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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Pravidelná údrţba strojních zařízení je nezbytnou součástí jejich provozu, 

přispívá k minimalizaci poruchovosti, umoţňuje plánování oprav a zvyšuje 

efektivitu celkové údrţby. Významnými faktory, které ovlivňují spolehlivost a 

efektivitu provozu dálkové pásové dopravy jsou poháněcí bubny a válečky.  

 

Na válečky a bubny pásových dopravníků jsou kladeny mimořádné 

poţadavky z hlediska jejich ţivotností a provozní spolehlivosti. Zajištění jejich 

provozuschopností je klíčovou otázkou těţebního procesu. V rámci zadání 

bakalářské práce byla zpracována: 

- Rešerše a analýza dané problematiky v aplikaci na lomové dobývání  
- Ideový a technický návrh optimálního konstrukčního provedení a řešení 

systému provozní údrţby 
- Návrh nasazení provozní diagnostiky včetně postupu implementace na 

objekty zadané pro bakalářskou práci 
- Provedení a vyhodnocení provozních diagnostických měření 

 
Klíčová slova: válečky, bubny, provozuschopnost, systém údrţby, diagnostika  
 

BACHELOR’S WORK ANNOTATION  

 

The regular maintenance of machinery equipment is necessary part of its 

operation; it helps to minimize the failure rate, allows repair planning and 

increases the effectiveness of overall maintenance. The important factors, which 

influence the reliability and effectiveness of the long distance conveyor belt 

transportation in Northern Bohemia Brown Coal Mining District are drums and 

conveyor rollers.   

 

There are high requirements for lifetime and operational reliability of the 

conveyor rollers and drums. Ensuring of their operational reliability is key question 

in mining operations. As part of the Bachelor’s work task, following topics were 

processed: 

- Research and analysis of above mentioned problematic in relation to the 

mining 

- Ideological and technical proposal for optimized implementation and 

solution of operation maintenance system 

- Proposal for use of the operational diagnostics, including implementation 

process for subjects given in this Bachelor’s work 

- Realization and evaluation of the diagnostic measurements 

  

Key words: rollers, drums, operation efficiency, maintenance system, diagnostics   
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1 ÚVOD DO DANÉ PROBLEMATIKY 

 

1.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY KLADENÉ NA ÚDRŽBU 

 

Pravidelná údrţba strojních zařízení je nezbytná pro zajištění provozu s 

minimální poruchovostí. K rozšíření údrţby pomocí systému preventivních oprav 

došlo při přechodu od systému údrţby „po poruše“ k sytému „plánované 

preventivní údrţby“ a modernizací této metody v důsledku pokroku ve vývoji 

měřící techniky, přístrojů a metod vyvinutých s cílem nedestruktivní, 

bezdemontáţní diagnostiky provozovaných strojů. 

 

Existuje řada diagnostických metod, které převáţně vyuţívají měření 

fyzikálních veličin a jejich interpretace ke stanovení takzvané „zbytkové 

bezporuchové ţivotnosti (funkce) stroje“ definující zbytkový čas do poruchy. Tyto 

metody současně umoţňují určit strojní díl, který je během provozu znatelně 

opotřebováván a bude nutno jej vyměnit. 

V současné době, kdy se technická diagnostika stává samostatným vědním 

oborem, jiţ zdaleka nestačí zvolit vhodnou diagnostickou metodu a vybrat 

optimální typy senzorů nebo měřicích přístrojů. Diagnostik se jiţ nemůţe spokojit s 

pouhou detekcí a lokalizací existující závady, ale určuje přesnou specifikaci 

závady (např. typ trhliny v materiálu, rozsah poškození převodového kola apod.). 

Z tohoto důvodu je nutné naměřené údaje digitalizovat a dál analyzovat 

prostřednictvím pokročilých metod analýzy naměřených diagnostických veličin a 

matematických metod rozpoznávání.  

Diagnostickými metodami lze sledovat skupiny, díly, součástky strojů a 

zařízení jako např. celistvost a neporušenost ocelových konstrukcí, pohonné 

jednotky strojů – motory, převodové skříně a jelikoţ je tato bakalářská práce 

zaměřena na pásové dopravníky tak i hnací, vratné a obváděcí bubny, nosné, 

dopadové a stráţní válečky, dopravní pás a ostatní elektroinstalaci a bezpečnostní 

zařízení zajišťující bezpečnost obsluhujícího personálu. 

  

1.2 DIAGNOSTICKÉ METODY – PŘEHLED A POUŽITÍ 

 

Tribotechnická diagnostika – tribodiagnostika 

  

Základní diagnostickou metodou pro stroje a zařízení je tribotechnická 

diagnostika, spočívající v pravidelných odběrech vzorků z olejové náplně a jejich 

chemických a ferrografických rozborech. Tribodiagnostika tedy vyţaduje: 

- pravidelné odběry vzorků olejových náplní 

- chemické rozbory vzorků zaměřené na obsah ţeleza, barevných kovů a 

vody, případně karbonových příměsí 

- ferrografické rozbory 



Jaroslav Jochman: Preventivnost a systém údržby provozu dopravních válečků a bubnů 

2009                                                                                                                                      2 

 

 

 Rozsah sledování kvality maziv je nutno určit pro kaţdou náplň zvlášť podle 

druhu pouţitého oleje a způsobu jeho exploatace. Zpravidla se stanoví vţdy obsah 

cizích látek (mechanických nečistot a vody) a viskozita. Podle potřeby pak číslo 

kyselosti, číslo zmýdelnění, bod vzplanutí, bod tuhnutí, korozívnost na ocel a měď. 

Jiné zkoušky přicházejí v úvahu jen výjimečně.  

 Rozhodujícím faktorem pro správný chemický rozbor je správné vzorkování 

olejů. Odebraný vzorek musí reprezentovat průměrné sloţení oleje v náplni. Velmi 

významnou roli z hlediska diagnostiky (převodových skříní a charakteru jejich 

opotřebení) hraje hodnota mnoţství Fe a Cu v olejové náplni, zjišťovaná metodou 

AAS (Atomic Absorption Spectrometry). Za normálních provozních podmínek bude 

přibývat otěr FE a Cu lineárně a to jak v závislosti na době exploatace olejové 

náplně, tak i k celkové době práce převodovky. 

 

 Ferrografické rozbory vycházejí z principu částicové analýzy – ferrografie. 

Částicová analýza je tribodiagnostická metoda, vyvozující závěry z tvaru a 

velikosti oděrových částic uspořádaně izolovaných z provozovaného maziva v 

magnetickém poli na skleněné podloţce.  

 Vyhodnocování ferrogramu se provádí na základě obecného axiomu 

ferrografie;  kaţdá třecí dvojice produkuje při normálním opotřebení částice zcela 

určitého tvaru a velikosti. Odkloní-li se reţim od normálu, projeví se to markantní 

změnou v celkovém mnoţství, velikosti a tvaru částic. 

 

Měření vibrací – diagnostika 

 

 Sledování strojního zařízení pomocí veličin mechanického kmitání (vibrací) 

je jednou z metod popisujících jejich stav. Jde především o kvalitu provedení 

výroby a montáţe, ale i o vlastní průběh opotřebení jejich rotujících částí. Metodou 

vibrační diagnostiky lze určit zařízení, včetně místa na něm, kde úroveň kmitání 

dosahuje neţádoucí velikosti. Dále lze určit pravděpodobné zdroje a příčiny 

nadměrného kmitání včetně navrţení vhodných a účinných opatření. Mezi metody 

vibrační diagnostiky patří: 

- speciální loţisková diagnostika (měření opotřebení kluzných i valivých 

loţisek) 

- měření spektra vibrací a frekvenční analýza tohoto spektra (měří se 

výchylka, rychlost a zrychlení a naměřené hodnoty se analyzují) 

 

 Měřená veličina – úroveň efektivní rychlosti kmitání  vef  ( mm/s ), měřená v 

pásmu 10–1000Hz. Pro posouzení vibračního chování je to mezinárodně 

doporučená veličina spektrální analýzy. Při tomto způsobu hodnocení se celkové 

kmitání rozloţí na jednotlivé harmonické sloţky. Výsledkem jsou všechny 

vyskytující se frekvence s příslušnými amplitudami kmitání [4]. 
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Měření teplot – termodiagnostika 

 

 Posuzování stavu strojního zařízení na základě tepelné diagnostiky vychází 

buď s posouzení rozloţení teplotního pole na povrchu tohoto zařízení, nebo s 

posouzení diskrétních hodnot teploty, naměřených ve stanovených bodech 

zařízení. Termodiagnostiku lze realizovat následujícími technickými prostředky: 

- barevné křídy, spreje pro měření teploty (viz příloha č.2) 

- tavné teploměry 

- termochromatické teploměry 

- barevné detekční prouţky k nalepení na měřené místo (viz příloha č.3) 

- digitální dotykové teploměry pro operativní měření teplot 

- kontaktní teploměry s dálkovým přenosem naměřených hodnot 

- bezkontaktní teploměry s různými úhly měření –„ termopušky „(viz příloha 

č.1) 

- termovize – měření a analýza rozloţení teploty na měřené ploše, umoţňuje 

změřit teplotu v kterémkoliv bodě měřené plochy a zobrazuje plochy o 

stejných teplotách (viz příloha č.1) 

 

 V případě měření diskrétních hodnot teploty jsou pouţívána buď stabilně 

zabudovaná čidla, nebo přenosný digitální teploměr. Posuzování anomálií 

rozloţení teploty na povrchu stroje vychází z termogramů sejmutých termovizí.  

  

Pohledová diagnostika 

 

 V některých případech diagnostické praxe je nezbytná vizuální prohlídka 

sledovaného strojního zařízení. Takto je moţno identifikovat vady a rozvíjející se 

poruchy strojního zařízení, které byly avizovány některými dříve popsanými 

diagnostickými metodami jako: 

- chemickými rozbory maziv a ferrografií 

- vibrační diagnostikou 

- měřením teplot 

 

 Pro pozorování povrchů strojů a obtíţně přístupných součástek, nebo 

prostorů a dutin lze pouţít: 

- jednoduché zvětšovací lupy 

- měrky k určení převýšení svaru, měřidla pro hloubky vady, zápalu či vrubu 

- měřidla pro určení polohy nepravidelnosti 

- jednoduché, přenosné dílenské, či kapesní mikroskopy 

- prohlíţecí zrcátka přestavitelná se světelným zdrojem 

- sondy s lupou, světelným zdrojem a reflexními zrcátky 

- periskopy průmyslové se světelným zdrojem 
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- endoskopy ohebné – flexibilní - vybavené osvětlením pozorovaného 

prostoru, s moţností záznamu pozorovaného prostředí fotoaparátem, nebo 

videokamerou, případně u hromadného kontinuálního měření záznamem 

pomocí videomagnetofonu VHS nebo jiného moderního záznamového 

zařízení. 

 

 Pro uplatnění výše uvedených diagnostických metod nebylo nutno 

demontovat stroj ani jako celek, ani jeho část a převáţně  - s výjimkou pohledové 

diagnostiky - byly prováděny za chodu stroje. 

 

Vizuální kontroly je moţno realizovat: 

- přímým pozorováním bez optických prostředků 

- za pomocí optických přístrojů 

 

 Pomocí optických přístrojů se dá pečovat o zařízení a rozpoznávat stav 

strojů a zařízení přesněji, rychleji a hospodárněji, neţ pouhým zrakem. Takto 

získané technické úsudky a závěry jsou spolehlivější a při tom levnější. Většinu 

přístrojů, určených k technické kontrole zařízení, lze pokládat za prostředky 

diagnostické a defektoskopické.    

 Za pouţití vhodných doplňků a příslušenství lze získávat fotografické 

záznamy, snímat technický stav zařízení na film, nebo videokamerou 

reprodukovat obraz přímo bez záznamu na televizní monitor. Speciálním 

prostředkem je audiovizuální zařízení, jeţ zaznamenává samočinně a souvisle jak 

obraz, tak i zvuk technického děje. 

 

 Při vizuálních kontrolách například převodových skříní je třeba věnovat 

pozornost především jevům, které lze vizuálně pozorovat: 

- viditelné poškození zubů, porušení tepelně zpracované stykové vrstvy, 

prasknutí zubu apod. 

- ulomení zubu nebo jeho části 

- viditelné poškození valivých loţisek, jejich klecí, oběţných drah, valivých 

elementů  

- sezení zubů, u dvojnásobně šikmých zubů rozloţení silového toku do obou 

větví 

- těsnosti převodovky z hlediska úniku olejových náplní (na nepřístupných 

místech) 

 

Defektoskopická diagnostika – defektoskopie  

 

 V některých případech avizují bezdemontáţní diagnostické metody určité 

odchylky od běţného provozního stavu. Pak je nutno uplatnit defektoskopické 

metody nedestruktivního zkoušení, které slouţí jako poslední rozhodující 
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informace k tomu, aby bylo moţné stanovit jednoznačnou diagnózu, zda je, nebo 

není zařízení, schopno dalšího provozu [3]. 

 

Defektoskopie se orientuje na detekci: 

- vnějších necelistvostí – povrchových trhlin 

- vnitřních necelistvostí 

- tloušťek stěn 

- netěsností 

 

Defektoskopická detekce vad vnějších necelistvostí (vad vystupujících k povrchu 

strojních částí): 

- kapilární (penetrační) metody – zviditelnění vad barvivy, fluorescenčními 

barvivy 

- defektoskopie pomocí magnetických (práškových) metod 

 

Defektoskopická detekce vnitřních necelistvostí (skrytých vad materiálů): 

- defektoskopie pomocí prozáření průmyslovým rentgenem 

- ultrazvuková diagnostika 

- akustická diagnostika  

- hluková diagnostika 

- kontrola neferomagnetických materiálů vířivými proudy   

 

Detekce tloušťek stěn a ostatní diagnostické servisní sluţby podmiňující 

bezporuchový provoz strojů:  

- měření tloušťek stěn 

- osové vyrovnání rotačních částí (motor – převodová skříň) 

- vyvaţování rotačních částí 

 

Detekce netěsností (kapalinami s chemickou reagencí, halogenovými detektory 

netěsností, tepelnými detektory, ultrazvukovými detektory) 

   

Defektoskopické kontroly je moţno realizovat ve smontovaném stavu zařízení, pak 

se na příklad u převodových skříní se kontrolují: 

- hřídele ultrazvukovou metodou z čel hřídelů, za účelem zjištění případných 

únavových trhlin, vzniklých provozem 

- ozubení kol metodou magnetickou (nahlíţeními otvory namátkově se 

kontrolují zuby) 

 

Pokud se defektoskopické kontroly realizují v demontovaném stavu, pak se 

kontrolují: 

- hřídele metodou magnetickou 

- ozubení – kontrolou čel a boků všech zubů metodou magnetickou 
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- skříně převodové – kontrolou všech přístupných svaru metodou 

magnetickou 

 

Hodnocení spolehlivosti metod v nedemontovaném, nebo demontovaném stavu: 

 

Kontrola v nedemontovaném stavu: 

 Z hlediska zjistitelnosti počínajících vad (trhlin na čelech a bocích zubů 

kontrolovaných ozubených kol) je danou magnetickou kontrolou moţno cca ze 

40% aţ 45% pravděpodobností určit stav poškození ozubených kol převodovek. U 

hřídelů je procento úspěšnosti závislé na tvaru čel hřídelů a jejich přístupnosti pro 

měřící sondu. 

 

Kontrola v demontovaném stavu: 

 S 100% spolehlivostí je moţno zjistit jak trhliny na ozubení, tak případné 

únavové trhliny, vzniklé provozem na jednotlivých hřídelích. 

 

Speciální diagnostika 

 

Speciální diagnostika zahrnuje: 

- měření tloušťek nátěrů,  

- měření tloušťek krycích vrstev dopravních pásů, 

- diagnostika dopravních pásů,  

- diagnostika elektrických kabelů, (měření izolačních odporů, vyhledávání 

místa poruchy kabelů na trase), detekční a lokalizační soupravy pro hledání 

a lokalizaci závad na elektrických vedeních a potrubních řadech 

- diagnostika hydraulických systémů a pohonů. Lokalizátory poruch 

hydraulických systémů a jejich komponentů. Měří průtok, tlak a teplotu a 

umoţňují naměřené hodnoty srovnávat s provozními údaji udávanými 

výrobcem. 

- měření otáček (mechanické, elektronické otáčkoměry, stroboskopy) 

 

1.3 POŽADAVKY KLADENÉ NA VÁLEČKY A BUBNY PÁSOVÝCH 

DOPRAVNÍKŮ 

 

 Na válečky a bubny pásových dopravníků jsou kladeny mimořádné 

poţadavky z hlediska jejich ţivotností a provozní spolehlivosti. Je tedy zřejmé, ţe 

zajištění jejich provozuschopností je klíčovou otázkou těţebního procesu. 

Dokazuje to i následující tabulka č. 1, která současně odpovídá na otázku: „Kdy je 

nasazení bezdemontáţní diagnostiky efektivní“. 

  

Pro úspěch bezdemontáţní diagnostiky je třeba volit vhodný výběr metod, 

nebo jejich kombinaci.  
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Pro ilustraci - skladba poruchovosti v SHD podle skupin, například pro DPD 

(dálková pásová doprava) byla v období sledování strojních celků za účelem 

zavádění diagnostických metod následující: 

- pryţový dopravní pás  29,5 % 

- bubny       5,8 % 

- převodovky    26,8 % 

- válečky    4,3 % 

- elektro poruchy   29,0 % 

- ostatní drobné poruchy      4,6 % 

 

Z uvedeného přehledu je patrno, ţe z hlediska očekávaného přínosu na 

úseku údrţby je nutno diagnostiku zaměřit na: 

- převodovky a elektro poruchy 

- pryţový dopravní pás, válečky a bubny  

 

Poţadavky kladené na válečky a bubny pásových dopravníků lze definovat takto: 

 

Válečky 

-  konstrukční jednoduchost 

- maximální ţivotnost 

- stejná ţivotnost v rámci dodané dodávky (šarţe) 

- odolnost proti průniku prachu a nečistot do loţisek 

- odolnost proti nalepování dopravovaného materiálu na aktivní povrch 

válečků 

- odolnost proti deformacím pláště válečku dopadem kusů dopravovaného 

materiálů 

- takové konstrukční provedení, které zajistí v případě velké deformace 

povrchu válečku, ţe nedojde k oddělení čela válečku od jeho pláště 

- jednoduchá vyměnitelnost v případě poruchy 

- maximální hodnota poměru – ţivotnost / cena  

 

Bubny (hnací, vratné a obváděcí) – v literatuře označované někdy jako „válce“ 

- konstrukční jednoduchost 

- maximální ţivotnost 

- stejná ţivotnost v rámci dodávky (šarţe, dopravní trasy sestávající z více 

dopravníků) 

- odolnost proti průniku prachu a nečistot do loţisek 

- vhodná úprava ploch bubnů pro měření teploty jejich loţisek a zvláště pak 

pro měření povrchové teploty čel a povrchu bubnů (zvláště důleţité u tzv. 

elektrobubnů) 

- odolnost proti nalepování dopravovaného materiálu na aktivní povrch bubnů 
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- odolnost proti deformacím pláště  

- jednoduchá vyměnitelnost v případě poruchy 

- takové provedení čel bubnů, které zaručí, ţe čela bubnů nebudou v 

důsledku provozního zatíţení tahem dopravního pásu praskat 

- maximální hodnota poměru – ţivotnost / cena  

 

2 SOUČASNÝ STAV A JEHO ANALÝZA 

 

2.1 REŠERŠE HLAVNÍCH SYSTÉMU REALIZACE ÚDRŽBY STROJNÍCH 

ZAŘÍZENÍ 

 

2.1.1 HAVARIJNÍ A PREVENTIVNÍ ÚDRŢBA 

 

  Vývoj na trhu nutí všechny výrobce k razantnímu sníţení nákladů. V 

současné době je tento poţadavek umocněn globalizací trhu. Společnosti, které 

se tomuto trendu nepodřídí, mají omezenou šanci na přeţití. 

  

      Významnou poloţkou v nákladech výrobních podniků jsou náklady na 

údrţbu a opravy. Podle dostupné zahraniční literatury se tyto náklady v 

průmyslových podnicích pohybují v rozmezí 6-10 % ročního obratu firmy. Při 

započtení nákladů na udrţování skladového hospodářství a na úroky kapitálu v 

nich vázaném dosahují aţ 25 %. S postupující technizací a automatizací 

výrobních procesů nutno počítat s dalším nárůstem. 

 

      V zájmu sníţení nákladů se všude tam, kde je to moţné, upouští od dříve 

velmi rozšířené plánovité preventivní údrţby (viz kapitola formy údrţby).  Ne vţdy 

jsou zvoleny postupy, metody a nástroje umoţňující hladký a smysluplný průběh 

přechodu na jiný typ údrţby. Stává se například, ţe dojde pouze k omezení 

finančních prostředků, bez jasně stanovené hranice kde končí zbytečná 

„přeudrţovanost“ výrobních zařízení a začíná "šetření na nepravém místě" s 

mnohdy tragickými následky, někdy jen v materiální sféře, ale někdy i v nárůstu 

úrazovosti. 

 

     V souvislosti s uvedenými změnami je tak u mnoha pracovníků v 

údrţbářské sféře patrna určitá míra rozčarování nad současným stavem údrţby v 

jejich firmě. Jedná se zejména o praktiky s dlouholetou praxí, kteří byli zvyklí při 

plánovaných středních a generálních opravách jim svěřené zařízení "vypilovat" 

často i do lepšího stavu, neţ kdyţ bylo nové. Často jsou nuceni ke stále 

razantnějšímu sniţování nákladů na údrţbu a nemohou proto pokračovat v 

plánovité preventivní údrţbě. Celá řada firem, má výrobní zařízení ve stavu 

přiměřené provozní spolehlivosti (i kdyţ jiţ ne v nejlepším moţném stavu, coţ 

zpravidla opravdu není nutné), a to ne proto, ţe by měly bezedný zdroj finančních 
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prostředků, ale proto, ţe zavedly vhodný typ údrţby, vhodnou metodu a 

prostředky pro její řízení a dobře uváţily, které činnosti je výhodné provádět 

vlastními silami a u kterých je výhodnější vyuţít sluţeb jiné organizace. 

 

2.1.2 SOUČASNÉ TRENDY 

 

      Pravděpodobně nejsilnější současný trend vývoje péče o výrobní zařízení 

směřuje jednoznačně ke koncepci údrţby podle skutečného stavu jak výrobního 

zařízení, tak i celkové situace ve firmě.  

 

      Tato koncepce dobře zapadá i do druhého současného trendu, zavádění 

původně japonské metody TPM která, mimo jiné, značně posunuje podíl 

odpovědnosti za údrţbu a opravy z údrţbářského subjektu na subjekt výrobní a 

klade důraz na správnou zainteresovanost kaţdého z nich. Není smyslem tohoto 

popisu současných trendů popis metody TPM, přesto je vhodné uvést alespoň 

reprezentanty péče o výrobní zařízení: 

- Vedení závodu - stanovuje na základě podnikového rozpisu uvolněných 

finančních prostředků limitující faktory pro realizaci péče o výrobní zařízení 

v závislosti na plánu výroby, případně akce investičního charakteru. 

- Obsluhy zařízení - prezentují poznatky a poţadavky vyplývající z výrobního 

procesu zařízení ve vazbě na dodrţení jakosti výroby. 

- Inspekce a diagnostika - realizuje sběr a vyhodnocování informací o 

skutečném stavu výrobního zařízení na základě detailně propracované a 

systematicky prováděné inspekční činnosti. 

- Údrţbářské subjekty s různým organizačním začleněním v rámci závodů, 

realizují přípravu a vlastní proces péče o výrobní zařízení s následným 

vyhodnocováním údrţbářských zásahů. 

 

       Poněkud "nezdravý trend", je prezentovat metodu TPM účelově, například 

jako paušální zavádění vybraného a jediného spasitelného typu údrţby 

(diagnostické údrţby případně údrţby po poruše) a ignorování všech ostatních 

typů. 

 

      Třetí nastupující trend je stále vyšší stupeň vyčleňování vlastních 

údrţbářských a opravárenských subjektů mimo firmu - tzv. outsourcing. V této 

oblasti je jiţ moţno zaznamenat mnoţství omylů a ne zcela promyšlených 

rozhodnutí.  

 

     Pokud vnímáme údrţbu jako spojení "údrţbářského know-how" a 

"realizačních zdrojů" (údrţbářské kapacity a MTZ), pak zpravidla nebývá problém 

ve shodě, ţe "know-how" by mělo zůstat ve firmě. 
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     Problémy ovšem zůstávají nejméně tři: za prvé stanovit, do jaké míry je 

účelné vyčlenit údrţbářské kapacity (zda např. i poruchové čety), za druhé 

rozhodnout komu bude přidělena oblast MTZ a za třetí, jak výše zmíněné "know - 

how" specifikovat a jaké prostředky zvolit na jeho "udrţení" (jak zajistit 

transparentnost údrţby). Zde, ale i v případě prvních dvou uvedených trendů, je ve 

stále větší míře kladen důraz na podporu výpočetní techniky spolu s implementací 

různých řídicích systémů a identifikačních technologií. To je čtvrtý silný trend v 

oblasti údrţby a oprav výrobních zařízení, daný mimo jiné i nástupem relativně 

levných SW systémů pro řízení údrţby a oprav s vysokým uţivatelským 

komfortem. Tyto systémy jiţ začínají být rentabilní i u firem, jejichţ roční náklady 

na údrţbu se pohybují kolem 20 miliónů Kč. Například softwarový produkt IMIS 

firmy ATACO spol. s r.o., integrovaný modulární informační systém pro řízení 

prakticky všech dále uvedených typů údrţeb se zaměřením na podporu metody 

TPM je určen pro velké a střední firmy. Při uvedených nákladech má návratnost 

přibliţně 1 - 2 roky, při vyšších nákladech se návratnost úměrně zkracuje. 

 

      Vedle silně se prosazující údrţby podle skutečného stavu mají své stálé 

místo, tam kde je to účelné, i jiné typy údrţeb - viz kapitola Obecně pouţívané 

systémy údrţby strojního zařízení. V souvislosti s nimi je moţno hovořit o pátém 

trendu - důsledné přehodnocování, zda je pro danou oblast pouţíván optimální typ 

údrţby. 

 

      Mezi výše uvedenými silnými trendy je velmi "oblíbené" a mnohdy téměř 

periodické střídání centralizace a decentralizace údrţbářských subjektů. To se 

týká prakticky jen velkých výrobních podniků, kterých v současné době spíše 

ubývá jejich rozpadem ne menší celky. V tomto smyslu, kdo chce, můţe hovořit o 

trendu decentralizace, ovšem k centralizaci dochází rovněţ, např. v případech 

výše zmíněného outsourcingu u firem s původně decentralizovanou údrţbou. 

 

2.2     OBECNĚ POUŽÍVANÉ SYSTÉMY ÚDRŽBY STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 

2.2.1 ÚDRŢBA PO PORUŠE 

 

Je nejstarším a nejběţnějším způsobem realizace údrţby výrobního zařízení. 

 

      Typickým příkladem je provoz, ve kterém vzájemná zastupitelnost zařízení 

stojících blízko sebe (soustruhy apod.). Je aplikovatelná i u těch typů výroby, kde 

je sice pouze jeden stroj pro daný účel, ale z nějakého důvodu vyrábí do zásoby a 

nehrozí tedy zdrţení návazných procesů v případě jeho poruchy. 
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Výhody - plné vyuţití rozsahu ţivotnosti výrobního zařízení s minimálními nároky 

na informační systém. Klade malé nároky na inspekční a diagnostickou činnost a 

na prevenci. 

 

Nevýhody - poruchy často vyvolávají řetězec dalších poškození, coţ vede k 

vyšším ztrátám, neţ jsou vlastní náklady na opravu. 

 

      Není vhodné ji aplikovat u zařízení s plynulou návazností jednotlivých 

operací a u zařízení kde odstávka způsobuje větší ekonomické ztráty nebo kde 

poruchy mohou navozovat nebezpečné situace (elektrárny, chemický průmysl, 

chladnutí a roztápění pecí). 

 

2.2.2 PLÁNOVANÁ PREVENTIVNÍ ÚDRŢBA 

 

      Při aplikaci preventivní údrţby jde o zaměření údrţbářských výkonů na 

činnosti, které mají účinným způsobem zabezpečit předcházení náhlým poruchám. 

Jde o soubor činností, který systematickým způsobem zabezpečuje znalost stavu 

výrobního zařízení, jako jsou např. inspekční prohlídky, revize, kontroly, vyuţití 

smyslové a technické diagnostiky, včetně cyklické obnovy a výměny vytypovaných 

náhradních dílů. U vybraných zařízení je tento typ údrţby předepsán zákonem. 

 

      Typická aplikace je tam, kde se vyuţívá přirozeně vznikajících odstávek ve 

výrobě (sezónní provozy – teplárny, papírny, cukrovary, zemědělské subjekty atd.) 

 

Výhody - ekonomická vyuţitelnost vlastních odborných a údrţbářských kapacit, 

jisté zmenšení rizika výpadku zařízení během provozu. 

 

Nevýhody - není optimální, protoţe se často vyměňují části, které by ještě mohly 

být provozovány a opačně se některé uzly a díly nahrazují příliš pozdě, coţ 

způsobuje zhoršení kvality výroby, nebo potřebu náročnějšího údrţbářského 

zásahu. 

 

Vyšším stupněm preventivní údrţby je plánovaná preventivní údrţba. Je 

obdobou preventivní údrţby s tím, ţe se provádí podle předem určeného 

časového plánu. Po uplynutí doby provozu, stanovené na základě zkušeností a v 

souladu s výrobním plánem, se výrobní zařízení odstaví, prohlédnou, rozeberou a 

vymění se jejich části nebo celé agregáty. 

  

      Lze ji doporučit jen ve zcela výjimečných případech, tam kde na provedení 

údrţbářského zásahu stačí velmi krátká odstávka a vlastní zásahy jsou 

mnohonásobně levnější neţ případné škody, kde je příliš velká četnost poruch bez 

těchto zásahů, nebo kde je periodický údrţbářský zásah nařízen zákonem 
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zejména z důvodu minimalizace rizika ohroţení zdraví pracovníků ve výrobě 

(preventivní výměna těsnících prvků vysokotlakých hydraulických zařízení, některé 

části zabezpečovacích systémů v dopravě nebo v jaderných elektrárnách...). 

 

Výhody - jisté zmenšení rizika výpadku zařízení během provozu. 

 

Nevýhody - stejné jako u preventivní údrţby, navíc se její efektivita sniţuje 

vynucenými odstávkami. Je velmi nákladná. 

 

2.2.3 DIFERENCOVANÁ ÚDRŢBA 

 

      Vychází z poznatku, ţe při poruše jistého zařízení dochází k výpadku 

celého výrobního procesu, nebo k ohroţení bezpečnosti výroby - tyto části 

výrobního zařízení představují tzv. kritické objekty. Vyšším podílem preventivní 

údrţby u těchto zařízení dochází k výraznému sníţení celkových nákladů na 

údrţbu. Současně se tímto zvyšuje disponibilní čas pro výrobu. 

 

2.2.4 ÚDRŢBA PODLE SKUTEČNÉHO STAVU ZAŘÍZENÍ 

 

      Při tomto typu údrţby se konkrétní údrţbářský zásah provádí při zjištění 

skutečného stavu zařízení, nebo jeho části některou z exaktních metod technické 

diagnostiky (vibrodiagnostika, tribodiagnostika, termovize, atd.). často 

doprovázené výpočtem doby, po kterou bude ještě zařízeni v provozuschopném 

stavu. V úvahu nutno brát zvýšené náklady na nákup vhodné diagnostické 

techniky. Je základem pro údrţbu dle skutečného stavu.  

  

Koncepce údrţby podle skutečného stavu výrobního zařízení je postavena 

na co nejdokonalejší znalosti okamţitého stavu zařízení. Tato znalost je 

dosahována systematickým sběrem informací z inspekční, provozní a 

diagnostické činnosti a to jak objektové, tak oborové. Tak je moţno realizovat 

údrţbu a opravy co nejpozději a v minimálním rozsahu, který zajistí přiměřenou 

provozní spolehlivost a disponibilnost výrobního zařízení pro poţadovanou kvalitu 

výroby. 

 

      Výchozí informace mají charakter důleţitých provozních parametrů, které je 

nutno pravidelně nebo průběţně měřit a vyhodnocovat. Při tom se neposuzuje 

jenom současný stav, ale na základě trendu vývoje se odvozují prognózy. Tím lze 

lépe připravit zásah údrţby a sladit její termín s poţadavky výrobních plánů a 

dalších potřebných vazeb. Sběr, analýza a vyhodnocení potřebných informací s 

následnou formulací a specifikací údrţbářských zásahů a sledováním 

realizovaných údrţbářských výkonů jsou zpravidla realizovány s podstatnou 

podporou výpočetní techniky. 
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Výhody - Výrobní zařízení se odstavují pouze tehdy, jestliţe to jejich technický 

stav na základě vyhodnocení všech informací vyţaduje. K realizaci údrţby se v 

maximální míře vyuţívají výrobní plánované, nebo neplánované prostoje. 

Minimalizují se plánované prostoje vyvolané nutností údrţbářských zásahů včetně 

minimalizace rozsahů plánovaných prací. 

 

- Náhradní díly a uzly se vyměňují jen tehdy, jestliţe dosáhly příslušného 

stupně opotřebení. 

- Rotory se vyvaţují a osy pohonů vyrovnávají teprve tehdy, kdyţ přípustné 

tolerance byly překročeny. 

- Údrţba a náklady na její realizaci jsou s vyuţitím výpočetní techniky 

systematicky analyzovány a vyhodnocovány. Z vyhodnocování jsou 

odvozena korektivní opatření - konstrukční, technologická, provozní a jiná, 

která odstraní, nebo omezí opakovatelnost údrţbářského zásahu. 

- Do procesu údrţby podle skutečného stavu jsou aktivně zapojeni a na 

sniţování nákladů hmotně zainteresováni všichni, kteří proces ovlivňují. 

 

Nevýhody - Zvýšené náklady na inspekci a diagnostiku. 

 

Obdoba údrţby podle skutečného stavu je tak zvaná spolehlivostní údrţba. 

Informace z inspekce, diagnostiky a od obsluh zařízení se dále vyhodnocují dle 

sloţitých vzorců (denní hodnocení 1 - 5) aţ ke spolehlivosti zařízení. Podrobně 

byla propracována ve Výzkumném ústavu dopravním v Ţilině. 

 

2.2.5 PROAKTIVNÍ SYSTÉMY ÚDRŢBY, TPM, RCM A DALŠÍ 

 

      TPM  (Total Productive Maintenance) - Totálně Produktivní Údrţba, 

vyvinutá původně v Japonsku. Jeden z hlavních znaků je maximální 

zainteresovanost výrobního subjektu. 

      Klíčovým úkolem TPM je za pomocí výrobních dělníků a údrţbářů zlepšit 

výkonnost strojů a zařízení výroby, pracovat v odpovídajícím prostředí (čistota, 

úhlednost apod.). Lze tedy říci, ţe TPM se snaţí o nulový počet poruch, nulový 

počet nedostatků, nulový počet nehod, nulové mnoţství prachu a špíny – tedy 

ideální provozní stav. 

     RCM - Procesní výroby jsou svým charakterem nejvíce náročné na údrţbu 

zařízení, a proto určují vývoj v této oblasti. Mnoho údrţeb je dosud řízeno 

tradičními postupy, které však nejsou ekonomické. Údrţba tak představuje zdroj 

významných úspor, pokud akceptuje nové pohledy na provozuschopnost zařízení. 

Jedním z nich je RCM systém údrţby (Reliability Centered Maintenance), 

vycházející z poţadavku posuzovat specifická rizika kaţdého zařízení a podle 

toho volit nejefektivnější metodu údrţby.   
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2.3     INFORMAČNÍ SYSTÉMY V ŘÍZENÍ ÚDRŽBY 

 

      Vzhledem k uvedeným trendům je důleţité, aby SW systém pro řízení 

údrţby a oprav byl schopen realizovat vedle koncepce preventivní údrţby i 

koncepci údrţby podle skutečného stavu (alespoň u velkých a středních firem). 

Základní filozofie řešení přípravy a zavádění údrţbových procesů při realizaci 

koncepce údrţby podle skutečného stavu vychází z poţadavku udrţení výrobního 

zařízení ve stavu přiměřené provozní spolehlivosti a disponibilnosti. 

 

Co by měl SW informační systém pro řízení údrţby obsahovat? 

 

- Základem většiny pouţívaných informačních systémů údrţby je vhodně 

specifikovaná struktura objektů (strom objektů). Tato začíná na nejvyšší 

úrovni členěním (rozpadem) organizačních celků podniku (závody, provozy) 

a přes niţší výrobní subjekty (linky, tratě, střediska, zařízení, agregáty, uzly) 

končí na nejniţší úrovni třeba aţ u kritických součástí pohonných či 

regulačních prvků výrobních zařízení. Tak je umoţněno zobrazení 

komplexních podnikových struktur s flexibilními organizačními jednotkami. 

Stupněm rozvětvení stromu objektů jsou předem určeny stupeň znalosti 

stavu výrobního zařízení, úroveň přístupu k procesům údrţby a 

transparentnost údrţby. 

- Nástroje pro systematický sběr informací, umoţňující realizovat údrţbářské 

procesy na základě konkrétních faktů, zdůvodňující rozhodování o rozsahu, 

intenzitě a časových okamţicích údrţbářských zásahů. Nástroje pro 

důslednou realizaci inspekčních činností z pohledu jak objektové, tak i 

oborové inspekce, nástroje pro začlenění technické diagnostiky a nástroje 

pro systematický sběr informací od obsluh výrobních zařízení. Měl by 

umoţňovat zápis údajů o poruše objektu včetně definice vlivu na okolí 

(výroba, ekologie, atd.) a plánování a zápis údajů cyklických úkonů 

(mazání, seřizování atd.) 

- Nástroje pro analýzu a vyhodnocování získaných informací a pro následnou 

formulaci údrţbářských zásahů s vazbou na katalogy údrţbářských kapacit 

a údrţbářských činností, MTZ a plán oprav  

- Vazbu do informačního systému MTZ pro vytvoření katalogu náhradních 

dílů s moţností jejich vazby na objekty. Realizaci systému rezervací blokací 

a objednávání ND v procesu tvorby pracovních postupů a pracovních 

příkazů. Realizaci systému řízení výdejen nástrojů, přístrojů, nářadí a 

drobného materiálu. 

- Vazbu do archivu výkresové dokumentace pro zajišťování speciálních ND. 

- Adresář dodavatelů ND a sluţeb. 
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- Vazbu na personální informační systém s průběţnou aktualizací databáze 

zaměstnanců pro vytvoření katalogu údrţbářských kapacit, jednoznačné 

stanovení odpovědnosti za kaţdý úkon v informačním systému. 

- Nástroje pro vytvoření katalogu údrţbářských činností harmonizovaných s 

dokumenty ISO a s přiřazením potřebných ND a údrţbářských kapacit. 

- Účelné začlenění všech katalogů do procesu tvorby pracovních postupů a 

pracovních příkazů. 

- Vlastní modul MTZ nejlépe s účinnou podporou systémů pro automatickou 

identifikaci materiálu i osob umoţňující nejen evidenci zásob ale i řízení 

zásob a řízení skladů a zohledňující zvláštní předpisy pro hospodaření s 

mazivy případně i jinými nebezpečnými materiály.  

- Nástroje pro tvorbu objednacích návrhů ND i sluţeb včetně podkladů pro 

výběrová řízení a smluv o dílo. 

- Vazbu na manaţerský, ekonomický a účetní informační systém (výstupní 

sestavy, fakturace).  

 

2.4    DÍLČÍ ZÁVĚRY KAPITOLY   

 

V této kapitole byly představeny nejčastěji pouţívané systémy údrţby 

strojního zařízení a popsány jejich základní charakteristiky včetně uvedení 

základních výhod a nevýhod pouţívaných systémů. V praxi provozovatel nejčastěji 

volí systém údrţby na základě aktuálního technického stavu provozovaného 

zařízení, finanční situace, počtu pracovníků údrţby a vybavení, jeţ má k dispozici 

pro diagnostiku. Dalším kritériem pro výběr systému údrţby jsou poţadavky na 

provozní spolehlivost a časové vyuţití zařízení s ohledem na ztráty, které by 

mohly vzniknout v důsledku nedostatečné údrţby.  
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3   IDEOVÝ A TECHNICKÝ NÁVRH OPTIMÁLNÍHO KONSTRUKČNÍHO 

PROVEDENÍ A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PROVOZNÍ ÚDRŢBY 

 

3.1. POPIS TYPICKÝCH PORUCH VÁLEČKŮ A JEJICH PŘÍČIN  

 

Typické poruchy válečků - Tabulka č. 1 

 

Druh poruchy Příčina Následek Viník 

Extrémně 
krátká ţivotnost 

Nesprávná volba 
velikosti válečku a 
valivého loţiska.  

 
Přeprava kusů 
s nedovolenou 

velikostí a hmotností 

Deformace 
povrchu pláště 

válečku, zničené 
loţisko, prasklé 
klece loţiska, 
sraţené čelo 

válečku z pláště 
válečku 

Projektant, nebo 
konstruktér 

 
 

Vedení podniku 

Sníţená 
ţivotnost 

Dlouhé skladování 
nesprávným 
způsobem 

Koroze os válečků 
a koroze loţisek 

Investor, sklad 

Špatná kvalita 
těsnících prvků 

Zaprášená a 
zadřená loţiska, u 
bočních šikmých 
válečků koroze 
loţisek vodou 

vnikající 
labyrintem do 

loţiska 

Výrobce, 
subdodavatel 

výrobce 

Nekvalitní příprava a 
montáţ válečku 

Uvolněná čela 
válečku, 

poškozené loţisko 
Výrobce válečků 

Nízká kvalita  
valivých loţisek 

Deformace 
valivých prvků, 

opotřebené 
kontaktní plochy 

vnitřního a 
vnějšího krouţku 

valivými prvky 

Výrobce – chybná 
volba dodavatele 

loţisek 

Nízká ţivotnost 
diskových 
válečků 

Nízká kvalita  
pryţe disků,  

chybná montáţ  
disků 

Rychlé opotřebení 
disků, nebo 

sesunutí disků 
k jedné straně 

válečku 
s následkem 
nestabilního 
vedení DP a 
zvýšeného 

opotřebení DP 

Konstruktér, 
výrobce, 

provozovatel 
(nemá pořizovat 

nekvalitní 
válečky). 

  

  

  



Jaroslav Jochman: Preventivnost a systém údržby provozu dopravních válečků a bubnů 

2009                                                                                                                                      17 

 

 

Komentář k tabulce č. 1 

 

Válečky jsou nedílnou a jednou z nejdůleţitějších částí pásového 

dopravníku. Náklady na výměnu a údrţbu válečků tvoří podstatnou část nákladů 

na provoz dopravníku a jako takovým by jim měla být věnována patřičná 

pozornost. V následující stati se snaţí poukázat na některé aspekty ţivotnosti 

válečků.  

 

Ţivotnost válečku závisí na mnoha faktorech, které se vzájemně překrývají 

a spolupůsobí. 

- Prvním a zásadním faktorem je správná volba průměru válečku a typu 

loţiska. Konstrukci válečku vţdy lze přizpůsobit zvýšeným poţadavkům na 

ţivotnost, coţ se projeví zvýšením pořizovací ceny válečku, nebo naopak 

sníţit cenu válečku na úkor jeho ţivotnosti. 

- Dalším faktorem mající významný vliv na ţivotnost válečku (pokud jiţ máme 

stanoveny rozměry a velikost loţiska) je kvalita těsnění. Těsnění 

labyrintové, musí být konstruováno s minimálními vůlemi mezi 

stacionárními a rotujícími částmi, ale tak, aby se v ţádném případě 

vzájemně nedotýkaly. Při dotyku by docházelo ke vzniku tepla, odtékání 

maziva a tedy sníţení ţivotnosti. Současně by došlo ke zvýšení rotačního 

odporu, s důsledkem růstu spotřeby elektrické energie. Zvláštním druhem 

těsnění je kontaktní těsnění, které je určeno pro mokré provozy. 

- Ještě významnějším faktorem je jakost loţiska, přesnost jednotlivých dílů 

při výrobě a kvalita a přesnost montáţe. Těţko můţeme docílit přesné 

montáţe přesného čela válečku s loţiskem, pokud jej montujeme do 

nepřesného pláště válečku - trubky. Na příklad - odklon osy loţiska od osy 

hřídele, se můţe kumulovat s náklonem vyplývajícím z prohnutí hřídele. Při 

náklonu loţiska větším neţ 10 minut, se jeho ţivotnost velmi sniţuje. 

Zároveň niţší přesnost jednotlivých dílů a montáţe způsobuje vyšší 

házivost válečku. Ta má mimo jiné negativní vliv i na opotřebení krycích 

vrstev dopravního pásu, na spotřebu elektrické energie a v neposlední řadě 

na hlučnost válečku.  

- U dolních (vratných válečků) se ţivotnost válečku řídí také ţivotností 

pryţových dílů (pryţových disků). Pro zvýšení jejich ţivotnosti je důleţité, 

aby byly vyrobeny z kvalitní pryţe a aby bylo zabráněno jejich axiálnímu 

posuvu či náklonu na válečku (musí být kolmé na osu válečku). Toho 

můţeme docílit především distančními vloţkami mezi jednotlivými disky a 

ocelovými ukončovacími krouţky, přibodovanými k tělu válečku. 
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3.1.1 NÁVRH ŘEŠENÍ SYSTÉMU PROVOZNÍ ÚDRŢBY VÁLEČKŮ 

 

        Volba systému údrţby válečků pásových dopravníků je ovlivněna několika 

faktory: 

- Velikostí podniku, vyuţívajícího pásovou dopravu a typem pásové dopravy. 

Jiný přístup k údrţbě bude mít malý podnik s dopravníky technologické 

pásové dopravy – TPD, šíře do 1200 mm a celkovou délkou dopravních 

tras do 500 m a zcela jistě jiný přístup bude mít provozovatel dálkové 

pásové dopravy – DPD, na příklad povrchový důl na hnědé uhlí, 

přepravující velké mnoţství těţených hmot na dopravnících šíře do 2200 

mm a kde je délka dopravních tras v řádech desítek km. 

- Druhem a kusovitostí dopravovaných hmot (jíly, písky, kamenivo) 

- Prostředím ve kterém dopravník pracuje – venku, uvnitř budov, bezprašné 

nebo značně prašné prostředí, suché nebo vlhké prostředí 

- Volbou investora, který má moţnost se znalostí věcí volit dodavatele s 

vysokou a téměř konstantní jakostí vyrobených válečků přirozeně draţších, 

nebo dodavatele který dodá tytéţ velikosti válečků v nízké pořizovací ceně, 

ale také povětšinou v podstatně horší kvalitě.    

 

Jak volit systém údrţby? 

 

V současné době spočívá údrţba válečků pásových dopravníků v podstatě 

především ve sledování jejich chodu, hlučnosti, teploty a nepoškozenosti 

(deformace tvaru pláště, případně destrukce). Opravy válečků se téměř nerealizují 

(i kdyţ v minulosti se takové pokusy dělaly), válečky výrobce dodává s trvalou 

tukovou náplní a „garantuje“ provozní ţivotnost v rozsahu od cca 30 000 do 100 

000 provozních hodin (dle výrobce). V důsledku toho se válečky pouze vyměňují. 

 

Menší podnik provozující TPD se pravděpodobně spokojí se systémem 

údrţby, která bude spočívat ve sledování chodu válečků pohledem a sluchem, 

max. s vyuţitím kontaktního, v lepším případě bezkontaktního teploměru a to v 

pravidelných časových intervalech, označením vadných válečků a jejich výměnou 

při nejbliţší odstávce ať provozního, nebo preventivního charakteru. Půjde tedy o 

jakýsi druh „preventivní údrţby“ kombinované se systémem „údrţby po poruše“.  

 

Podnik provozující DPD (na příklad povrchový důl) má dvě moţnosti: 

 

Pořídí válečky za niţší pořizovací cenu, méně kvalitní s nevyrovnanou 

provozní ţivotností válečků stejné velikosti a typu. Pak ho čeká systém údrţby 

spočívající v pravidelném a častém sledování všech provozovaných válečků, 

pochůzkou, sledováním hlučnosti válečků, v lepším případě měřením teploty 

válečků bezkontaktním teploměrem nebo pomocí termovize. V kaţdém případě ho 
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však čeká častá výměna porouchaných válečků, coţ je u větších šířek dopravníků 

značně obtíţné a pracné (většinou se výměna neobejde bez pouţití autojeřábu). 

Nevyhne se ani nahodilým a náhlým haváriím válečků, které musí být odstraněny 

a vyměněny okamţitě, protoţe jinak by mohlo dojít ke značnému poškození 

dopravního pásu.    

 

Pořídí draţší a kvalitní válečky s vyrovnanou provozní ţivotností válečků 

stejné velikosti a typu. Bude pravidelně (avšak méně často) sledovat a 

diagnostikovat povrchovou teplotu válečků pomocí termovize se záznamem z 

pomalu jedoucího, pro tento účel upraveného, automobilu. Záznamy vyhodnotí, 

najde válečky se zvýšenou provozní teplotou, přesně lokalizuje jejich umístění na 

dopravní trase, odhadne, nebo vypočítá jejich zbytkovou provozní ţivotnost a 

naplánuje jejich výměnu v některé plánované odstávce technologického komplexu 

a tuto realizuje. Po vyčerpání výrobcem stanovené provozní ţivotnosti, najednou 

vymění všechny válečky v daném úseku, nebo na celé trase. Nevylučuje se i 

prodlouţení exploatace válečků, pokud předchozí systematické sledování a 

prognóza další spolehlivé exploatace stanovená diagnostikem – znalcem napoví, 

ţe tento záměr je moţný. 

 

V tomto případě podnik vlastně pouţije metodu spolehlivostní údrţby s 

tendencí maximálního přiblíţení k metodě TPM.  Tuto metodu povaţuji pro provoz 

a servis válečků DPD za efektivní a ekonomicky výhodnou.  Solidnímu podniku, s 

kvalitním managementem a odpovědnými zaměstnanci, včetně dělníků; který 

nemusí řešit finanční problémy, bych tento systém doporučil. 
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3.2. POPIS TYPICKÝCH PORUCH BUBNŮ PD 

 

Typické poruchy bubnů (válců) – Tabulka č. 2 

 

Druh poruchy Příčina Následek Viník 

Porucha loţiska 

Nesprávní volba 
velikosti valivého 

loţiska,  
Vada loţiska 
Nesprávná 

montáţ, mazání 
Netěsnost těsnění 

 

Růst teploty 
loţiska, zničené 
loţisko, prasklé 
klece loţiska, 

vydřené aktivní 
plochy loţiska  

(vnější krouţek-
kuličky-vnitřní 

krouţek) 

Projektant, nebo 
konstruktér 

Výrobce 
Údrţbář, případně 

servisní 
organizace 

Nedostatečná 
údrţba a mazání.  

Prasklá hřídel 
nebo osa 

Vada materiálu, 
únava materiálu 

Částečný, nebo 
úplný lom hřídele 
nebo osy, havárie 

bubnu  

Výrobce 

Poškozené, 
prasklé čelo 

bubnu 
 
 

Nesprávné 
dimenzování čela, 

Chyba výroby 
Únava materiálu 
Přetíţení vzniklé 

příliš velkým 
napětím 

v dopravním páse 

Havárie bubnu 
Hrozí poškozeni 
dopravního pásu 

značného rozsahu 

Projektant, 
konstruktér 

Výrobce 
Nedostatečné 
sledování  - 

nesystémová 
forma údrţby  

Prasklý plášť 
bubnu 

Nesprávné 
dimenzování čela, 

Chyba výroby 
Únava materiálu 
Přetíţení vzniklé 

příliš velkým 
napětím 

v dopravním páse 

Havárie bubnu 
Hrozí poškozeni 
dopravního pásu 

značného rozsahu 

Projektant, 
konstruktér 

Výrobce 
Nedostatečné 
sledování  - 

nesystémová 
forma údrţby  

Opotřebené, 
poškozené 

obloţení bubnu  

Nekvalitní 
materiál obloţení 
Prokluz pásu na 
hnacím bubnu,  

Nekvalitní montáţ 

Nalepování 
dopravovaného 

materiálu 
Lokální přetíţení 

DP na nalepených 
boulích – 

poškození, 
průrazy DP 

Projektant, 
servisní 

organizace 
Nedostatečná 

údrţba a kontrola 
napínacího 

zařízení 
 

 

Komentář k tabulce č. 2 

 

Poháněcí (hnací) bubny (válce), vratné a obváděcí tvoří podstatné součásti 

poháněcích a vratných stanic pásových dopravníků. Od samého počátku nasazení 

DPD na povrchových dolech trpí poruchami loţisek, častější a závaţnější jsou 

prasknutí čela nebo pláště bubnu. Čela bubnů byla zesilována co do tloušťky čela, 
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byla vyztuţována ţebry atd. V podstatě lze říci, ţe výpočet a dimenzování 

konstrukce bubnu je velmi sloţitá a náročná záleţitost a asi nikdy nebude moţno 

stoprocentně postihnout všechny vlivy, které se podílejí na vzniku poruch bubnů. 

Svůj díl vinny na kratší ţivotnosti a bezporuchovosti bubnů přináší jak projektant, 

tak konstruktér, pouţitý materiál, výrobce a technologie, provoz, namáhání 

napětím dopravního pásu, a nakonec i údrţba a servis.   

 

3.2.1 NÁVRH ŘEŠENÍ SYSTÉMU PROVOZNÍ ÚDRŢBY BUBNŮ 

 

Všechny typy bubnů, zvláště pak bubny poháněcí je třeba pravidelně a 

systematicky kontrolovat, sledovat, zjištěné poznatky zaznamenávat (včetně data 

kontroly), k záznamům přiřazovat provozní dobu, případně mnoţství přepravených 

těţených hmot, všechny údrţbářské a servisní kontroly, včetně pomazávání 

loţisek apod. 

 

Je třeba se soustředit na následující kontroly:  

- Poslechem kontrolovat chod bubnu, poškozená loţiska jsou slyšet, prasklá 

čela, nebo bubny jsou někdy vidět, jindy se projevují pouze akusticky 

„praskáním“. 

- Loţiska bubnů a jejich teplotu, pokud jsou umístěna vně bubnu a jsou 

bezpečně přístupná lze kontrolovat omakem, jinak pouţitím diagnostických 

metod. 

- Pokud jsou loţiska umístěna v čelech bubnů (elektrobubny, některé 

konstrukce vratných a obváděcích bubnů), tato lze kontrolovat za provozu 

pouze za pouţití diagnostických metod 

- Stav obloţení bubnů a to jak pryţových, tak keramických je třeba kontrovat 

prohlídkou a v případě zjištění většího opotřebení je třeba toto opotřebení 

měřit a přirozeně zaznamenat. 

 

Pochůzkové kontroly a prohlídky navrhuji provádět denně v ranní směně, 

diagnostické kontroly neprodleně po zjištění závady pochůzkovou kontrolou a pak 

v pravidelných měsíčních intervalech. Viditelně prasklé čelo, nebo plášť bubnu je 

třeba nutno (podle rozsahu poškození) v co moţná nejkratší době diagnosticky 

prověřit, případně vyměnit. Poškozené bubny mohou dalším provozem značně 

poškodit dopravní pás a vyvolat tak často i jeho totální výměnu. Ekonomické ztráty 

jsou v takovém případě značné. 

 

4  NÁVRH NASAZENÍ PROVOZNÍ DIAGNOSTIKY VČETNĚ POSTUPU 

IMPLEMENTACE NA DANÉ OBJEKTY 

 

Bezdemontáţní diagnostika strojů a zařízení je nejefektivnější metodou 

sledování strojního zařízení s cílem minimalizace poruchovosti a přesunu 
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případných oprav do doby preventivních oprav. Její rozšíření nastalo s přechodem 

od systému údrţby „po poruše“ k sytému „plánované preventivní údrţby“ a 

modernizací této metody v důsledku pokroku ve vývoji měřící techniky. 

Existuje řada diagnostických metod, převáţně vyuţívajících měření 

fyzikálních veličin a jejich interpretace k stanovení takzvané „zbytkové 

bezporuchové ţivotnosti (funkce) stroje“, definující zbytkový čas do poruchy. 

Současně umoţňuje určit strojní díl, který je během provozu znatelně 

opotřebováván a bude nutno jej vyměnit.  

V současné době, kdy se technická diagnostika stává samostatným 

vědeckým oborem, jiţ zdaleka nestačí zvolit vhodnou diagnostickou metodu a 

vybrat optimální typy senzorů a měřicích přístrojů. Diagnostik se jiţ nemůţe 

spokojit s pouhou detekcí a lokalizací existující závady, ale vyţaduje přesnou 

specifikaci závady (např. typ trhliny v materiálu, rozsah poškození převodového 

kola apod.). Z tohoto důvodu je nutné naměřené údaje digitalizovat a dál 

analyzovat prostřednictvím pokročilých, metod analýzy naměřených 

diagnostických veličin a matematických metod rozpoznávání.  

 

4.1. DIAGNOSTICKÉ METODY VHODNÉ PRO DIAGNOSTIKU VÁLEČKŮ PD 

 

Válečky dopravníků, zvláště pak u DPD lze úspěšně diagnostikovat 

měřením teplot – neboli pouţitím termodiagnostiky. 

 

 Posuzování stavu strojního zařízení na základě tepelné diagnostiky vychází 

buď s posouzení rozloţení teplotního pole na povrchu tohoto zařízení, nebo s 

posouzení diskrétních hodnot teploty, naměřených ve stanovených bodech 

zařízení. Termodiagnostiku lze realizovat následujícími technickými prostředky: 

- barevné křídy, spreje pro měření teploty 

- tavné teploměry 

- termochromatické teploměry 

- barevné detekční prouţky k nalepení na měřené místo 

- digitální dotykové teploměry pro operativní měření teplot 

- kontaktní teploměry s dálkovým přenosem naměřených hodnot 

- bezkontaktní teploměry s různými úhly měření –„ termopušky „ 

- termovize – měření a analýza rozloţení teploty na měřené ploše, umoţňuje 

změřit teplotu v kterémkoliv bodě měřené plochy a zobrazuje plochy o 

stejných teplotách 

 

 V případě měření diskrétních hodnot teploty jsou pouţívána buď stabilně 

zabudovaná čidla, nebo přenosný digitální teploměr. Posuzování anomálií 

rozloţení teploty na povrchu stroje vychází z termogramů sejmutých termovizí. Pro 

realizaci pravidelných diagnostických měření válečků u dopravníků DPD je 

výhodné pouţít metodu, navrţenou Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí v Mostě.   
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Moţnosti vyuţití termovizní aparatury pro měření teploty loţisek válečků 

dálkové pásové dopravy v SHD. Na základě provedených měření (v rámci 

výzkumu provedeného ve VÚHU Most) a následných vyhodnocení lze konstatovat 

ţe: 

- termovizní měření teploty válečků lze provádět na trase (horní a spodní 

větev dopravníku), na mostech, u tunelů jen částečně 

- při termovizních měřeních lze odhalit i pravděpodobná místa moţného 

vzniku poškození dopravního pásu (otěr DP o ocelovou konstrukci, netočící 

se váleček a podobně) 

- vzhledem ke sloţitosti výměny válečků na mostech, lze termovizním 

měřením určit: válečky které bude nutno vyměnit v dohledné době, coţ 

výrazně zjednodušuje práci při vlastní údrţbě DPD na mostech. Výše 

uvedené důvody platí i pro válečky spodní větve dopravníku DPD a válečky 

instalované na dopravnících v tunelech 

- se zvyšujícími se pasivními odpory v loţiskách válečků se zvyšuje teplota 

válečků 

 

Z měření provedených v rámci řešení výzkumného úkolu v provozních 

podmínkách se dospělo k následujícím závěrům: 

- uţití termovizních měření splňuje poţadavky pro měření stavu 

provozuschopnosti loţisek válečků DPD. Poruchový stav loţiska je 

signalizován naměřenou teplotou, která je vyšší neţ 40  C.  

- dále tento druh měření zviditelní i další závady, například tření jednotlivých 

dílů dopravníku mezi sebou 

- uţití měření SEE – tuţkou lze vyuţít jako doplňkovou metodu, neboť 

měření všech dostupných loţisek na dopravníku je velice pracné a 

zdlouhavé [14] 

-  výsledky obou pouţitých metod se shodují 

 

4.2. DIAGNOSTICKÉ METODY VHODNÉ PRO DIAGNOSTIKU BUBNŮ PD 

 

Bubny hnací, obváděcí a vratné DPD 

 

Zjišťování prasklin čel a plášťů 

- prostředky pro kapilární zjišťování povrchových necelistvostí 

- prostředky pro zjišťování vad barvivy a fluorescenčními barvivy 

- prostředky pro zjišťování povrchových necelistvostí pomocí magnetického 

pole 

 

Lomy a necelistvosti hřídelů a os 

- ultrazvukové defektoskopy 
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Loţiska 

- teploměry dotykové a bezdotykové 

- termovize   

- speciální přístroje pro diagnostiku loţisek 

 

 Výše uvedená přístrojová technika nevylučuje uplatnění ostatní existující 

techniky údrţbářské inspekce. Dále je třeba mít na zřeteli, ţe bouřlivý rozvoj 

přístrojové techniky a digitalizace přináší na trh stále nové a nové přístroje pro 

bezdemontáţní diagnostiku strojů. Proto na tomto místě nejsou uváděny konkrétní 

typy přístrojové techniky. 

 

5 PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ PROVOZNÍCH DIAGNOSTICKÝCH 

MĚŘENÍ 

 

5.1. TERMOGRAFICKÁ MĚŘENÍ VÁLEČKŮ PD  

 
Obr. č. 1 – pohled termovizní kamery při termografickém měření válečků PD 

 

Kontinuální kontrola stavu válečků DPD termovizním měřením 

 

Pro rychlou identifikaci válečků dopravníků dálkové pásové dopravy s 

rozvíjející se poruchou byl vyvinut a pouţíván diagnostický systém na principu 

měření povrchové teploty čel a plášťů válečků termovizní kamerou. 

Systém sestává z termovizní kamery a upraveného videomagnetofonu. 

Snímaný obraz termovizní kamery je průběţně nahráván během pojezdu kamery 

podél trasy celého dopravníku. Kamera je upevněna pomocí drţáku na terénním 

automobilu. 

Záznamy se pak v kanceláři diagnostického pracoviště vyhodnocují 

speciálním softwarem, který společně s termovizní kamerou dodal výrobce a který 

je upraven pro potřeby diagnostiky. 
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Povrchové teploty válečků přesahující 25  C jsou na videozáznamu 

označeny bílým odstínem. Vadné válečky se touto metodou snadno identifikují a 

následně preventivně vyměňují. 

 

Ukázka diagnostického měření povrchové teploty válečků DPD pomocí 

termovizní kamery 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Obr. č. 2 – termovizní záznam povrchové teploty válečků DPD  

(zdroj Ing. Vlastimil Moni, VÚHU a.s.) 
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Obr. č. 3 – Protokol k termoviznímu záznamu (zdroj Ing. Vlastimil Moni, VÚHU a.s.) 

 

5.2 DIAGNOSTICKÁ MĚŘENÍ POHONŮ PD A JEJICH BUBNŮ  

 

 
 

Obr. č. 4 – základní metody kontroly stavu bubnů 
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ČÁSTI  
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ULTRAZVUKEM 
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5.2.1 TERMOGRAFICKÁ MĚŘENÍ BUBNŮ 

 

Termodiagnostiku loţisek bubnů, umístěných vně bubnu v loţiskových 

domcích lze realizovat následujícími technickými prostředky: 

 

- barevné křídy, spreje pro měření teploty 

- tavné teploměry 

- termochromatické teploměry 

- barevné detekční prouţky k nalepení na měřené místo 

- digitální dotykové teploměry pro operativní měření teplot 

- kontaktní teploměry s dálkovým přenosem naměřených hodnot 

- bezkontaktní teploměry s různými úhly měření –„ termopušky „ 

- termovize – měření a analýza rozloţení teploty na měřené ploše, umoţňuje 

změřit teplotu v kterémkoliv bodě měřené plochy a zobrazuje plochy o 

stejných teplotách 

 

 V případě měření diskrétních hodnot teploty bych doporučil pouţít buď 

stabilně zabudovaná čidla, nebo přenosný digitální teploměr a to v závislosti na 

důleţitosti toho kterého bubnu.  Posuzování anomálií rozloţení teploty na povrchu 

loţisek takto umístěných v podstatě nemá smysl. Případné anomálie mohou být 

kontrolovány v tom případě, pokud by se kontrolovaly čela, případně pláště 

poháněcích bubnů z jiných důvodů. Měření teploty valivých loţisek umístěných v 

čelech bubnů (vratné bubny, elektrobubny) a bezdrátový přenos naměřených 

hodnot teploty na pult obsluhy.  

 

 
 

Obr. č. 5 – termovizní záznam povrchové teploty bubnu  

(zdroj Ing. Vlastimil Moni, VÚHU a.s.) 
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            Z obrázku je patrno, ţe levá strana bubnu je podstatně teplejší neţ strana 

pravá a to v důsledku vady loţiska. V současné době vyvstal poţadavek trvale 

měřit teplotu loţisek, umístěných v čelech bubnů s vyvedením signálu do místa 

obsluhy. Důvod: gradace růstu teploty po vzniku poruchy je tak rychlá, ţe se 

běţnými, intervalovými kontrolami nedají zachytit. Pokud dojde k poruše, následky 

jsou ekonomicky nákladné.   

 

Dále uvádím metodu měření teplot pohyblivých částí pásových dopravníků 

pomocí měřícího zařízení firmy VVV MOST spol. s r.o., které je určené pro měření 

teploty pohyblivých částí pásových dopravníků, jako jsou loţiska a obloţení 

bubnů, dopravní pás atd. [10].  

 

 
 

Obr. č. 5 – systém pro monitorování teploty pohyblivých částí dopravníků  

(zdroj Jaroslav Jochman, VVV MOST spol. s r.o.) 

 

Zařízení, vyuţívá moderní mikrokontrolerovou techniku, sestává ze dvou 

jednotek. Jedna je spojena s pohyblivou částí pásového dopravníku, na níţ se 

provádí měření (tag), je bezúdrţbová a bezbateriová. Druhá, napájená z rozvodné 

sítě, je spojena s pevnou konstrukcí dopravníku (čtečka, reader). Sběr a 

vyhodnocení naměřených dat (s moţností napojení na PC nebo řídicí systém) je 

realizováno na bázi metody radiofrekvenční identifikace (RFID). 

Zařízení lze programovat dle potřeb zákazníka a umoţňuje i generování 

jednoduchého signálu k zastavení dopravníku. Vedlejší funkce - určení teplotních 

profilů, určení aktuální rychlosti pohybu. V praxi bylo realizováno měření teploty 

obloţení poháněcího bubnu zakladače u provozovatele Severočeské doly a.s. 

[11]. 
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5.2.2 VIBRODIAGNOSTICKÁ MĚŘENÍ POHONŮ PD A BUBNŮ 

 

          Sledování strojního zařízení pomocí veličin mechanického kmitání (vibrací) 

je jednou z metod popisujících jejich stav. Jde především o kvalitu provedení 

výroby a montáţe, ale i o vlastní průběh opotřebení jejich rotujících částí. Metodou 

vibrační diagnostiky lze určit zařízení, včetně místa na něm, kde úroveň kmitání 

dosahuje neţádoucí velikosti. Dále lze určit pravděpodobné zdroje a příčiny 

nadměrného kmitání včetně navrţení vhodných a účinných opatření.  

 

Mezi metody vibrační diagnostiky patří: 

- speciální loţisková diagnostika (měření opotřebení kluzných i valivých 

loţisek) 

- měření spektra vibrací a frekvenční analýza tohoto spektra (měří se 

výchylka, rychlost a zrychlení a naměřené hodnoty se analyzují) 

 

 Měřená veličina - úroveň efektivní rychlosti kmitání  vef  (mm/s), jinak také 

hodnota SPM měřená v pásmu 10 – 1000Hz. Pro posouzení vibračního chování je 

to mezinárodně doporučená veličina spektrální analýzy. Při tomto způsobu 

hodnocení se celkové kmitání rozloţí na jednotlivé harmonické sloţky. Výsledkem 

jsou všechny vyskytující se frekvence s příslušnými amplitudami kmitání [4]. 

 

5.2.3 DEFEKTOSKOPIE OS, HŘÍDELÍ, ČEL A PLÁŠŤŮ BUBNŮ 

 

Defektoskopická diagnostika - defektoskopie obecně 

 

 V některých případech avizují bezdemontáţní diagnostické metody určité 

odchylky od běţného provozního stavu. Pak je nutno uplatnit defektoskopické 

metody nedestruktivního zkoušení, které slouţí jako poslední – rozhodující 

informace vedoucímu údrţby, nebo „ expertnímu systému „ k tomu, aby bylo 

moţno stanovit jednoznačnou diagnózu ve smyslu; zařízení je, nebo není schopno 

dalšího provozu. 

 

Defektoskopie se orientuje na detekci: 

- vnějších necelistvostí – povrchových trhlin 

- vnitřních necelistvostí 

- tloušťek stěn 

- netěsností 

 

Defektoskopická detekce vad vnějších necelistvostí (vad vystupujících k povrchu 

 strojních částí): 

- kapilární (penetrační) metody - zviditelnění vad barvivy, fluorescenčními 

barvivy 
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- defektoskopie pomocí magnetických (práškových) metod 

 

Defektoskopická detekce vnitřních necelistvostí (skrytých vad materiálů): 

- defektoskopie pomocí prozáření průmyslovým rentgenem 

- ultrazvuková diagnostika 

- akustická diagnostika  

- hluková diagnostika 

- kontrola neferomagnetických materiálů vířivými proudy   

 

Detekce tloušťek stěn a ostatní diagnostické servisní sluţby podmiňující  

 bezporuchový provoz strojů:  

- měření tloušťek stěn,  

- osové vyrovnání rotačních částí (motor – převodová skříň) 

- vyvaţování rotačních částí 

 

Detekce netěsností (kapalinami s chemickou reagencí, halogenovými detektory 

netěsností, tepelnými detektory, ultrazvukovými detektory) 

   

Defektoskopické kontroly je moţno realizovat ve smontovaném stavu 

zařízení, pak na příklad u převodových skříní se kontrolují: 

- hřídele ultrazvukovou metodou z čel hřídelů, za účelem zjištění případných 

únavových trhlin, vzniklých provozem 

- ozubení kol metodou magnetickou (nahlíţeními otvory namátkově se 

kontrolují zuby) 

 

Pokud se defektoskopické kontroly realizují v demontovaném stavu, pak se 

kontrolují: 

- hřídele metodou magnetickou 

- ozubení – kontrolou čel a boků všech zubů metodou magnetickou 

- skříně převodové – kontrolou všech přístupných svaru magnetickou 

metodou  

 

Hodnocení spolehlivosti metod v nedemontovaném, nebo demontovaném stavu: 

 

Kontrola v nedemontovaném stavu 

 Z hlediska zjistitelnosti počínajících vad (trhlin na čelech a bocích zubů 

kontrolovaných ozubených kol) je danou magnetickou kontrolou moţno cca ze 

40% aţ 45% pravděpodobností určit stav poškození ozubených kol převodovek. U 

hřídelů je procento úspěšnosti závislé na tvaru čel hřídelů a jejich přístupnosti pro 

měřící sondu. 
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Kontrola v demontovaném stavu 

 S 100% spolehlivostí je moţno zjistit jak trhliny na ozubení, tak případné 

únavové trhliny, vzniklé provozem na jednotlivých hřídelích 

 

5.3     DIAGNOSTIKA POHONŮ DPD 

 

5.3.1  DIAGNOSTICKÉ METODY POUŢITELNÉ PRO DIAGNOSTIKU POHONŮ 

DPD 

 

Ložiska 

- digitální teploměr dotykový 

- infračervený teploměr bezdotykový 

- speciální měřící přístroj pro diagnostiku valivých loţisek 

 

Ozubená kola převodovek 

 

Přístroje pro blízká pozorování 

- dílenské lupy a mikroskopy 

 

Optika k prohlídkám ploch obtíţně přístupných 

- prohlíţecí zrcátka se světelným zdrojem 

- endoskop s tuhým tubusem, a pruţným vnějším přivaděčem světla, 

televizním přijímačem a foto nebo filmovací kamerou pro dokumentaci 

- flexibilní endoskop s moţností videozáznamů 

- přístroje pro registraci a analýzu mechanického chvění  

- přenosný analyzátor chvění 

- hladinový zapisovač 

- kalibrátor snímačů chvění 

- kmitočtový analyzátor 

- registrační zařízení – měřící magnetofon 

 

Diagnostika převodových skříní chemickým rozborem olejových náplní 

- běţné vybavení chemické laboratoře 

- atomový absorpční spektrofotometr 

  

Ocelové konstrukce 

 

Defektoskopie povrchových necelistvostí - trhlin  

- prostředky pro kapilární zjišťování povrchových necelistvostí – detekční 

kapaliny, barviva, fluorescenční barviva 

- zařízení pro zjišťování povrchových necelistvostí pomocí magnetického 

pole 
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- zařízení pro kontrolu a zkoušení svárů 

 

Defektoskopie vnitřních necelistvostí 

- ultrazvukové defektoskopy 

 

5.3.2   JEDNOTNÁ METODIKA MĚŘENÍ POHONŮ DPD – ZAMĚŘENÍ NA 

MĚŘENÍ A ANALÝZU VIBRACÍ 

 

Jednotná metodika pouţití bezdemontáţní diagnostiky poháněcích jednotek 

DPD pro technologické celky TC 2. Tato metodika je zaměřena na diagnostiku 

pohonů pomocí měření a analýzy vibrací [15]. 

 

Zpráva obsahuje tehdejší zkušenosti z pouţívání přístrojů pro vibrační 

diagnostiku v SHD. Jsou zde uvedeny výsledky z praktických měření na TC 2 dolů 

DVIL a DJŠ a výsledky experimentálních měření. Na základě měření byly určeny 

způsoby stanovení mezních hodnot a obecné způsoby vyhodnocování stavu 

pohonů DPD. 

 

S vyuţitím této metodiky lze stanovit: 

- mezní hodnotu efektivní rychlosti kmitání pro určitý typ pohonů a měřící 

místa, která určují stav provozuschopnosti pohonu 

- mezní hodnotu pro přejímku strojů (orientačně) 

- mezní hodnoty na pracovních frekvencích 

o otáčková a její 2. Harmonická 

o zubová na vstupu a na výstupu 

- zbytkovou ţivotnost pohonu v určitém místě 

 

 Uvedením této metodiky do provozní praxe lze dosáhnout stavu, ţe cca 

75% pohonů, u nichţ došlo k částečnému poškození, aniţ došlo k havárii, bude 

zachyceno včas s pozitivními ekonomickými dopady. 

 Včasným zásahem (výměnou) nedojde k následnému poškození ozubení, 

valivých loţisek, hřídelů a podobně. Tím se podstatně sníţí náklady na opravy 

velkých převodovek včetně ztrát na těţbě z důvodů nucených neplánovaných 

odstávek celého TC 2. 

 

Hlavní technické výsledky: 

- dovolená celková statická nevývaha na poloměru 300 mm, při n = 1000 

min-1, Mc = 300 g 

- dovolená nesouosost 0,6 mm 

- mezní hodnota efektivní rychlosti kmitání pro kaţdé měřící místo vmez = 2. 

vstř 
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 Z takto stanovených mezních hodnot lze určit stav pohonu a jeho zbytkovou 

ţivotnost, včetně způsobu a intervalu diagnostických měření. 

 

5.4 VYHODNOCENÍ PROVOZNÍCH DIAGNOSTICKÝCH MĚŘENÍ 

 

V rámci bakalářské práce byla provedena měření IN-SITU ve 

společnostech Sokolovská uhlená, a.s., v Mondi Štětí a.s. a elektrárna Mělník pro 

firmu KOCH Holding, a.s.  

 

Sokolovská uhlená, a.s. 

Měření bylo zaměřeno na zahřívání částí válečků v důsledku špatné funkce 

loţisek. Jednalo se o experiment, který měl prověřit, jak se projeví po odstranění 

tukové náplně zahřívání loţisek na jednotlivých částech válečku. Nepotvrdil se 

předpoklad provozovatele, ţe dojde k razantnímu postupnému zahřívání čel, nebo 

pláště válečků. Při nízkých teplotách kolem 4  C nebyly na plášti, ani na čele 

válečku naměřeny ţádné zásadní teplotní změny. Pomocí ručního teploměru bylo 

změřeno pouze zahřívání os válečků. Naměřený teplotní rozdíl nebyl vyšší neţ 

10  C, tedy nedošlo k zahřátí válečků nad maximální hodnoty stanovené 

výrobcem (max. 60  C). Současně byla odzkoušena metoda měření teplot pomocí 

barevných kříd, epoxidů a detekčních prouţků nalepených na měřené místo (viz 

příloha č.2 a č.3).  

V konkrétních provozních podmínkách, se jako nejvhodnější jeví detekční 

prouţky, nebo bodové indikátory hraniční teploty. Aplikace na sledovaná místa 

(válečky, bubny, převodovky a pohony) je velmi jednoduchá, cena relativně 

příznivá cca 10,- Kč/ks. Barevná změna indikátoru teploty je natolik výrazná ţe ji 

lze vizuálně kontrolovat i na rotujících částech dopravníku.    

 

Kontrola stavu válečků a bubnů na hadicovém dopravníku – Elektrárna 

Mělník 

 Hadicový pásový dopravník na elektrárně Mělník slouţící k přepravě 

popílku a je v provozu téměř 10 let. S ohledem na celkovou dobu provozu, je třeba 

věnovat zvýšenou pozornost stavu opotřebitelných dílů. Součástí pravidelných 

kontrol dopravníku je pohledová diagnostika zaměřená na stav válečků, bubnů a 

dopravního pásu. V rámci kontrol je pořizována foto a video dokumentace dílů, 

které vyţadují akutní výměnu, viz příloha č.4. Tato dokumentace slouţí 

provozovateli zejména v případech kdy je údrţba prováděna externí firmou, jako 

objektivní zdůvodnění výměny dílů. Provozovateli lze doporučit, aby při výměnách 

opotřebitelných dílů, byla vyhodnocována pravidelně ţivotnost vyměňovaných dílů 

a porovnávána s normu, nebo garancí ţivotnosti dle údajů výrobce/dodavatele. 

Fotodokumentace stavu zařízení je nezbytná zejména v případech, kdy chce 

provozovatel uplatnit reklamaci dílů, nebo v případě, kdy hledá příčiny negativních 

vlivů na ţivotnost jednotlivých částí dopravníků.         
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Kontrola stavu válečků a bubnů na hadicovém dopravníku – Mondi Štětí, a.s. 

 

 Hadicové dopravníky ve firmě Mondi Štětí, a.s. slouţí k přepravě dřevní 

štěpky. Jedná se o dopravníky s extrémně vysokým časovým vyuţitím, 

s technologických důvodů je lze při výrobě celulózy zastavovat pouze ve 

výjimečných případech na dobu několika hodin. Odstávky na dobu delší neţ jeden 

den, jsou plánovány s velkým předstihem, nebo mohou nastat v případě havárie, 

jako tomu bylo například v době extrémních mrazů na počátku roku 2009. Smluvní 

údrţbu dopravníků zajišťuje firma VVV MOST spol. s. r.o.. Poškozené válečky 

jsou průběţně vyměňovány na základě výsledků kaţdodenních kontrol 

dopravníků. Od samého počátku uvedení dopravníku do provozu vznikaly 

problémy, které byly dávány do souvislosti s funkcí napínacího zařízení. 

Nerovnoměrné zatíţení bubnů je patrné z fotografie (viz příloha č.5). Na fotografii 

je zřejmé nerovnoměrné opotřebení bubnu, které neodpovídá opotřebení za 

normálních provozních podmínek. Dokumentace opotřebení bubnu bude slouţit 

provozovateli zařízení k odstranění negativních vlivů na opotřebení a ţivotnost 

bubnů a současně ke zvýšení provozní spolehlivosti celého zařízení.       

 

6       NÁSTIN EKONOMIKY ÚDRŢBY A VÝMĚNY VÁLEČKŮ  

 

 Ekonomika výměny a údrţby válečků závisí především na ţivotnosti 

válečku. Ţivotnost je závislá na mnoha parametrech a význam těchto parametrů 

se můţe měnit dle konkrétních provozních podmínek (jako např. zatíţení válečků, 

prašnost, teplotní výkyvy, vlhkost, systém údrţby atd.). Jedním z nejdůleţitějších 

faktorů je správná volba průměru válečku a typu loţiska dle rychlosti a zatíţení 

válečku. Dalšími faktory jsou kvalita a provedení těsnění, přesnost a kvalita 

montáţe při výrobě válečku. 

 

6.1 TOTÁLNÍ VÝMĚNA PO UPLYNUTÍ GARANTOVANÉ PROVOZNÍ DOBY 

 

Mnoho velkých provozovatelů pásové dopravy poţaduje garantovanou 

ţivotnost válečků např. 50 000 provozních hodin a po této době, nebo v okamţiku, 

kdy poruchovost válečků překročí určité procento, provádí kompletní výměny 

všech válečků. Organizačně je tento systém jednoduší neţ postupné výměny a 

klesají i náklady na preventivní kontroly a diagnostiku poškozených válečků. 

Preferován je tento systém u firem, které mají minimální počet vlastních 

pracovníků v údrţbě.  
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6.2 VÝMĚNA PORUCHOVÝCH VÁLEČKŮ V PRŮBĚHU JEJICH EXPLOATACE 

 

 V případě ţe má provozovatel dostatečné vlastní, nebo externí kapacity 

údrţby, s vysokou kvalifikací pracovníků a s dostatečnou diagnostickou výbavou, 

je pro válečky a bubny preferován systém údrţby dle skutečného stavu zařízení. 

Válečky a bubny jsou provozovány aţ do doby, kdy jsou vyřazovány dle 

aktuálního technického stavu. Tento systém údrţby zvyšuje náklady na vlastní 

údrţbu a diagnostiku, ale sniţuje náklady na nákup náhradních dílů. Umoţňuje 

udrţovat dopravníky na takovém stupni provozní spolehlivosti, který je v daných 

provozních podmínkách optimální pro provozovatele.   

  

6.3 ZTRÁTY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEDOSTATEČNÉ ÚDRŽBY 

  

6.3.1 PROSTOJE TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ 

 

 Ztráty vzniklé v důsledku prostojů technologických celků jsou u kaţdého 

provozovatele zcela rozdílné. Existují provozy, kde výpadky výroby, nebo těţby 

jsou prakticky nenahraditelné, např. výroba elektřiny, chemický průmysl atd. Kde 

dlouhodobý výpadek pásové dopravy má za následek škody v řádech statisíců aţ 

miliónů Kč. Tyto škody mnohonásobně převyšují náklady na údrţbu a výměny 

válečků a bubnů. V těchto případech je třeba zvolit takový systém údrţby, který 

sníţí moţnost výpadku těţby nebo výroby na minimum. Naopak v provozech, kde 

není poţadováno plné časové vyuţití technologických celků (např. kamenolomy, 

štěrkovny atd., kde jsou dostatečné zásoby materiálu na skládkách), ovlivňují 

prostoje technologických celků výslednou ekonomiku minimálně. 

 

6.3.2 ZVÝŠENÁ SPOTŘEBA ENERGIE 

 

 Rotační odpory válečků a jejich radiální házivost mají významný vliv na 

nárůst spotřeby energie a celkových provozních nákladů. Zvýšený nárůst 

rotačních odporů můţe u DPD, kde se délky dopravníků pohybují v řádech 

několika km, zvýšit náklady roční spotřeby energie v řádech desítek nebo i více 

tisíc Kč. Házivost válečků zvyšuje opotřebení krycích vrstev dopravních pásů a 

sniţuje jejich ţivotnost [16]. Existují tedy provozy, kde lze při nákupu válečků a 

bubnů doporučit provést ekonomický rozbor zaměřený na moţné úspory energie a 

tyto úspory porovnat se zvýšenými náklady na nákup kvalitnějších válečků a 

bubnů. Moţnému zvýšení spotřeby energie a tím i nákladů na provoz dopravníků 

by měli věnovat mimořádnou pozornost hlavně provozovatelé DPD, kteří provádějí 

opravy poškozených válečků a výměny jejich loţisek. 
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6.3.3 POŠKOZENÍ DOPRAVNÍCH PÁSŮ 

 

 Nedostatečná údrţba válečků a bubnů pásové dopravy má za následek 

sníţenou ţivotnost především spodní krycí vrstvy dopravních pásů. Tento 

negativní vliv na dopravní pásy lze doloţit a ekonomicky vyjádřit na základ 

diagnostiky dopravních pásů. Mnohonásobně vyšší ztráty mohou nastat 

v důsledku podélného rozříznutí nebo zapálení dopravního pásu, jeţ můţe být 

způsobeni zablokovanými nebo poškozenými válečky.  

 

7 ZÁVĚR 

 

Řešení daného úkolu lze shrnout do následujících bodů: 

 

       Pro údrţbu válečků DPD je výhodné pouţít systematické sledování stavu 

válečků pomocí termovce (viz příloha č.1). Pořizovat válečky maximální moţné a 

ekonomicky přijatelné kvality, o jejich nasazení a kontrolách vést přesnou evidenci 

a vyměňovat je hromadně po uplynutí doby jejich provozní ţivotnosti. 

       

       Bubny je třeba pravidelně diagnosticky sledovat, jejich technický stav 

dokumentovat a analyzovat. Během sledování je třeba zaměřit pozornost na 

kontrolu funkce loţisek (chvění), teplotu loţisek, celistvost a neporušenost čel 

bubnů a plášťů bubnů, včetně svárů čelo – plášť a čelo – náboj. Je nutno věnovat 

pozornost a kontrolovat neporušenost hřídele nebo osy. 

 

       Pro diagnostiku válečků na trase DPD doporučuji pouţít kontinuálního 

měření teploty válečků pomocí termovize. Záznamy vyhodnotit a případné 

anomálie jejich provozní teploty řešit výměnou válečků v čase PPO, nebo jiné 

provozní odstávky. 

       

       Pro diagnostické kontroly bubnů DPD doporučuji pouţít tyto diagnostické 

metody: 

- loţiska vně bubnu – měření teplot a měření „chvění“ loţiska přístroji 

vyvinutými pro diagnostiku valivých a kluzných loţisek 

- loţiska v čelech bubnů – bezkontaktní měření teplot zabudovanými čidly a 

bezdrátový přenos signálu do místa obsluhy, nebo měření teploty pomocí 

termovize – vyhodnocení – rozhodnutí – oprava. 

- hřídele a osy bubnů – defektoskopické kontroly celistvosti a neporušenosti 

ultrazvukovými metodami. Pokud se defektoskopické kontroly realizují v 

demontovaném stavu, pak se kontrolují hřídele metodou magnetickou 

- čela a pláště bubnů – pohledová diagnostika, defektoskopická detekce vad 

vnějších necelistvostí (vad vystupujících k povrchu strojních částí), pouţít 
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kapilární (penetrační) metody - zviditelnění vad barvivy, fluorescenčními 

barvivy a defektoskopie pomocí magnetických (práškových) metod. 

 

Diagnostiku převodových skříní, loţisek elektromotorů a loţisek hnacích 

bubnů doporučuji realizovat podle návodu, jeţ byl zpracován ve VÚHU  Most v 

roce 1988 s názvem „Jednotná metodika měření pohonů DPD“  (tato metodika je 

zaměřena na měření a analýzu vibrací). 
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