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Anotace 

Cílem této bakalářské práce bude popis jednotlivých částí a rozdělení pásových dopravníků. 

Stručný popis metod analýzy spolehlivosti pásových dopravníků. Rozdělení a popis metod 

údržby. A především popis možnosti detekce poškození dopravních pásů se závěrečným 

modelem spolehlivosti pásového dopravníku. 

 

Abstract 

The aim of this work is a description of the components and the distribution of belt conveyors 

. Brief description of the analysis of reliability of belt conveyors . Distribution and description 

of methods of maintenance . A description of the options above all damage detection of 

conveyor belts with the final model of the reliability of the conveyor belt . 
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1. Úvod 
Pásový dopravník je univerzální stroj pro přepravu různých typů materiálu na různé 

vzdálenosti. Obyčejný člověk s nim také přichází do styku denně, aniž by jsi to uvědomoval 

např. dopravník pokladen obchodních domů. Tato bakalářská práce je zaměřena na rozdělení 

a popis jednotlivých dílů, ze kterých se pásový dopravník skládá, dále zde budou stručně 

popsány metody diagnózy spolehlivosti. Pro předejití poškození dopravních pásu zde budou 

popsány detekční systémy známých světových firem rozděleny dle typu pásu. Bude zde také 

uveden systém údržby rozdělený do tří základních skupin. Cílem této práce je vytvoření 

stromu poruch metodou FTA a stromu událostí metodou ETA, a následně vytvoření 

univerzálního modelu spolehlivosti pásových dopravníků.  
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2. Popis pásového dopravníku a jeho využití v průmyslu 

Pásový dopravník spadá do skupiny mechanických dopravníků s tažným prostředkem. 

Pásové dopravníky patří mezi široce využívané dopravníky pro dopravu ve vodorovné poloze 

(např. doprava sypkého materiálu – v povrchových dolech) nebo pro dopravu v poloze šikmé 

(např. doprava písku nebo štěrku na stavbách). Pásové dopravníky jsou schopny dopravovat 

materiál velice šetrně, proto bývají využívány také v potravinářském průmyslu např. pro 

dopravu vajec, o nichž je všeobecně známo, že patří k nejkřehčím hmotám. 

 

Obr. 1 Schéma pásového dopravníku (22) 

 

Na uvedeném obrázku (obr.1) jsou popsány pouze základní části pásového 

dopravníku, ale každý pásový dopravník má i další důležité části. Mezi které v prvé řadě patří 

hnací jednotka (většinou se jedná o asynchronní elektromotor), pohánějící hnací hřídel. Horní 

část pásu je nosná, a proto je podpírána válečky, nebo kotouči, nebo deskou a to především 

z důvodu, aby se nepronášela nosná část pásu. Podpěrná místa na nosné části pásu mohou být 

u pružných pásů tvarovaná do žlabovitého tvaru. Podpírána bává i část spodní, ale jen 

v několika místech. Na začátku pásového dopravníku bývá umístěna násypka na jeho plnění. 

K vyprázdnění dochází zpravidla na jejich konci. Pokud chceme dopravník vyprazdňovat na 

jiných místech, provádíme to za pomoci vyprazdňovací stolice s dvojicí válců, nebo jen 

pomoci šikmo umístěné stěrky shrnujeme hmotu mimo pás. Aby měly pásové dopravníky co 

nejvyšší možnou hodinovou výkonnost musí být plněny stejnoměrně dávkovačem tak, aby 

vrstva vytvořena na měn byla stejnoměrná s co největším možným průřezem. (22) 
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2.1 Dělení pásových dopravníků 

Podle tažného elementu : 

 Dopravníky s gumovým pásem (PVC) 

 Dopravníky s ocelovým pásem 

 Dopravníky s celogumovým pásem 

 Dopravníky s pásem z drátěného pletiva 

Podle provedení nosné konstrukce: 

 Stabilní – jejich nosná ocelová konstrukce je pevně spojena se základem 

 Pojízdné a přenosné – hlavní použití při malých dopravních délkách a malých 

dopravních množstvích 

 Přestavitelné – hlavní použití v povrchových dolech, velká dopravní rychlost 

v kombinaci s velkým dopravním množstvím 

Podle tvaru dopravníku: 

 Šikmé 

 Konvexní – přechod ze šikmého směru na vodorovný 

 Konkávní – přechod z vodorovného směru na šikmý 

 kombinovaný 

1.2 Výhody a nevýhody pásových dopravníků 

Výhody: univerzálnost, šetrnost dopravy, možnost tichého chodu, malá spotřeba energie – dle 

konstrukce 

Nevýhody: složitější konstrukce, větší nároky na technickou údržbu 

  



 

6 
 

2.3 Dopravní pás 

Nejdůležitější část pásového dopravníku je dopravní pás, který je vystaven vysokému 

opotřebení, oděru, chemickým účinkům a často i nepříznivým povětrnostním vlivům. Je to 

uzavřený prvek obíhající kolem koncových bubnů, který při svém oběhu plní funkci nesení 

materiálu a zároveň plní funkci tažného prvku a přenáší všechny odpory, které vznikají při 

jeho oběhu. Hlavní rozměry, údaje a parametry jsou normovány. 

Gumový pás se skládá z několika textilních vložek, ty dodávají pásu požadovanou 

pevnost a z gumového pojidla, to spojuje jednotlivé textilní vložky, a také vytváří horní i 

spodní krycí vrstvu. Horní gumová vrstva je tlustší a má za účel chránit textilní kostru před 

abrazivními účinky materiálu. Spodní gumová vrstva zase slouží k ochraně proti abrazivním 

účinkům válečků a bubnů. Dopravní pásy se vyrábí celistvé nebo nespojené. Celistvé pásy se 

spojují již při výrobě vulkanizací na požadovanou délku, to je na délku vnitřního obvodu 

pásu. Nespojené pásy mají oba konce volné a spojují se dodatečně, vulkanizací za tepla, za 

studena nebo mechanicky. Spojení se provádí při montáži dopravníku. Před spojením se 

textilní vložky pilovitě seříznou tak, aby spoje jednotlivých vložek byly vzájemně posunuty o 

200mm z důvodu konstrukční tloušťky pásu. 

Pro dopravu nejrůznějších druhů materiálu se dají používat různé typy pásů. 

Pásy kompaktní 

 Gumokovové 

 Z umělých hmot 

 Kožené 

 Ocelové 

Tyto pásy se vyrábějí uzavřené nebo v dlouhých rolích (obr.2), ze kterých se stříhají a 

spojují patřičné délky. Jejich provedení je buď hladké (tyto se dají čistit stěrkou) nebo 

v provedení se zdrsněním (vroubkované nebo žebrované povrchy). Zdrsněným povrchem 

můžeme dopravovat materiál i pod větším sklonem. 
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Obr. 2 Role pásu pro pásový dopravník (20) 

 

Pásy článkové 

 Z odlitých článků spojených čepy 

 Z prutových článků 

 Z krabicových článků 

 Z laťkových článků 

 

Pro zvolení vhodného typu pásu je třeba vzít v úvahu strukturu dopravovaného 

materiálu, jeho fyzikální vlastnosti (objemovou hmotnost, vlhkost, lepivost, tvrdost), ale i 

chemické vlastnosti, a také potřebný směr dopravy, hlavně výškový sklon dopravy. 

Požadavky kladené na dopravní pás: 

 Schopnost odolávat účinkům střídavého namáhání 

 Vysoká pevnost při nízké vlastní hmotnosti 

 Minimální navlhavost 

 Vysoká podélná tuhost 

 Vysoká životnost 

 Vysoká odolnost proti opotřebení otěrem 
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2.4 Bubny 

Bubny pásových dopravníků jsou buď svařované nebo lité. Povrch pláště bývá rovný 

s kónickými konci nebo mírně bombírován (vypouklý) pro lepší vedení pásu. 

Hlavní buben – je umístěn na přepadávací stranu dopravíku a zajišťuje přenos 

vysokých obvodových sil na pás. Pro přenos většího smykového tření bývá povrch bubnu 

pogumován nebo případně opatřen rýhováním. U menších a středních dopravních výkonů 

bývá motor včetně převodů umístěn uvnitř bubnu, a tím vznikne tzv. elektrobuben (obr.3) a 

odpadá řešení poháněcí stanice.  

 

Obr. 3 Hnací elektrobuben (5) 

 

Hnaný buben (vratný) – je umístěn v místě násypu materiálu na pás. Je oboustranně 

uložen v ložiskových tělesech, které bývají posuvné, z důvodu napínání pásu. (5) 

2.5 Válečky 

Válečky slouží k podpírání a vedení pásu. Svým umístěním a uložením ve válečkové 

stolici vytvářejí požadovaný ložný průřez. Válečky jsou jednou z nejdůležitějších součásti 

dopravníku a mají velký vliv na jeho vlastnosti. Válečky mají mít malý odpor proti otáčení, 

malou hmotnost, jednoduchou konstrukci, měli by být dokonale utěsněný proti vnikání 

nečistot, musí být správně vyváženy a měla by u nich být snadná údržba popřípadě výměna za 

nový kus. Pláštěm válečku jsou potažena válivá ložiska, tato ložiska jsou naplněna mazacím 

tukem, který vydrží po celou životnost ložiska tím pádem i válečku. 
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Konstrukční provedení válečku : 

 Válečky s pevnou osou – použití u menší šířky pásu, snadná výměna, vyšší hmotnost a 

cena, nižší životnost ložisek 

 Válečky a čepy ve víku – použití u větších šířek pásu, jsou lehčí a levnější, obtížnější 

montáž 

2.6 Válečkové stolice 

Válečky se umisťují do válečkových stolic. Jejich funkcí je podpírat horní část pásu 

s materiálem a spodní prázdnou vratnou část. Pro spodní prázdnou část se používají rovné 

válečkové stolice. Pro horní část se většinou používá korýtkových válečkových stolic, 

složených ze dvou, tří a více válečků (obr.4). Postranní válečky jsou skloněny vzhledem 

k horizontální rovině o 20º, 30º, 45º, případně i více. Sklon válečků je ovlivněn zvýšením 

příčného průřezu materiálu na páse. V poslední době se přechází na vyšší úhly bočních 

válečků. 

 

Obr. 4 Válečková stolice (5) 

 

Pás pohybující se po nosných válečcích má snahu uhýbat do stran. Je to zapříčiněno 

nepřesným spojením konců pásu, nepřesnou montáží válečků, která má za následek odchýlení 

jejich os od směru kolmého na směr pohybu. Další možnou příčinou šikmého chodu pásu je 

jeho nerovnoměrné zatížení, příčné síly na přesypech atd. U dopravníku na krátkou 

vzdálenost se k příčnému vedení užívá strážných válečků, velkou nevýhodou ovšem je, že se 

tím snižuje životnost pásu. U dopravníků na větší vzdálenost se používá samostatné stolice o 

možností otáčení kolem svislé osy, případně se krajní válečky v pevných stolicích odkloní od 

kolmice k ose o 1º až 2,5º. (5) 
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2.7 Čističe dopravního pásu 

Dopravní pás je třeba během provozu průběžně čistit, jelikož ve spodní vratné části 

běží znečištěná strana pásu po válečcích. Při použití dopravníku pro dopravu lepkavého nebo 

vlhkého materiálu by docházelo k přichycení nečistot na válečky ve vratných stolicích, tím by 

se zvětšilo opotřebení pásu, hnacího bubnu a také by se zvětšil odpor pásu. Aby k tomuto 

nedocházelo, umísťují se na začátek vratné části pásu čističe, které mají za úkol lepkavý 

materiál setřít. Typ a tvar čističe je závislý na velikosti dopravníku a na materiálu na něm 

dopravovaném. Nejjednodušší možná konstrukce je čistič z měkké gumy, který je přitlačován 

na pás proti hnacímu bubnu. Pro zlepšení čistícího účinku se používají rotační čističe, jehož 

hlavní částí je válcový kartáč (obr. 5). (21) 

 

Obr. 5 Rotační kartáč (21) 

 

2.8 Napínací zařízení 

Pro vytvoření požadované třecí síly mezi hnacím bubnem a pásem je třeba mít 

dostatečnou napínací sílu, poté dojde k přenosu tažné síly na pás. Proto je napínací zařízení 

hlavní součástí každého pásového dopravníku a závisí na něm správné napnutí pásu, jeho 

životnost a také hospodárnost celého zařízení. 

Rozdělení napínacích zařízení: 

 Samočinná nebo ručně regulovatelná napínací zařízení 

 Tuhá napínací zařízení (napínání pomoci šroubu, napínáku apd.) 

 Samočinná napínací zařízení se závažím 
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Tuhá napínací zařízení jsou většinou používány pro krátké dopravníky a pro 

dopravníky s pásy s vložkami ocelových lanek. Jako napínací buben bývá použit vratný buben 

uložený na pohyblivých saních, které posunem bubnu vytvoří požadované napnutí pásu. 

Posun bubnu je prováděn buď napínákem s lanem nebo napínacími šrouby (obr. 6). Napínání 

je třeba provádět na obou dvou stranách pásu rovnoměrně tak, aby se vratný buben nedostal 

do šikmé polohy a nezpůsobil tak sbíhání pásu. Velikost předpětí je určena pouze odhadem, 

napínáme tak dlouho, až docílíme žádaného přenosu obvodové síly. Napínací zařízení se 

závažím se používá u delších dopravníků a pro dopravníky s pásy s textilními vložkami. Toto 

napínací zařízení se velmi osvědčilo, jelikož zajišťuje stálou velikost teoreticky určené 

napínací síly bez ohledu na okamžité protažení pásu. (5) 

 

Obr. 6 Napínání pomoci šroubu (5) 

 

 

2.9 Nosná konstrukce 

Na nosné konstrukci jsou umístěny všechny již výše zmiňované součásti. Nosná 

konstrukce zachycuje statické síly od tíhy dopravovaného materiálu, pásu i vlastní konstrukce, 

dynamické síly způsobené podélným a příčným kmitáním pásu, nevyváženými hmotami 

bubnů a válečků, jakož i reakce v místech jejich uložení. Výsledné síly od tahů v pásu na 

hnacích a vratných bubnech se většinou zachycují u větších dopravníků v ocelové konstrukci 

poháněcí a vratné stanice, které tvoří samostatné části. 
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3. Metody analýzy spolehlivosti pásových dopravníků 

3.1 Metoda FTA 

FTA – Fault Tree Analysis – Analýza stromu poruchových stavů 

Jedná se o analytickou techniku, která se používá pro vyhodnocení pravděpodobnosti 

selhání, respektive spolehlivosti složitých systémů. Vzhledem ke své univerzálnosti nachází 

uplatnění v řadě oblastí, hlavně v oblastech řízení rizik, kvality a bezpečnosti. Je uplatnitelná 

jako preventivní metoda, tak jako metoda analýzy již vzniklého problému. Metoda FTA 

obvykle následuje po analýze FMEA  a je určena pro složité systémy. Metoda FTA je 

založena na rozboru vrcholové události nebo problému a pomáhá systematicky identifikovat 

faktory, které problém způsobují nebo negativně ovlivňují funkčnost systému. Jejím cílem je 

detailní analýza – nalezení příčin negativního jevu a umožnění snížení pravděpodobnosti jeho 

výskytu. Pro jednoduché systémy je vhodnější použití metody FMEA. Metoda FTA našla 

největší využití v energetice, vesmírném výzkumu, letectví a jaderné energetice. Vytvoření 

modelu stromu je založeno na Booleovské algebře za použití hradel OR , AND a jiných.(8) 

3.2 Metoda ETA 

ETA – Event Tree Analysis – Analýza stromu událostí 

Jedná se o analytickou techniku, používanou k vyhodnocování průběhu procesu a jeho 

událostí vedoucích k nehodě. Princip metody ETA je podobný jako v případě metody FTA 

s tím rozdílem, že se sledují události vedoucí k poruše, ne pouze selhání jako u metody FTA. 

Metoda ETA je založena na rozboru sekvence činností a událostí v procesu vedoucí k nehodě, 

kterou zobrazuje pomoci grafického logického modelu. ETA také zvažuje možné odezvy 

bezpečnostního systému a lidské obsluhy. Výsledkem jsou různé možnosti nehod. Tato 

analýza může být prováděna jen jedním analytikem, ale ve většině případů jsou preferování 

dva až čtyři analytici. Analytici mohou výsledku využít pro doporučení ke snížení 

pravděpodobnosti poruch nebo následků potencionálních poruch. Příklad stromů událostí je 

na obr. 8, pravděpodobnost zastavení pásového dopravníku. Výsledné pravděpodobnosti 

nežádoucích událostí jsou dány součinem pravděpodobností na jednotlivých větvích.(8) 
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3.3 Metoda FMEA 

FMEA – Fault Modes and Effects Analysis – Analýza druhů poruchových stavů a jejich 

důsledků 

Jedná se o metodu systematické analýzy možných typů a důsledků poruchových stavů 

a jejich seřazení dle stupně závažnosti. Tuto metodu lze charakterizovat jako proces 

systematické a podrobné analýzy vznikající konstrukce, neboli návrhu výrobního procesu 

z hlediska vzniku a příčiny všech možných potencionálních poruch, které mají původ v přímo 

v konstrukci. Pro eliminaci různých druhů poruch se využívá zkušeností z konstrukcí a 

výrobních procesů předchozích generací. 

Metodu FMEA je třeba chápat jako metodu týmovou, jeden analytik ji kvalitně může 

sám velice těžko provádět, jelikož se na problematiku dívá pouze z jedné profesní 

problematiky. Tato metoda patří mezi nejpoužívanější kvalitativní metody analýzy 

bezporuchovosti. V dnešní době je chápána jako nástroj řízení a zlepšení jakosti 

v předvýrobních etapách, zjednodušeně slouží ke zlepšení úrovně jakosti návrhu výrobku. Při 

použití metody se používá postup “zdola nahoru“. Analýza začíná na nejnižší úrovni, u 

každého možného poruchového stavu se zkoumá a posuzuje, jaké může způsobit důsledky na 

vlastnosti nejblíže vyšší úrovně systému. Výsledný důsledek se stane typem poruchového 

stavu na následující vyšší úrovni systému. Opakováním tohoto postupu se dostaneme, až 

k nejvyšší úrovni, u které se hodnotí všechny jednotlivé možné poruchové stavy konstrukce či 

procesu výroby jako celku. 

Metoda má tři základní způsoby užití: 

 V období vzniku návrhu, konstrukce, projektu 

 Při návrhu procesu – FMEA procesní by měla navazovat na provedenou FMEA 

konstrukční a dělá se jako závěrečná ve fázi schvalování technické přípravy výrobního 

nebo montážního postupu 

 Rozšířením analýz na vzájemné funkční souvislosti jednotlivých dílů, jednotlivých 

operací procesů, včetně jejich analýzy s ohledem na všechny zúčastněné prvky – 

člověk – stroj – materiál – prostředí 

Praktická aplikace metody se uskutečňuje postupným vyplňováním určitým způsobem 

normalizovaných tabulek FMEA, čímž je její provedení rovněž dokumentováno.(8) 
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3.3.1 Popis sběru informací a systém práce s FMEA 

Máme několik základních zdrojů (obr. 7), ze kterých analytik zodpovědný za FMEA 

získává podněty, připomínky a poznámky, které dál zpracovává v používaném softwaru. 

Vývoj nového modelu - před začátkem vývoje nového modelu dané výroby se schází 

všechny teamy FMEA a detailně diskutují o možných problémech, které mohou nastat. 

 X skupina – jde o pravidelné pracovní porady cca co 14 dní, nazvaných X skupina, na 

kterých se probírají opatření z interních nebo externích auditech. 

 TOP audit – schůzka cca 1 týdně, zde se řeší neshody na jednom náhodně vybraném 

výrobku ze skladu. 

 Problémové hlášení z výroby – jde o písemně podané hlášení o problémech a 

nedostatcích z výroby. 

 Technika – jde o pravidelnou schůzku cca co 14 dní, zde se sejdou vedoucí pracovníci 

jednotlivých oddělení (Příprava výroby, Logistika, Údržba, Výroby) 

 Reklamace – analytik FMEA čerpá informace ze dvou zdrojů :  

1. Oficiální reklamace od zákazníka 

2. Neoficiální reklamace od zákazníka (přání, doporučení atd.) (8) 

 

Obr. 7 Schéma zdrojů informací FMEA 
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4. Provozní spolehlivost a evidence dopravních pásů 

Ekonomika provozu pásových dopravníků je zásadně ovlivňována poruchovostí 

dopravních pásů a náklady na jejich výměny. Tato skutečnost souvisí se ztrátami, které 

vznikají v důsledku prostojů technologických celků a s náklady na nákup, provoz a údržbu 

dopravních pásů. Přesto že je poruchovost dopravních pásů a jejich spojů relativně nízká, 

mohou ve výsledku ekonomické dopady výrazně ovlivnit hospodaření provozovatele. 

Mimořádné případy vznikají při požáru pásu, při kterých jsou zničeny celé dopravníky. Mezi 

nejčastější provozní poruchy dopravních pásů, které vedou k jejich předčasné výměně patří : 

 Poškození pryžových krycích vrstev 

 Nerovnoměrné opotřebení pryžových krycích vrstev 

 Poškození bočních pryžových okrajů 

 Podélné rozříznutí dopravníkového pásu 

 Vybočování pásu 

 Prokluz pásu 

Poruchy dopravních pásů a jejich spojů mohou mít za následek : 

 Nepřímé škody v důsledku výpadku výroby 

 Přímé škody v důsledku poškození dopravního pásu a jeho spojů 

 Dlouhodobé zvýšení nákladů na nákup, provoz a údržbu dopravních pásů 

Způsoby zvýšení provozní spolehlivosti dopravních pásů : 

 Zkvalitnění konstrukce a údržby pásových dopravníků 

 Pravidelné revizní kontroly, které spočívají v pravidelné kontrole všech strojních částí 

pásového dopravníku 

 Diagnostika okamžitého stavu dopravních pásů a jejich spojů 

Na základě pravidelných kontrol, je sledován, zaznamenáván a hodnocen aktuální stav 

dopravního pásu. To následně umožňuje rychlé odhalení poruch na pásovém dopravníku a 

všech negativních vlivů na provozní spolehlivost a životnost dopravního pásu. Cílem 

pravidelných kontrol je snížení celkových nákladů na nákup, provoz a údržbu dopravních 

pásů, zvýšení spolehlivosti dopravních cest a zamezení výrobních ztrát. (2) 
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Základem všech diagnostických metod je systém evidence dopravních pásů a jejich 

spojů. V tomto systému jsou zaznamenávány údaje o spojích a úsecích dopravního pásu 

v takovém rozsahu, aby mohl kdokoliv jednoznačně určit polohu poškozeného místa a 

zaznačit do evidence současný rozsah poškození nebo míru opotřebení jednotlivých úseků 

pásu. Obsahuje také údaje od výrobce dopravního pásu, a také od zhotovitele spojů. Do 

systému je nutno zaznamenávat všechny poruchy spojů nebo dopravního pásu. 

V kvalitním systému evidence jsou obsaženy všechny potřebné údaje pro vyhodnocení 

životnosti dopravního pásu a jejich spojů, včetně výsledků průběžných měření profilů 

opotřebení pryžových krycích vrstev dopravních pásů. Po výměně dopravního pásu, by měl 

být vytvořen protokol, ve kterém je přesně určena příčina výměny, stupeň opotřebení 

pryžových krycích vrstev a porovná se dosažená životnost dopravního pásu s normou 

životnosti. (2) 

Evidence dopravních pásů zahrnuje údaje, které jsou definovány v následujících normách : 

 ČSN 26 0370 dopravní pásy s textilní kostrou základní ustanovení 

 ČSN 26 0378 dopravní pásy s textilní kostrou základní ustanovení 

 ČSN 26 0380 dopravní pásy s textilní kostrou na všeobecné použití 

Dopravní pásy mají na vrchní krycí vrstvě uvedeny tyto údaje : 

 Typ pásu 

 Druh pásu 

 Kategorie pryže 

 Počet vložek v kostře a jejich materiál 

 Tloušťku krycích vrstev 

 Počet nárazníků 

 Značka nebo ochranná známka výrobce 

 Rok výroby (uvádí se poslední dvojčíslí) 

 Měsíc výroby (uvádí se poslední dvojčíslí) 

 Výrobní číslo pásu 

Součástí systému evidence dopravních pásů by měla být i jejich vstupní kontrola kvality. 

Evidence spojů dopravních pásů zahrnuje také údaje o příčinách, kvůli kterým spoj vznikl 

např: výměna pásu, prodlužování, zkracování, oprava atd. , dále údaje o technologii 
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spojování, označení spoje, identifikační údaje zhotovitele, atd. Všechny spoje a úseky 

dopravního pásu musí být jednoznačně identifikovatelné a výstupem evidence je schéma 

jejich pořadí včetně délek jednotlivých úseků pásu. (2)  
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5. Systémy kontroly a včasné výstrahy poškození dopravních pásů 

Včasná detekce, mapování a monitoring poškozených oblastí u textilní kostry, 

ocelových lan a spojů pásového dopravníku umožňují provádět údržbu v předstihu a tím i 

zlepšit životnost dopravního pásu. Ve většině případů, kdy dojde k poškození spoje nebo 

dopravního pásu je tato situace ihned identifikována. Důležitá je rychlá oprava, protože může 

dojít k přetržení pásu nebo k jeho celkovému poškození. Průběžnou kontrolu dopravního pásu 

a jeho spojů by měli provádět všichni zaměstnanci, kteří s ním přijdou do styku. 

5.1 Vizuální diagnostika a kontrola 

Nejběžněji používaná metoda kontroly stavu a poškození dopravních pásů je vizuální 

kontrola. Tato kontrola se nejčastěji provádí v rámci pravidelné údržby nebo během 

plánované odstávky. Díky vizuální diagnostice můžeme identifikovat poškození dopravního 

pásu, negativní změny chování, nebo poruchy jeho spojů. Většinou už při této kontrole 

můžeme stanovit důvody negativních vlivů na dopravní pás, nebo na jeho spoje a zvolit 

účinné řešení odstranění těchto vlivů. 

Vizuální kontrolu je možno provádět : 

 Přímým pozorováním bez digitálního záznamového zařízení 

 Za pomoci digitálního záznamového zařízení – foto, video 

Díky vizuální kontrole můžeme zjistit tyto negativní vlivy a poškození dopravního pásu : 

 Poškození kostry dopravního pásu – průrazy, podélné říznutí, separace vložek 

 Poškození pryžových krycích vrstev dopravního pásu – vydřená místa, rýhy 

 Poškození pryžového okraje dopravního pásu – utržení, zátrh do kostry 

 Poškození a rozlepování spojů dopravního pásu – dutiny 

 Vybočování dopravního pásu z dráhy dopravníku 

 Prokluz dopravního pásu 

V dnešní době můžeme považovat za samozřejmé, že pracovníci pověření kontrolou 

dopravního pásu a jeho spojů jsou schopni rozsah poškození vyfotit, nebo nahrát v digitální 

podobě, a o výsledcích kontroly informovat zodpovědné pracovníky provozovatele. Ti se 

následně rozhodnou, jak rychle je třeba poškození odstranit a jakou technologii opravu 

provést. Správná volba technologie opravy poškozeného místa může výrazně snížit náklady 
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na jeho opravu. Zápisy fotky a video záznamy z prováděných kontrol jsou součástí systému 

evidence dopravních pásů a jejich spojů.  

5.2 Skenování a monitorování ocelo-kordových dopravních pásů 

 Ocelo-kordovým pásům je s ohledem na jejich cenu věnována mimořádná pozornost. 

Mezi nejčastější poškození ocelo-kordových dopravních pásu patří podélné rozříznutí, 

poškození a koroze ocelových lan. V dnešní době existuje mnoho systémů určených 

k monitorování ocelových lan a pro stanovení meze opotřebení pryžových krycích vrstev. 

Tyto systémy slouží k včasnému stanovení maximálního opotřebení pryžových krycích vrstev 

před renovací dopravního pásu. Při renovaci se nanese minimálně 3mm pryže nad ocelová 

lana. 

5.2.1 Detekční systém firmy GOODYEAR 

Detekční systém Cord GuardTM (obr.8) provádí monitorování ocelo-kordových 

dopravních pásů v reálném čase. Dochází ke zmagnetizování ocelových lan dopravního pásu a 

pomoci senzorů jsou snímány magnetické vlastnosti poškozených míst,  které jsou následně 

zaznamenávány na mapu poškození. Všechny nově naměřené hodnoty jsou porovnávány 

s mapou poškození a operátor je upozorněn na všechny změny v mapě. Přístrojem můžeme 

detekovat zakončení, poškození a zhoršování stavu ocelových lan. (11) 

 

Obr. 8 Detektor poškození lan s mapou poškození (11) 
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Detekční systém Cord GuardTM XD (obr. 9)je určen k detekci podélného rozříznutí 

ocelo-kordových dopravních pásů. Speciální kovové vložky, které jsou umístěny v krycí 

vrstvě dopravního pásu jsou magnetizovány a následně sledovány pomoci senzorů. Pokud 

dojde k poškození těchto vložek rozříznutím pásu, změní se jejich magnetické vlastnosti a 

senzory zaznamenají poruchu. Součásti každé vložky je RFID čip, který slouží k přesnému 

určení místa poškození dopravního pásu. (12) 

 

Obr. 9 Detektor proříznutí Cord GuardTM XD (12) 

 

5.2.2 Detekční systém firmy Depreux 

Detekční systém proříznutí ST/P1 (obr. 10). V pryžové krycí vrstvě jsou umístěny 

cívky nebo kontinuální smyčky vysílající signál při průjezdu senzorem. Tento signál je 

následně převeden do počítače, kde je zpracován. Pokud je smyčka poškozena, dojde 

k přerušení signálu a zastavení dopravního pásu při průjezdu nad senzorem. (2) 

 

Obr. 10 Detektor proříznutí ST/P1 (2) 
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Systém detekce proříznutí ST/P2 (obr. 11). Tento systém byl vytvořen jako nástupce 

systému ST/P1, pracuje na principu snímání magnetického indukčního toku. Kovová vložka 

je umístěna v pryžové krycí vrstvě dopravního pásu a v případě jejího poškození senzory 

zaznamenají změnu magnetického indukčního toku a zastaví dopravní pás. (2) 

 

Obr. 11 Detektor proříznutí ST/P2 (2) 

 

5.2.3 Detekční systém EscanInternational Pty Ltd. 

Diagnostické zařízení EagleEyeTM (obr. 12) slouží k analýze spoje dopravního pásu, 

detekuje poškození a korozi ocelových kordů dopravních pásů. Ocelové kordy se 

zmagnetizují a poté je měřena velikost a změny magnetického indukčního toku. (2) 

 

Obr. 12 Detektor poškození lan EagleEyeTM (2) 
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5.2.4 Detekční systémy Phoenix Conveyor Belt Systems GmbH 

Monitorovací systém Phoenocare® SC (obr. 13) slouží k sledování stavu a poškození 

spojů ocelo-kordových dopravních pásů. Monitoruje se změna délky spojů. Před spojem a za 

spojem jsou v dopravním pásu umístěny magnety, senzory snímají polohu těchto magnetů a 

jakmile délka spoje přesáhne povolenou hodnotu, systém zastaví dopravní pás, aby nedošlo 

k šíření poškození. (13) 

 

Obr. 13 Detektor poškození spojů Phoenocare® SC (13) 

 

Monitorovací systém Phoenocare® SL (obr. 14)slouží k detekci podélného rozříznutí 

dopravního pásu. Do krycí pryžové vrstvy jsou umístěny vodivé smyčky, pokud dojde 

k poškození této smyčky, přeruší se elektrický obvod a systém dopravní pás zastaví. Tento 

systém je vhodný k použití v místech nakládání s vysokou energii dopadu. (14) 

 

Obr. 14 Detektor rozříznutí Phoenocare® SL (14) 
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5.2.5 Detekční systémy firmy VVV Most spol. s r.o. 

Přístroj pro měřění tloušťky krycí vrstvy (obr. 15) je vhodný pro rychlé a přesné 

měření ocelových bubnů s pryžovým potahem a dopravních pásů s ocelolanovým kordem. 

Jeho funkce je založena na elektromagnetickém principu, geometrie detekční cívky umožňuje 

významné potlačení náhodného šumu. Fázová detekce a speciální zpětná vazba zajišťují 

neobvykle vysokou přesnost a linearitu. (15) 

 

Obr. 15 Přístroj pro měření tloušťky krycí vrstvy (15) 

 

5.3 Skenování a monitorování pryžo-textilních dopravních pásů 

Natržení textilní kostry nebo podélné rozříznutí dopravního pásu by mohlo zapříčinit 

vážné poškození velké části dopravního pásu nebo také jeho celkové zničení. Do vyčíslení 

celkových škod se proto zahrnuje nejen oprava nebo celková výměna dopravního pásu, ale 

ztráty způsobené zastavením daného provozu. Proto jsou používány různé systémy na detekci 

poškození, abychom těmto situacím předešli. 

5.3.1 Detekční systém firmy Ideas 

Detektory firmy Ideas používají laserové a 3D technologie pro monitorování externího 

a interního stavu dopravního pásu. Detektor profilu (obr. 16) nepřetržitě mapuje ve 3D horní 

stranu dopravního pásu a zaznamenává míru opotřebení a poškození pryžové krycí vrstvy. 

Současně je monitorována spodní strana dopravního pásu detektorem rozříznutí (obr. 17), 

pokud by došlo k roztržení nebo rozříznutí dopravního pásu, systém ho okamžitě zastaví. (2) 
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Obr. 16 Detektor opotřebení profilu (2) Obr. 17 Detektor rozříznutí (2) 

 

5.3.2 Detekční systém firmy rEscanInternational Pty Ltd. 

Detekční zařízení Textile Belt Analyser (obr. 18) bylo vyvinuto speciálně pro snímání 

poškození pryžo-textilních dopravních pásů. Pro skenování jsou používány vysokofrekvenční 

rádiové vlny. Jsme schopni detekovat poškození textilní kostry, průrazy, rozříznutí, ale také 

porušení spojů dopravních pásů. (16) 

 

Obr. 18 Detektor Textile Belt Analyser (16) 

 

5.3.3 Detekční systém firmy GOODYEAR 

Detekční systém Sensor Guard® (obr. 19) je určen k detekci rozříznutí nebo roztržení 

dopravního pásu. Dopravní pás obsahuje uzavřený senzorové smyčky a čipy RFID, snímání 

poškození se prování za pomoci elektromagnetických detektorů, které zaznamenávají impulzy 



 

25 
 

z projíždějících smyček. Jestli je smyčka poškozená, žádný impulz negeneruje a detektor 

zaznamená poškození následně, varuje obsluhu a dopravní pás zastaví.(19) 

 

Obr. 19 Detekční systém Sensor Guard® (19) 

 

5.3.4 Detekční systém firmy NILOS 

Detekční systém NILOS (obr. 20) je určen k detekci podélného poškození textilní 

kostry dopravního pásu. Dopravní pás obsahuje senzorové smyčky, které jsou snímány při 

průjezdu nad senzorem, pokud je dopravní pás poškozen, tím pádem i senzorová smyčka, 

dojde k přerušení signálu a systém zastaví dopravní pás, aby nedošlo ke zvětšení jeho 

poškození. (17) 

 

Obr. 20 Detekční systém NILOS (17) 
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5.3.5 Detekční systém firmy Beltscan Pty Ltd 

Detekční systém Belt Scanner Condition Monitoring Systém (obr. 21) je dočasné 

skenovací zařízení. Technik údržby jej nasadí na dopravní pás a skenuje možná poškození. 

Nevýhodou tohoto zařízení jsou prostoje ve výrobě a nutnost technika pro instalaci a následné 

sundání skeneru. Ovšem nutnost technika se dá chápat také jako výhoda, protože má možnost 

vizuální kontroly dopravníku bez zátěže. (18) 

 

Obr. 21 Belt Scanner Condition Monitoring Systém (18) 
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6. Údržba pásových dopravníků 

Pásové dopravníky si za dlouhá léta svého využívání v různých typech provozu 

získaly dobrou pověst, to je stačí jen zapojit a zapomenout na ně. Moderní dopravníky se 

navrhují jako bezúdržbové, přesto pro svůj bezporuchový provoz pravidelné kontroly nebo 

systém údržby potřebují. Zavedení systému údržby pásových dopravníků závisí na 

požadavcích na jejich spolehlivost a životnost. Systém údržby můžeme rozdělit na tři základní 

skupiny, a to havarijní údržba, plánovaná údržba a údržba podle skutečného stavu dopravníku. 

Havarijní údržba 

Tato údržba nastane po poruše a zastavení pásového dopravníku, většinou se používá 

v provozech s menším počtem dopravníků, kde v případě havárie dopravníku nevzniknou 

provozovateli velké ekonomické ztráty způsobené zastavením. Sem můžeme zařadit například 

kamenolomy, štěrkovny, pískovny. Havarijní údržbu můžeme také použít v podnicích 

s lehkým provozem, kde je minimální četnost poruch a dochází pouze k omezenému 

poškození dopravního pásu. Tento způsob údržby je nevhodný pro organizace provozující 

technologické celky většího rozsahu, jako jsou např. zauhlovací linky elektráren, výrobní 

podniky s nepřetržitým navazujícím provozem, navazující dálková doprava v povrchových 

lomech. Pro snížení rizika havarijní poruchy se využívají dopravní pásy s vyšší pevností a 

odolností proti poškození.(1) 

Plánovaná údržba 

Plánovaná preventivní údržba je prováděna u podniků s větším počtem dopravníků 

s požadavkem na nepřetržitou přepravu materiálu a vyšší provozní spolehlivost. Mezi tyto 

podniky patří např. navazující dálkové dopravníky uhelných lomů, v cementárnách, 

v teplárnách. Plánované preventivní prohlídky pásových dopravníků umožňují včasnou 

výměnu poškozených částí a snižují rizika zastavení během provozu. Tato metoda údržby se 

provádí při plánovaných odstávkách provozu. Kontrolu dopravních pásu je možno provádět 

preventivně i za plného provozu v pravidelných intervalech. Kontroly stavu pásového 

dopravníku provádí vyškolení pracovníci údržby, kteří při zjištění poškození následně 

navrhnou i optimální technologie opravy, nebo výměny dané součásti. (1) 

Údržba dle skutečného stavu dopravníku 

Tato metoda údržby je využívána u podniků, které dlouhodobě sledují a vyhodnocují 

stav opotřebení a poškození pásových dopravníků. Data o skutečném stavu jsou získána 
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průběžným monitorováním a skenováním, nebo v rámci pravidelné vizuální kontroly 

prováděné pracovníkem údržby, kde je možno zaznamenat aktuální stav pásového 

dopravníku. Nejčastěji je tento systém údržby používán v povrchových velkolomech, kde jsou 

použity dopravní pásy s vysokou pořizovací hodnotou a kde by jejich poškození nebo 

případné zničení způsobilo velké ekonomické škody. Sběr dat a jejich následné vyhodnocení 

provádí zaměstnanci servisních firem, kteří provádí přesná měření, pořizují digitální záznamy 

a získaná data vyhodnocují. Získané informace pomáhají předejít poruchám a haváriím. Tato 

metoda předpokládá sběr informací o provozních podmínkách a změnách stavu dopravního 

pásu od nasazení dopravního pásu až po jeho výměnu. Získané informace je potřeba srovnat 

s normami životnosti pro dané provozní podmínky a v případě zjištění zvýšeného opotřebení 

se provede změna údržby. (1) 
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7. Model spolehlivosti pásových dopravníků 

Blokové schéma poruch pásového dopravníku v sériovém zapojení (obr. 22), pokud dojde 

k poruše na kterékoliv části, dojde k zastavení pásového dopravníku. 

 
Obr. 22 Blokové schéma 

 

Dle dekompozice byl vytvořen analytickou metodou FTA strom poruch (obr. 23) a metodou 

ETA strom událostí (obr. 24) 

 
Obr. 23 Strom poruch pásového dopravníku 
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Obr. 24 Strom událostí pásového dopravníku 
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Model spolehlivosti : 

  Pás 
Stav Výborny - opotřebení 

pásu není větší než 10% 

tloušťky krycí vrstvy a 

nevykazuje povrchové 

znaky stárnutí 

Velmi dobrý - 

opotřebení pásu není 

větší než 20% tloušťky 

krycí vrstvy a 

nevykazuje povrchové 

stárnutí pryže 

Dobrý - opotřebení 

pásu není větší než 50% 

krycí vrstvy a může 

vykazovat povrchové 

stárnutí pryže 

Fp(t) 0 - 0,2 0,2 - 0,4 0,4 - 0,6 

Stav Špatný - opotřebení 

pásu není větší naž 80% 

tloušťky krycí vrstvy a 

může vykazovat zřejmé 

známky stárnutí pryž, 

lokální opotřebení 

tloušťky krycí vrstvy 

může dosahovat až 

100%, bez dopadu na 

provozuschopnost a 

poruchovost pásu z 

hlediska pevnosti 

Velmi špatný - 

opotřebení pásu je až 

100% tloušťky krycí 

vrstvy, může vykazovat 

povrchové známky 

stárnutí pryže, lokální 

opotřebení tloušťky 

krycí vrstvymůže být až 

100%, s dopadem na 

provozuschopnost pásu 

  

Fp(t) 0,6 - 0,8 0,8 - 1   

  Elektromotor 
Stav Výborný - motor 

funguje bez známek 

poškození  

Dobrý - motor funguje, 

ale už projevuje známky 

poškození - pomalý 

rozběh 

Špatný - motor se 

netočí - špatná 

komutace 

Fe(t) 0 - 0,333 0,333 - 0,666 0,666 - 1 

  Ostatní 

  Napínak   

Stav Dobrý - napnutí pásu je 

dostatečné a nedochází 

k prokluzu 

Špatný - napnutí pásu 

je nevyhovující a 

dochází k prokluzu 

dopravního pásu na 

válečkách   

Fna(t) 0 -0,5 0,5 - 1   

  Elektroinstalace   

Stav Dobrý - izolace, jističe i 

hlavní spínač vpořádku 

Špatný - poškozená 

izolace   

Feins(t) 0 -0,5 0,5 - 1   

 

Pravděpodobnost poruchy v čase : F(t)= 1 – ( 1 – Fp(t) )x( 1 – Fe(t) )x( 1 – Fna(t) )x( 1 – Feins(t) ) 
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8. Závěr 

Největší důraz při sledování opotřebení nebo poškození u pásových dopravníků se klade na 

monitorování a skenování dopravního pásu. Pokud dojde k poškození např. válečku nebo 

hnacího elektromotoru, jsou pracovníci údržby schopni jej relativně rychle a levně nehradit 

novým, pokud ovšem dojde k poškození pásu, jeho výměna je zdlouhavá a nákladná a 

zároveň se dlouhá odstávka odrazí na produkci dané výroby a u menších podniků by mohlo 

dojít k fatálním ekonomickým ztrátám. S ohledem na hlavní popsané součásti pásového 

dopravníku byl vytvořen strom poruch a strom událostí. Byl také vytvořen univerzální model 

spolehlivosti, který je hlavně zaměřen na poškození dopravního pásu, protože jak již bylo 

zmíněno jedná se o nejdůležitější část dopravníku. 
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