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NOVÁ GENERACE VŘETENOVÝCH ČERPADEL S ŘÍZENÝM 
VODNÍM SOUČINITELEM 

 
Annotation:   
To ensure the safety of the mine today is necessary to use such technologies to facilitate our 
work while increasing the work safety. Currently, the use of pumps is the necessary part of the 
technological process for all current mining operations, without which we already can not 
imagine running within the mine. 
 
ÚVOD 

Čerpací agregáty - vřetenová čerpadla jsou nápomocná v hornictví pro vyplňování 
uzavíracích hrází, žeber a výlomů vodní suspenzi namíchané z prefabrikovaných 
cementových a minerálně cementových směsí typu např. Tekblend H, Wilfoam K, Geolith a 
jiných na stejné bázi. Jedním z těchto  čerpacích agregátů  je vřetenové čerpadlo typu  
„MONO TF.“ 
 
1. POŽADAVKY KLADENÉ NA ČERPACÍ AGREGÁTY                   

• Výkon  
Kdy zařízení je schopno čerpat za krátký čas velké množství cementové hmoty. 

• Použití      
Čerpadlo musí být schválené pro použití v důlním prostředí se zvýšeným nebezpečím 
výbuchu dle Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. § 232, 233 a 216 ve znění pozdějších předpisů. 

• Konstrukční vlastnosti 
Jednoduchá konstrukce, mobilnost, minimální hlučnost, stabilní výkon čerpadla, přesná 
dávkování množství vody v závislosti na množství používané směsi, jednoduchá obsluha, 
bezpečný provoz, spolehlivost, univerzálnost pro připojení dopravních VT hadic. 
Všem výše uvedeným požadavkům vyhovuje nejlépe výtlačné vřetenové čerpadlo typu 
„MONO TF.“ 
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2. POPIS VŘETENOVÉHO ČERPADLA 

Vřetenové čerpadlo MONO TF se skládá ze základního rámu, elektrického motoru, 
šnekového podavače s násypkou, míchací jednotky se šnekovým podavačem, řemenových 
převodů pohánějící šnekový podavač a vřetenového agregátu (statoru a rotoru). Pro dopravu 
zahuštěné směsi z výtlačné části vřetena se používají VT hadice o Js 32 – 52 mm. 

 
 

 
Výtlačné vřetenové čerpadlo typu „MONO TF.“ 

 

3. TECHNICKÉ PARAMETRY 

Délka mm 2550 

Šířka mm 600 

Výška mm 800 

Hmotnost Kg 780 

Výkon čerpadla 
 

m3 / hod 2-15 / 1 

Typ elektrického motoru 500V dSg 132 M4 

Výkon motoru kW 7,5 

Otáčky motoru Ot./ min 1450 

Jmenovitý tlak MPa 0,39 

Spotřeba vzduchu při jmenovitém výkonu m3 / hod - 

Hadicová přípojka - Js 32  

Typ dopravní hadice - vysokotlaká s čepovým spojením 

Vnitřní průměr dopravní hadice mm 32  

Délka dopravní hadice 
(min. / max.) 

M 40 / 320 

Maximální výstupní tlak MPa 1 

Dosah čerpání * 
(při vodorovném / dovrchním položení hadic) 

m 320 / 95 

Spotřeba  práškové směsi 
(1.stupeň / 2.stupeň) 

kg / hod 1500 – 3000 

Potřeba záměsové vody 
(při tlaku 0,5 MPa) 

l / min max. 150 

Dosah čerpání je závislý na úklonu díla, vodním součiniteli míchané suspenze a průměru dopravních hadic 
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4. PRVNÍ ZKUŠENOST Z POUŽITÍM ČERPADLA MONO TF NA DOLE 
KARVINÁ ZÁVOD LAZY 

Vřetenové čerpadlo MONO TF vyráběné firmou „TOK-FRES“ Sp. Usługovo-
produkcyjno- handlova získala svůj certifikát Nr KOMAG/09/MD/ATEX/ST/90 od Zakładu 
Badaň Atestacyjnych v Gliwicach v roce 2009.  

Ve dnech 13. a 19. 5. 2009 bylo vřetenové čerpadlo MONO TF odzkoušeno v důlních 
podmínkách Dolu Karviná, závodu Lazy v oblasti provozovaného porubu č. 163 104. 
V porubu č. 163 104 je úvodní třída č. 63 105 udržována za porubem pomocí žebra tvořeného 
vaky o rozměrech 1x1x2 m, které byly plněny lehkou betonovou směsí Tekblend H a 
cementovou výplňovou hmotou  Wilfoam K. Do doby zkoušky  čerpadla MONO TF, bylo 
používáno  čerpadlo staršího typu MTF -1. Čerpadlo MONO TF bylo umístěno na třídě 
63 105 ve vzdálenosti 50-60 m před místem plnění vaků. Pro stavbu žebra byly použity 
textilní vaky o rozměrech 1 x 1 x 2 m s plnícím rukávcem zajišťujícím automatické uzavření 
plnícího otvoru po vytažení dopravní hadice. Vaky se na třídě č. 63 105 instalovaly do 
zabudovaného prostoru za 1. sekcí v porubu pomocí dřevěných stojek ( viz obrázek). 

 

K vyplňování vaků směsí Wilfoam K na třídě 63 105 od umístění čerpadla k místu plnění 
byly požity VT  dopravní hadice Js 32. Celkové převýšení na dopravní trase bylo 5 m . 

Obsluhu čerpadla prováděli dva zaměstnanci ZBZS a jeden zaměstnanec ZBZS, který 
zajišťoval obsluhu u plnění vaků. Dne 13.5. 2009 bylo vyplněno 5 vaků v celkové délce žebra 
10 m, což činí při mocnosti sloje 0,8 m 8 m3 hmoty a dne 19.5. 2009  bylo vyplněno 6 vaků 
v celkové délce žebra 12 m, což činí při stejné mocnosti sloje  9,6 m3 hmoty. Na začátku 
provozu čerpadla bylo seřízeno množství dodávané vody na průtokoměru ( 50 l . min.1) a po 
celou dobu provozu čerpadla byla směs Wilfoamu K a vody stabilní. Chod čerpadla byl tichý, 
bezprašný a po seřízení potřebného množství vody obsluhoval čerpadlo 1 zaměstnanec. 
Dodávaná směs rmutu byla konzistentní, což se projevilo na kvalitě vyplňovaných vaků ( viz 
obrázky). 
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Po ukončení naplnění posledního vaku bylo čerpadlo propláchnuto vodou a bez další 
úpravy připraveno k dalšímu provozu. 
 
5. ZÁVĚR 

Zkušebním provozem na Dole Karviná závod Lazy  bylo ověřeno, že čerpadlo MONO TF 
ve srovnání s používaným čerpadlem MTF -1 je: 

1. menší a jednoduše ovladatelné 
2. má tichý a bezprašný chod    
3. jednoduše seřiditelné a s přesným poměrem vytvářené směsi 
4. bezúdržbový provoz                            
5. vyšší výkon 

Čerpadlo lze v důlních podmínkách použít pro vyplňování hrází, více výlomů, injektáž 
horniny i stavbu těsnících žeber. Konstrukce čerpadla splňuje představy o zaměstnanců 
pracujících v asanaci důlních děl  
 


