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Speciální zařízení

PODSTAVEC PK 1
Užití a popis:

PODSTAVEC PK 1 S MECHANICKOU VZPĚROU
MVZ K 24 – P4

Podstavec typu PK 1 (dále jen podstavec), je určen k dosažení vyššího
pracovního dosahu jiného výrobku používaného v důlním díle. Je vyroben z dobře
svařitelných konstrukčních ocelí. Jiným výrobkem se rozumí např. mechanické
vzpěry v provedení MVZ TH 29 – P4, MVZ K24 – P4 výrobky KOEXPRO
OSTRAVA, a.s. nebo hydraulické stojky, se jmenovitou nosností maximálně 40
tun, rozměry umožňující postavení na podstavci a maximální délkou ve vysunutém
stavu 4 m. Svou konstrukcí splňuje PK 1 požadavky doporučené pro zařízení a
součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podzemních dolů.
Provedení podstavce umožňuje zatížení osovou silou až 40 tun, s rozsahem
vychýlení od osy v toleranci ±10° v libovolném směru, při dostatečné ploše
základny, která bude mít alespoň únosnost 5 MPa.
Podstavec tvoří svařenec složený z horní desky ohraničené límcem, čtyř
stojin a z dolní desky vyztužené profily.

Základní technické údaje:

PODSTAVEC PK 1

Typ
Nosnost
Výška nosné plochy
Půdorysná plocha
Celková výška
Dovolené vychýlení zatěžující síly od osy podstavce
Základ pro podstavec s dovoleným měrným tlakem
Hmotnost

t
mm
mm
mm
°
MPa
kg

PK 1
40
500
450x450
580
10
min. 5
38,0

Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I kategorie M2 (důlní) dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady
94/9/ES a splňuje podmínky pro použití v prostředích „nebezpečné atmosférické podmínky 2“ dle EN 1127-2+A1,
při splnění platných národních předpisů provozovatele.
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ÚSPORY NÁKLADŮ SPOJENÉ S POUŽITÍM
PODSTAVCŮ PK1
Podstavec PK1 umožňuje dosažení vyššího pracovního dosahu hydraulické vzpěry délky 4 m až do výšky
4,5 m. Toto řešení může ušetřit až 50 % nákladů v porovnání s nákupem nových vzpěr s rozpěrnou délkou 4,5 m.
Použití podstavců PK snižuje časové nároky související s budováním hrání a přináší další finanční úspory
při opakovaném užití PK1 oproti používání hrání.
ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY
V Technických laboratořích Opava, a.s. byly provedeny zatěžovací zkoušky PK1, které prokázaly, že
k trvalým deformacím podstavce dojde až při překročení trojnásobku jmenovité zatěžovací síly (120 t).
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