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ANOTACE 

Pravidelná údrţba dopravních pásů, vyhodnocení opotřebení krycích vrstev a 

včasné opravy poškození přispívají k prodlouţení jejich ţivotnosti a zvýšení provozní 

spolehlivosti. Prodlouţení ţivotnosti sniţuje provozní náklady a výrobní ztráty způsobené 

poruchami. Poruchy dopravních pásu mají za následek odstávku celého technologického 

celku, tzn., jsou jedním z klíčových prvků celého výrobního procesu, resp. těţebního 

procesu. Je tedy zřejmé, ţe výběr optimální formy údrţby je rozhodující pro dosaţení 

maximální provozní spolehlivosti. V rámci zadání jsem zpracoval: 

- Rešerši a analýzu dané problematiky v aplikaci na lomové těţební procesy. 

- Návrh nasazení provozní technické diagnostiky včetně postupu provozní 

implementace. 

- Výsledky provozních a diagnostických měření na vybrané lokalitě. 

- Ekonomický rozbor pro rozdílné systémy údrţby. 

 

Klíčová slova: dopravní pásy, provozní spolehlivost, systém údrţby, diagnostika  

 

ANNOTATION  

The regular maintenance of conveyor belting, rubber cover wear evaluation and 

early damage repair help to prolong its lifetime and to increase the operation reliability. 

The lifetime extension decreases operation cost and production losses due to breakdowns. 

The conveyor belting breakdowns cause stoppage of complete technological lines, thus 

they are one of key elements in production, respective mining process. It is clear, that 

selection of optimal maintenance type is key, to achieve maximal operational reliability. 

As part of work task, I worked on: 

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

mining processes 

- Proposal for use of operational technical diagnostics including procedure for 

implementation into operation 

- Evaluation of operational and diagnostic measurements in selected locality  

- Economic evaluation for different maintenance types 

  

Key words: conveyor belts, operation reliability, maintenance system, diagnostics   
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DKV  dolní krycí vrstva 

DP    dopravní pás 

DPD   dálková pásová doprava 

HKV  horní krycí vrstva 

KV  krycí vrstva 

OKDP  ocelo-kordový dopravní pás 

PD    pásový dopravník 

VÚHU   Výzkumný ústav hnědého uhlí  
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1 ÚVOD DO DANÉ PROBLEMATIKY 

 
1.1 PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST DOPRAVNÍCH PÁSŮ 

Ekonomika provozu technologických celků s dálkovou, nebo technologickou 

pásovou dopravou je zásadním způsobem 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 údrţbu dopravních pásů.  

I kdyţ je četnost poruch dopravních pásů a jejich spojů relativně nízká, mohou 

ekonomické dopady velmi ovlivnit výsledky hospodaření provozovatele. Mezi extrémní 

případy patří například poţáry pásů, při kterých byly zničeny celé dopravníky, nebo 

podélná říznutí několika kilometrů ocelo-kordového DP. Mezi nejčastější poškození a 

poruchy, které ovlivňují provozní spolehlivost dopravních pásů a jsou důvodem pro jejich 

předčasnou výměnu, patří:  

- poškození pryţových krycích vrstev, nebo k jejich nerovnoměrné opotřebení  

- podélná rozříznutí DP a poškození bočních pryţových okrajů 

- přetrţení, nebo rozlepování spojů dopravních pásů  

- vybočování pásů a prokluz dopravních pásů 

- malé a velké průrazy dopravních pásů 

 

Poruchy dopravních pásů a jejich spojů mohou mít za následek: 

- nepřímé škody v důsledku přerušení těţebního procesu a výpadku výroby 

- přímé škody v důsledku poškození dopravního pásu a jeho spojů 

- dlouhodobé zvýšení nákladů na nákup, provoz a údrţbu dopravních pásů 

 

Existuje několik způsobů jak zvýšit provozní spolehlivost dopravních pásů:  

- optimální volba konstrukce, typu a krycích vrstev dopravního pásu. Toto řešení 

naráţí obvykle na vyšší náklady na nákup dopravních pásů, ale jeho cílem je 

zvýšení ţivotnosti a spolehlivosti těchto pásů 

- zkvalitnění konstrukce a údrţby pásových dopravníků a odstranění všech 

negativních vlivů působících na dopravní pás 

- zavedení pravidelných revizních činností, které spočívají v pravidelné preventivní 

kontrole stavu dopravních pásů a všech strojních částí pásového dopravníku, se 

kterými dopravní pás během provozu přichází do kontaktu.  

- diagnostika okamţitého stavu dopravních pásů a jejich spojů.  
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 Na základě pravidelné revizní činnosti, je aktuální stav dopravního pásu sledován, 

zaznamenáván a hodnocen. To umoţňuje rychlé odhalování závad na pásovém dopravníku 

a všech negativních vlivů na provozní spolehlivost a ţivotnost dopravního pásu. 

Konečným důsledkem revizní činnosti jsou sníţené celkové náklady na nákup, provoz a 

údrţbu dopravních pásů, zvýšená provozní spolehlivost pásových dopravních cest a 

eliminace výrobních ztrát. 

 

1.2 DIAGNOSTICKÉ METODY SLEDOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PÁSŮ 
 

Systém evidence DP a jejich spojů 

Základem všech diagnostických metod je systém evidence DP a jejich spojů. Tento 

systém zahrnuje údaje o spojích a úsecích DP v takovém rozsahu, aby mohl kdokoliv 

jednoznačně identifikovat polohu poškozeného místa a zaznamenat do evidence aktuální 

rozsah poškození nebo míru opotřebení jednotlivých úseků pásu. Dále obsahuje technické 

údaje od výrobce DP a od zhotovitele spoje. Do systému se zaznamenávají všechny 

poruchy DP a spojů. 

Kvalitní systém evidence obsahuje všechny údaje potřebné pro vyhodnocení 

ţivotnosti DP a jejich spojů, včetně výsledků průběţných měření profilů opotřebení 

pryţových krycích vrstev DP. Při kaţdé výměně DP by měl být vypracován protokol, který 

jednoznačně stanoví příčiny výměny, profil opotřebení pryţových krycích vrstev a porovná 

dosaţenou ţivotnost DP s normou ţivotnosti. 

 

Evidence dopravních pásů zahrnuje údaje, které definují následující normy: 

- ČSN 26 0370 dopravní pásy s textilní kostrou základní ustanovení 

- ČSN 26 0378 dopravní pásy s textilní kostrou základní ustanovení 

- ČSN 26 0381 dopravní pásy s textilní kostrou na všeobecné pouţití 

 

Dopravní pásy musí mít na vrchní krycí vrstvě vylisovány tyto údaje: 

- Typ pásu 

- Druh pásu 

- Kategorie pryţe 

- Počet vloţek v kostře a jejich materiál 

- Tloušťky krycích vrstev 
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- Počet nárazníků 

- Značka nebo ochranná známka výrobce 

- Rok výroby (poslední dvojčíslí) 

- Měsíc výroby (dvojčíslí) 

- Výrobní číslo pásu 

 

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

            Evidence spojů dopravních pásů zahrnuje údaje o okolnostech, za kterých spoj 

vznikl (výměna pásu, prodluţování, zkracování, havárie, oprava atd.), dále údaje o 

technologii spojování, označení spoje, identifikační údaje zhotovitele, atd. 

            Všechny spoje a úseky DP musí být jednoznačně identifikovatelné a výstupem 

evidence je schéma jejich pořadí včetně délek jednotlivých úseků pásu. 

 Pouţívané diagnostické metody odpovídají pořizovacím cenám DP a přímým i 

nepřímým škodám, které hrozí provozovateli v případě havárie a následných prostojích 

technologických celků.  

 

Vizuální diagnostika a kontrola 
 

Včasná detekce, mapování a monitoring poškozených oblastí u ocelových lan, 

textilní kostry a spojů DP umoţňují plánovat v předstihu údrţbu a prodlouţit ţivotnost DP. 

Většina případů, kdy dojde k poškození DP a jejich spojů, je ihned 

identifikovatelná. Důleţitá je rychlá oprava, protoţe hrozí přetrţení pásu, nebo jeho 

rozsáhlé poškození. Průběţná kontrola DP a jejich spojů by měla být zahrnuta do pracovní 

náplně všech pracovníků, kteří mají s pásovou dopravou co do činění.  

 Nejběţněji pouţívaná metoda kontroly chování, stavu a poškození DP na lomových 

provozech je vizuální kontrola. Tento typ kontroly je obvykle prováděn v rámci pravidelné 

údrţby, nebo v rámci plánované odstávky.  

Pomocí vizuální diagnostiky lze identifikovat poškození DP, negativní změny 

chování DP, nebo rozvíjející se poruchy jejich spojů. Obvykle jiţ při této kontrole lze 

stanovit příčiny negativních vlivů na DP, nebo na jejich spoje a navrhnout účinné řešení. 

 

Vizuální kontroly je moţno realizovat: 

- přímým pozorováním bez digitálního záznamového zařízení 

- za pomocí digitálního záznamového zařízení (foto, video) 
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Poškození a neţádoucí vlivy na DP zjistitelné pomocí vizuální kontroly: 

- poškození kostry DP (průrazy, podélná říznutí, separace vloţek) 

- poškození pryţových krycích vrstev DP (rýhy, separace, vydřená místa) 

- poškození pryţového okraje DP (zátrh do kostry, utrţení, separace vloţek) 

- poškození a rozlepování spojů DP (separace zakončení spoje, dutiny) 

- vybočování DP z dráhy dopravníku 

- prokluzy DP 

 

            V současné době lze povaţovat za samozřejmé, ţe pracovníci pověření kontrolou 

DP a jejich spojů jsou schopni rozsah poškození vyfotit, nebo nahrát v digitální podobě a 

výsledky kontrol odeslat všem interesovaným pracovníkům provozovatele. Ti následně 

rozhodnou, jak rychle je třeba poškození odstranit a jakou technologii opravy je třeba 

zvolit.  

Touto cestou se dá zlepšit komunikace v rámci jednotlivých úseků provozovatele, 

nebo komunikace s externími firmami, které si provozovatel na opravy DP a jejich spojů 

objednává. Volbou optimální technologie opravy poškozených míst se sniţují náklady na 

jejich opravy.      

Zápisy, foto a video dokumentace kontrol jsou součástí systému evidence DP a 

jejich spojů. Nejdůleţitější je dokumentace při výměně DP, která slouţí ke stanovení 

příčiny výměny, zaznamená charakter a profil opotřebení pryţových krycích vrstev. 

Obsahují také údaje o nákladech na provoz a údrţbu DP.  

 

Skenování a monitorování ocelo-kordových DP 

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

pozornost. Podélné rozříznutí, poškození a koroze ocelových lan to jsou nejčastější příčiny 

poškození ocelo-kordových dopravních pásů.  

V současné době existuje několik systému pro monitorování stavu ocelových lan a 

pro stanovení profilu opotřebení pryţových krycích vrstev. Tyto systémy jsou pouţívány 

pro zabránění šíření poškození OKDP a pro včasné stanovení maximálního opotřebení 

pryţových krycích vrstev před renovací dopravních pásů, protoţe renovace vyţaduje 

minimálně 3mm pryţe nad lany.   
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Detekční systémy firmy Goodyear 

Detekční systém Cord Guard™ [9] umoţňuje monitorování poškození OKDP 

v reálném čase. Ocelová lana DP jsou magnetizována a pomocí senzorů jsou snímány 

magnetické vlastnosti poškozených míst, které jsou graficky zaznamenány na mapu 

poškození, viz obr. č. 1 a č. 2. Nově naměřené hodnoty jsou porovnávány s mapou 

poškození a operátor je upozorněn na případné změny. Přístrojem lze detekovat zakončení, 

poškození a zhoršení stavu ocelových lan.   

 
 

  
 

obr. č. 1 – detektor poškození lan [9] 

 

obr. č. 2 – grafické znázornění poškození [9] 

 
 

Detekční systém Cord Guard™ XD [10] je určen pro detekci podélného rozříznutí 

OKDP. V krycí vrstvě dopravního pásu jsou umístěny speciální kovové vloţky, které jsou 

magnetizovány, viz obr. č. 3 a č. 4. Tyto vloţky jsou průběţně sledovány pomocí senzorů. 

V případě poškození těchto vloţek rozříznutím pásu se změní jejich magnetické vlastnosti 

a senzory indikují poruchu. Součástí kaţdé vloţky je RFID čip, který umoţňuje přesnou 

identifikaci místa poškození DP.  

 

  
 

obr. č. 3 – detektor rozříznutí [10]  

 

obr. č. 4 – grafické znázornění poškození [10] 
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Detekční systémy firmy DEPREUX 

Systém detekce rozříznutí ST/P1 [11]. Cívky nebo kontinuální smyčky, umístěné 

v pryţové krycí vrstvě DP, vyzařují signál při průjezdu přes senzor, který je následně 

převeden do počítače, kde je zpracován, viz obr. č. 5. Jakékoliv poškození smyčky přeruší 

signál a zastaví dopravní pás při průjezdu nad senzorem.  

 

 

 

 

obr. č. 5 – detektor rozříznutí [11] 

 

 

Systém detekce rozříznutí ST/P2 byl vyvinut firmou Depreux [12], aby nahradil 

stávající systém ST/P1. Systém pracuje na principu snímání magnetického indukčního 

toku. V pryţové krycí vrstvě DP je umístěna kovová vloţka, viz obr. č. 6. V případě jejího 

poškození senzory umístěné na dopravníku indikují změnu magnetického indukčního toku 

a zastaví DP.  

 

 

 

 

obr. č. 6 – detektor rozříznutí [12] 

 

  

Detekční systém firmy rEscanInternational Pty Ltd. 

 Diagnostické zařízení EagleEye™ [13] umoţňuje analýzu stavu spoje DP a detekci 

poškození a koroze ocelových kordů dopravních pásů. Ocelové kordy jsou magnetizovány 

a následně je měřena výše a změny magnetického indukčního toku, viz obr. č. 7.    
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obr. č. 7 – detektor poškození lan [13]  

 

Detekční systémy firmy PHOENIX Conveyor Belt Systems GmbH 

Monitorovací systém PHOENOCARE® SC [14] je určen pro sledování stavu a 

poškození spojů ocelo-kordových DP. Systém pracuje na principu měření změny délky 

spojů. Před a za kaţdým spoj jsou na obou stranách DP integrovány magnety, viz obr. č. 8. 

Senzory snímají pozici těchto magnetů. Pokud délka spoje přesáhne kritickou hodnotu, 

systém zastaví DP, aby se předešlo dalšímu šíření poškození. 

 

 

 

 

obr. č. 8 – detektor poškození spojů [14] 

 

 

Monitorovací systém PHOENOCARE® SL  [15] umoţňuje detekci podélného 

rozříznutí DP. V pryţové krycí vrstvě DP jsou zavulkanizovány vodivé smyčky, viz obr. č. 

9. Systém zastaví DP, pokud dojde poškození smyčky a přerušení elektrického obvodu.  

 

 

 

 

obr. č. 9 – detektor rozříznutí [15] 
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Přístroj firmy VVV MOST spol. s r.o. pro měření tloušťky KV  

Přístroj měření tloušťky KV [16] je určen pro snadné a přesné měření opotřebení 

pryţových krycích vrstev u ocelo-kordových dopravních pásů, viz obr. č. 10. Jeho funkce 

je zaloţena na elektromagnetickém principu. Charakteristickými znaky zařízení jsou 

přesnost měření, teplotní stabilita a nízký elektrický příkon. 

 

 

 

obr. č. 10 – přístroj na měření tloušťky KV [16]  

 

Skenování a monitorování pryţo-textilních DP 

Podélné rozříznutí, natrţení textilní kostry dopravního pásu můţe způsobit váţné 

poškození velké části dopravního pásu, nebo jeho celkové zničení. Vzniklé škody 

nezahrnují pouze náklady na opravu, nebo výměnu DP, ale i škody plynoucí ze zastavení 

těţby, nebo celého procesu výroby a zpracování těţené suroviny. Níţe uvádím několik 

systému pouţívaných pro monitorování poškození a opotřebení pryţo-textilních DP.  

 

Detekční systém firmy Ideas 

Systém firmy Ideas [17] vyuţívá nejnovější laserové a 3D technologie pro 

monitorování externího a interního stavu dopravního pásu. Detektor profilu kontinuálně 

mapuje ve 3D horní stranu DP a zaznamenává opotřebování a poškození pryţových KV 

viz obr. č. 11. Detektor rozříznutí monitoruje spodní stranu DP a v případě rozříznutí / 

roztrţení DP ho okamţitě zastaví, viz obr. č. 12. 

 

  
 

obr. č. 11 – detektor profilu opotřebení DP [17] 

 

obr. č. 12 – detektor rozříznutí [17] 
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Detekční systém firmy rEscanInternational Pty Ltd. 

 Zařízení Textile Belt Analyser (TBA) [18] vyuţívá vysokofrekvenční rádiové vlny 

pro zjištění integrity textilních vloţek a spojů DP. Systém je schopen detekovat např. 

poškození textilní kostry DP, rozříznutí a průrazy DP, případně rozlepování spojů DP, viz 

obr. č. 13. a č. 14.  

 

  
 

obr. č. 13 – detektor TBA – pohled z boku [18] 
 

obr. č. 14 – detektor TBA – pohled shora [18] 

 
Detekční systém firmy Goodyear 

Detekční systém Sensor Guard® [19] je určen pro detekci rozříznutí a roztrţení 

dopravních pásů. Systém vyuţívá technologie senzorových smyček, elektromagnetických 

detektorů a RFID čipů, viz obr. č. 15. V okamţiku roztrţení DP je poškozena i smyčka, 

která přestane generovat pulsy, a senzory indikují poškození dopravních pásů.  

 

 

 

 
obr. č. 15 – detektor rozříznutí [19] 

 

 
Detekční systém firmy NILOS 

Je určen pro monitorování a detekci podélného poškození textilní kostry DP. 

Systém firmy NILOS [20] se skládá z řídící jednotky, senzorové smyčky umístěné uvnitř 

pryţové krycí vrstvy DP a zařízení pro přenos a příjem signálu, které je umístěno pod 

dopravním pásem, viz obr. č. 16. V případě poškození DP, respektive v něm umístěné 
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senzorové smyčky, dojde k přerušení vysílaného signálu a k okamţitému zastavení chodu 

dopravního pásu, aby se předešlo jeho dalšímu poškození.  

 
 

obr. č. 16 – detektor poškození DP [20] 

 

Detekční systém firmy Beltscan Pty Ltd 

Detekční systém BELTGUARD Series 5000 [21] umoţňuje monitorování a detekci 

poškození krycí pryţové vrstvy, textilní kostry, podélného rozříznutí DP a poškození 

pryţových hran DP, viz obr. č. 17.  

 

 

 

 
obr. č. 17 – detektor poškození DP [21] 

 

 
1.3 POŢADAVKY KLADENÉ NA DP PŘI TĚŢBĚ NA LOMOVÝCH 

PROVOZECH 

Jedním z hlavních poţadavků kladených na DP při těţbě na lomových provozech je 

především bezporuchový provoz. Poškození DP lze zabránit revizní činností, která spočívá 

v pravidelné preventivní kontrole stavu dopravních pásů a všech strojních částí pásového 
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dopravníku, které se dopravního pásu během provozu bezprostředně dotýkají, nebo 

neţádoucím způsobem dotýkat mohou. Na rozdíl od jiných poruch, mají poruchy DP a 

jejich spojů za následek dlouhodobou odstávku technologického celku. Opravy 

poškozených pásů a spojů obvykle trvají 4 aţ 8 hodin. Doba potřebná k výměně části DP, 

nebo celého pásu je pak mnohem delší v závislosti na počtu spojů, technologií a počtu 

pracovníků údrţby. 

           Od DP je očekávaná vysoká odolnost proti průrazům, podélným říznutím a zejména 

odolnost jejich pryţových krycích vrstev proti opotřebení přepravovaným materiálem. 

V náročných provozních podmínkách, ve kterých je pás periodicky ohýbán v podélném a 

příčném směru je poţadována vysoká soudrţnost textilních vloţek a soudrţnost pryţových 

krycích vrstev a textilních vloţek proti separacím. Tyto hodnoty by měly být vyšší, neţ 

poţadují příslušné normy, protoţe hrozí separace krycích vrstev nebo textilních vloţek. 

Základní technické parametry, které musí splňovat dopravní pásy, jsou popsány 

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 0381 dopravní pásy s textilní kostrou na všeobecné pouţití 

 

Pokud jsou poţadavky kladené na dopravní pásy vyšší, neţ stanovuje norma, lze je 

definovat do zadávacích podmínek výběrových řízení na jejich nákup. V příloze č. 1 

naleznete podrobný seznam ČSN norem a v příloze č. 2 seznam zahraničních norem 

zaměřených na problematiku DP. 

2 SOUČASNÝ STAV A JEHO ANALÝZA 

 

2.1 REŠERŠE SYSTÉMU ÚDRŢBY DOPRAVNÍCH PÁSŮ 

       Systém údrţby DP závisí obvykle na počtu dopravníků v technologickém celku a 

na poţadavcích na jejich ţivotnost a spolehlivost. V některých provozech stačí havarijní 

údrţba (údrţba po poruše), avšak tam, kde provozovatel poţaduje vysokou provozní 

spolehlivost DP je obvykle zavedena plánovaná preventivní údrţba, nebo údrţba podle 

skutečného stavu dopravních pásů.   

Optimalizace nákladů na údrţbu DP je především technicko – ekonomický 

problém. V mnoha případech není tato otázka řešena komplexně a investice do údrţby, 
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nákup dopravních pásů, případně jejich renovace je rozhodována různými pracovníky 

organizace, kteří logicky minimalizují náklady na činnost úseku, za který zodpovídají tak, 

aby mohli ihned prezentovat dosaţené úspory. Ve většině případů ani nemají reálnou 

moţnost posoudit případné negativní dopady na výsledný ekonomický efekt, ke kterému 

dojde v budoucích letech. Podrobněji se této problematice věnuji v kapitole 6. Ekonomika 

údrţby a výměn DP.  

  

2.1.1 HAVÁRIE A ÚDRŢBA PO PORUŠE 

Údrţba po poruše se pouţívá obvykle v provozech s menším počtem dopravníků, 

kde v případě havárie, nebo poruchy dopravního pásu nevznikají provozovateli podstatné 

ekonomické ztráty z důvodu zastavení těţebního procesu nebo přerušení zpracování 

těţených nerostných surovin. Mezi tyto provozy patří například štěrkovny, pískovny, 

kamenolomy s nepravidelnou těţbou a s malým objemem těţených surovin.  

Údrţbu po poruše lze také aplikovat v lehkých provozních podmínkách, kde je 

minimální četnost poruch a dochází pouze k omezenému poškození dopravních pásů. Zcela 

nevhodný je tento způsob údrţby pro těţební organizace provozující technologické celky 

většího rozsahu, jako např. dálková pásová doprava na uhelných lomech, zauhlovací linky 

na elektrárnách, nebo výrobní a zpracovatelské podniky, kde je vyţadována plynulá 

návaznost jednotlivých operací.    

Bohuţel k údrţbě po poruše, nebo havárii dochází i ve větších těţebních provozech 

s těţšími provozními podmínkami, nebo s poţadavkem na nepřerušovanou těţbu a 

přepravu materiálu, které mají nedostatek finančních prostředků a snaţí minimalizovat 

náklady na plánovanou preventivní údrţbu. Pro sníţení rizik poruch a havárií je moţné 

v této situaci nasadit dopravní pásy s vyšší pevností a odolnosti proti poškození.  

Těţební organizace, které upřednostňují údrţbu po poruše a havárii, obvykle 

vyuţívají sluţeb servisních firem, které jsou schopné zajistit vybavení, spojovací a opravné 

materiály pro opravu DP, případně kompletní dodávku a výměnu zničeného dopravního 

pásu na základě smlouvy o havarijní údrţbě. Provozovatel DP pak můţe po servisní 

organizaci v rámci havarijní smlouvy vyţadovat garanci, ţe odstávka nepřekročí jím 

stanovený časový limit pro opravu, nebo výměnu DP.  
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2.1.2 PLÁNOVANÁ PREVENTIVNÍ ÚDRŢBA 

 Plánovaná preventivní údrţba je prováděna na těţebních provozech, nebo u 

provozovatelů pásové dopravy, kteří provozují větší technologické celky, nebo počty 

dopravníků s poţadavkem na nepřetrţitou přepravu těţeného materiálu a vyšší provozní 

spolehlivost. Příkladem můţe být dálková pásová doprava na uhelných lomech, v 

cementárnách, v teplárnách atd. Plánované preventivní prohlídky umoţňují včasnou 

výměnu, nebo opravu poškozených dopravních pásů a pomáhají zmenšení rizika výpadku 

během provozu.  

Tuto formu údrţby je nejvhodnější provádět v rámci pravidelných plánovaných 

odstávek ve výrobě, nebo těţbě. Při plánované odstávce dopravních zařízení je obvykle 

kontrola stavu a poškození dopravního pásu spojena s kontrolou strojních součástí 

pásových dopravníků. Kontroly DP lze provádět i vizuálně za provozu pásových 

dopravníků a to v pravidelných intervalech cca 1 týdne. Kontrolu stavu a poškození DP 

provádí vyškolení pracovníci údrţby, kteří následně navrhnou i optimální technologie 

oprav, nebo celkovou výměnu DP, pokud je rozsah jejich poškození tak velký, ţe pomocí 

oprav nelze garantovat bezpečný provoz bez rizika případné havárie. Údrţbu mohou 

provádět jak vyškolení zaměstnanci těţební organizace, tak externí servisní společnost na 

základě smluvního vztahu.  

 

2.1.3 ÚDRŢBA PODLE SKUTEČNÉHO STAVU DOPRAVNÍCH PÁSŮ 

Forma údrţby podle skutečného stavu DP je pouţívána pokud provozovatel pásové 

dopravy dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje stav, opotřebení a poškození dopravních pásů. 

Informace o skutečném stavu dopravních pásů se získávají průběţným sledováním pomocí 

skenovacích a monitorovacích zařízení uvedených v kapitole 2.1, nebo v rámci pravidelné 

vizuální kontroly prováděné pracovníky údrţby při plánované výměně a opravě dopravních 

pásů, kdy je moţné zaznamenat aktuální stav opotřebení, nebo poškození dopravních pásů.  

Nejčastěji pouţívají tuto formu údrţby například provozovatelé rozsáhlých 

technologických celků s dálkovou pásovou dopravou na povrchových velkolomech, kde 

jsou nasazeny DP s vysokou pořizovací hodnotou (ocelo-kordové dopravní pásy) a kde by 

poškození, případné zničení dopravního pásu, nebo výpadek v přepravě těţené suroviny 

způsobil značné ekonomické škody.  
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Sběr dat a jejich vyhodnocení provádí specialisté servisních firem, kteří provádí 

přesné měření, pořizují digitální záznamy a získaná data vyhodnocují. Získané informace 

pomáhají nejen předejít haváriím a poruchám DP, ale především přispívají k odstranění 

všech negativních vlivů působících v rámci provozních podmínek na dopravní pásy.  

Tato metoda předpokládá sběr informací o provozních podmínkách a změnách 

stavu DP od samotného nasazení DP aţ po jeho výměnu. Získané informace je potřeba 

srovnat s normami ţivotnosti DP pro dané provozní podmínky a v případě zjištění 

zvýšeného opotřebení se provádí změna údrţby. Tyto normy odráţí konkrétní provozní 

podmínky, mají srovnávací charakter, ale nemusí být vţdy obecně platné. Proto je vhodné 

výsledky získané v konkrétních provozních podmínkách porovnat s normami ţivotnosti, 

které vychází z dlouholetých zkušeností výrobců DP a teorie opotřebení krycích vrstev DP. 

Podrobněji se budu této problematice věnovat v kapitole Návrh řešení systému údrţby DP 

na lomových provozech.   

 

2.2  DÍLČÍ ZÁVĚRY 

Analýzou ţivotnosti dopravních pásů lze získat podklady pro jejich optimální 

volbu. V konkrétních provozních podmínkách lze optimálně volit typ, provedení a 

dodavatele dopravních pásů na základě dlouholetých provozních zkušeností.  

Zvolený typ údrţby vychází z ekonomické situace provozovatele, z poţadavků na 

časové vyuţití dopravního zařízení, z provozních podmínek, z počtu pracovníků údrţby a 

z moţných ekonomických dopadů, které souvisejí s případným poškozením DP, nebo se 

ztrátami z prostojů technologických celků. Předpokladem správného výběru systému 

údrţby je vedení dlouhodobé a přesné evidence dopravních pásů a spojů, včetně informací 

o změnách provozních podmínek na konkrétních dopravních zařízeních.   

 

3   IDEOVÝ A TECHNICKÝ NÁVRH SYSTÉMU PROVOZNÍ ÚDRŢBY 

Ideový a technický návrh systému údrţby DP vychází z pořizovací ceny dopravních 

pásů, která se můţe pohybovat v rozmezí od 700-7000 Kč / běţný metr DP. Náklady, 

četnost a forma údrţby musí korespondovat s pořizovacími náklady dopravních pásů se 

ztrátami, které vzniknou v důsledku prostojů.  

Provozovatel pásové dopravy, nebo těţební společnost musí určit poţadovanou 

provozní spolehlivost a poţadované časové vyuţití DP. Je potřeba také vyčíslit moţné 
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ztráty vzniklé v důsledku havárie a prostojů dopravních zařízení, respektive dopravních 

pásů. Ztráty provozovatele se mohou pohybovat v řádech 10 000 aţ 100 000Kč / hod 

odstávky výroby. Existují i provozy, kde není moţné dlouhodobě přerušit dopravu 

přepraveného materiálu a musí být zdvojeny přepravní cesty, technologické linky, nebo 

musí být zajištěn náhradní způsob přepravy matriálu, tak aby v případě havárie nebyla 

přerušena výroba, nebo těţba.  

Na základě dlouholetých poznatků získaných ve VÚHU a.s., kde tato problematika 

byla sledována zejména v letech 1980-1990, lze konstatovat, ţe základem kaţdého 

systému údrţby DP musí být přesná evidence DP a jejich spojů. Systém evidence slouţí ke 

vzájemné komunikaci všech zainteresovaných subjektů, které se podílí na údrţbě, nákup a 

výměně DP. Mezi ně patří pracovníci údrţby, pracovníci externí servisních firem a 

pracovníci nákupu DP.  

Způsob vedení a rozsah evidence se obvykle liší v závislosti na počtu 

provozovaných dopravníků, velikosti organizace, počtu pracovníků údrţby a finančních 

moţnostech provozovatele. Evidence je u malých organizací většinou vedena ve 

zjednodušené papírové formě a její vyuţití je omezené pro potřeby základní údrţby, nebo 

výměny DP. V mnoha případech nejsou data archivována po delší dobu a není tedy moţné 

provádět rozsáhlejší analýzy příčin poškození a havárií DP a určit hlavní příčině těchto 

problémů.  

Na trhu je k dispozici i několik softwarových programů evidence dopravních pásů a 

jejich spojů. Ceny těchto programů se pohybují v rozmezí 50-500 tisíc Kč a je tedy jasné, 

s ohledem na pořizovací náklady, ţe jsou pouţívány především těţebními organizacemi, 

které provozují vetší mnoţství dopravních pásů a mohou plně vyuţít analýz DP zaloţených 

na dlouhodobém sledování a evidenci údajů o opotřebení, ţivotnosti a výměnách. Takto 

získané informace lze pouţít pro stanovení příčin opotřebení DP, správnou volbu údrţby a 

při výběru správného typu DP. Podrobněji se tomuto tématu věnuji v kapitole 3.1.1 Návrh 

řešení systému údrţby DP na lomových provozech.  

.  
3.1. PŘEHLED TYPICKÝCH POŠKOZENÍ A OPOTŘEBENÍ DP  

Součástí systému evidence by měl být i přehled opotřebení a poškození DP. 

Pracovníci údrţby, kteří provádějí monitorování stavu DP, mohou snáze klasifikovat 

stupeň opotřebení, nebo poškození sledovaných DP. Podrobnější informace jsou uvedeny 

níţe v tabulkách č. 1. a č. 2. 
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Tabulka č. 1 – klasifikace opotřebení DP 

 

Stav – výborný  

Opotřebení DP je max. 10% tloušťky KV, 

krycí vrstva nevykazuje povrchové známky 

stárnutí pryţe, lokální opotřebení max. 10% 

tloušťky krycí vrstvy, viz obr. č. 18. [2] 

Stav – velmi dobrý  

Opotřebení DP je max. 20% tloušťky KV, 

krycí vrstva nevykazuje povrchové známky 

stárnutí pryţe, lokální opotřebení max. 30% 

tloušťky krycí vrstvy, viz obr. č. 19. [2] 

 

 
 

obr. č. 18 – opotřebení DP, stav výborný 

 

 

 
 

obr. č. 19 – opotřebení DP, stav velmi dobrý 

 

Stav – dobrý  

Opotřebení DP je max. 50% tloušťky KV, 

krycí vrstva můţe vykazovat povrchové 

známky stárnutí pryţe, lokální opotřebení 

max. 70% tloušťky krycí vrstvy, viz obr. č. 

20. [2] 

Stav – špatný 

Opotřebení DP je max. 80% tloušťky KV, 

krycí vrstva můţe vykazovat zřejmé 

známky stárnutí pryţe, lokální opotřebení 

aţ 100% tloušťky KV, bez dopadu na 

provozuschopnost a poruchovost DP z 

hlediska pevnosti, viz obr. č. 21. [2] 

 

 
 

obr. č. 20 – opotřebení DP, stav dobrý 

 

 

 
 

obr. č. 21 – opotřebení DP, stav špatný 

 

Stav – velmi špatný  

Opotřebení DP je aţ 100% tloušťky KV, 

krycí vrstva můţe vykazovat povrchové 

známky stárnutí pryţe, lokální opotřebení 

aţ 100% tloušťky KV, s dopadem na 

provozuschopnost DP, viz obr. č. 22. [2] 

 

 

 
 

obr. č. 22 – opotřebení DP, stav velmi špatný 
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Tabulka č. 2 – Klasifikace poškození DP 

 
Malé poškození krycí vrstvy, tzn. místně 

omezené méně neţ 2 poškození na 1/m2 

pásu viz obr. č. 23. [2]. 

Velké poškození krycí vrstvy, tzn. vysoké 

opotřebení KV, rýhy nebo více jak 2 

poškození na m2 pásu viz obr. č. 24. [2]. 

 

 
obr. č. 23 – malé poškození KV 

 

 

 
obr. č. 24 – velké poškození KV 

Poškození hran místně omezené, nebo bez 

podstatného poškození nosné vloţky DP viz 

obr. č. 25. [2].  

Poškození hran velkých délek, nebo se 

silným poškozením nosné vloţky DP viz 

obr. č. 26. [2].  

 

 
obr. č. 25 – poškození hran místně omezené 

 

 

 
obr. č. 26 – poškození hran velkých délek 

 

Poškození krycích vloţek ve velké míře, 

tzn. odkrytí lanek, nebo textilu nosné 

kostry, viz obr. č. 27. [2]. 

Poškození nosných vloţek, tzn. přetrţení 

jednotlivých lanek, nebo průrazy DP viz 

obr. č. 28. [2].  

 

 
obr. č. 27 – poškození KV ve velké míře 

 

 

 
obr. č. 28 – poškození nosných vloţek 

 

Poškození rozříznutím – malé, tzn. místně 

omezené a bez podstatného poškození 

nosné vloţky viz obr. č. 29. [2]. 

Poškození rozříznutím – velké, tzn. velké 

délky, nebo se silným poškozením nosné 

vloţky viz obr. č. 30. [2]. 

.  

 
obr. č. 29 – poškození rozříznutím – malé 

 

 

 
obr. č. 30 – poškození rozříznutím – velké 
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3.1.1 NÁVRH ŘEŠENÍ SYSTÉMU ÚDRŢBY DP NA LOMOVÝCH PROVOZECH 

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitolách výše, optimální systém údrţby DP v konkrétních 

provozních podmínkách lze stanovit pouze na základě technicko-ekonomické analýzy 

všech ekonomických dopadů, které se promítají do nákladů těţbu a přepravu m
3
 suroviny 

na lomových provozech.  

Objektivní informace pro toto rozhodování lze získat pouze z dlouhodobého 

systému sledování DP a jejich spojů. Pokud tento systém u provozovatele neexistuje, lze 

vycházet z dlouholetých zkušeností údrţby, ale tyto mají pouze subjektivní charakter.  

Navrhovaný systém údrţby dopravních pásů by měl být souhrnem komplexních 

činností, které zahrnují jak provádění údrţby samotné, tak diagnostické činnosti, měření 

opotřebení DP, sledování chování DP v provozních podmínkách, následné vyhodnocení a 

návrh opatření pro provedení změn vedoucích k odstranění příčin poruch a poškození DP. 

Systém údrţby by měl zahrnovat tyto části:  

- evidenci DP a jejich spojů 

- klasifikaci a dokumentaci poškození DP 

- přehled dostupných technologií pro opravu DP včetně dodavatelů 

- normy ţivotnosti DP a jejich spojů 

- údaje o opotřebení a poškození DP při jejich výměnách  

- data pro ekonomický rozbor (rychlost a délka pásu, provozní doba, přepravené 

mnoţství materiálu, ztráty v důsledku prostojů a oprav) 

- postup pro vyhodnocení ţivotnosti DP a porovnání s normami 

 

            Z rozboru výše uvedených dat lze navrhnout pro kaţdý dopravník systém údrţby, 

který odráţí jeho skutečné provozní podmínky. Kaţdý dopravník má jinou: 

- frekvenci vizuálních kontrol, diagnostiky a měření opotřebení DP 

- volbu typu a provedení DP a náklady na opravy poškozených míst 

- náklady na odstranění negativních vlivů na poškození a opotřebení DP 

 

Jedná se tedy o údrţbu podle skutečného stavu DP na základě rozboru dat 

dlouholeté evidence DP a jejich spojů. Prostředky na diagnostiku a údrţbu dopravních 

pásů jsou směrovány tam, kde můţe vzniknout největší ekonomický přínos pro uţivatele.   
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4  NÁVRH NASAZENÍ PROVOZNÍ DIAGNOSTIKY VČETNĚ POSTUPU 

PROVOZNÍ IMPLEMENTACE 

          Návrh nasazení provozní diagnostiky DP je zaloţen na dlouholetých zkušenostech 

získaných především při řešení problematiky ţivotnosti pryţo-textilních a ocelo-kordových 

DP na  dolech v Severočeské hnědouhelné pánvi. Na tyto zkušenosti navazují mé praktické 

poznatky z práce ve společnosti VVV MOST spol. s r.o. získané při kaţdodenní realizaci 

zakázek na údrţbu DP v České republice i v zahraničí. 

 

4.1. DIAGNOSTICKÉ METODY VHODNÉ PRO DP V LOMOVÝCH 

PROVOZECH 

 

Vizuální kontroly poškození dopravních pásů a jejich spojů 

Vizuální kontroly DP a jejich spojů navrhuji provádět jak za provozu DP, tak 

během jejich plánované odstávky. Provádění kontrol během plánovaných odstávek, nebo v 

rámci pravidelné údrţby DP doporučuji zaměřit především na poškození pryţových 

bočních okrajů, výskyt průrazů, podélných říznutí a rozlepování spojů.  

Kontroly za provozu DP nám naopak pomohou odhalit nestandardní chování DP na 

dopravnících. Mezi tyto problémy patří např. vybočování dopravního pásu z osy 

dopravníku, nebo prokluz dopravních pásů na poháněcím bubnu. Kaţdé nestandardní 

chování DP, nebo poškozené místo na DP je třeba zaznamenat do systému evidence DP a 

jejich spojů včetně klasifikace stupně poškození a návrhu na technologii opravy, nebo 

seřízení DP.  

Dále doporučuji také sledovat i vývoj trhlin v důsledku stárnutí pryţových krycích 

vrstev. Zejména u speciálních např. oleji odolných dopravních pásů byl dokumentován 

poměrně rychlý vývoj trhlin, který vedl aţ k předčasné výměně DP. 

Vizuální kontroly by měli provádět pracovníci údrţby DP, nebo pracovníci 

specializovaní na diagnostiku DP. Kontroly by měly probíhat pravidelně, přičemţ intervaly 

kontrol závisí na konkrétních provozních podmínkách. Z dlouhodobých kontrol lze na 

základě četnosti, charakteru a rozsahu poškození rozdělit jednotlivé dopravníky do 

několika skupin. Dopravníky na kterých jsou provozovány nejvíce ohroţené DP, kde je 

nutné stanovit častější cyklus kontrol a dopravníky pracující v běţných provozních 

podmínkách, kde je moţné zvolit delší časový interval kontrol dopravních pásů.    
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Kontroly poškození pomocí digitálního záznamového zařízení 

Rozvoj výpočetní a měřící techniky v posledních několika letech přinesl nové a 

zdokonalil jiţ pouţívané metody sledování DP a jejich spojů. Z hlediska provozní praxe je 

důleţitá skutečnost, ţe některé dříve velmi nákladné metody a přístroje se postupně stávají 

cenově dostupnými pro širší skupinu provozovatelů dopravních pásů. Stále, ale platí, ţe 

s ohledem na pořizovací cenu záznamového zařízení a software pro vyhodnocování 

poškození a opotřebení, je tento způsob kontroly vhodný pro těţební organizace 

provozující dopravní linky v délce několika km, jako jsou třeba provozovatelé dálkové 

pásové dopravy na uhelných lomech, kde hodnota provozovaných DP a moţných škod 

několikanásobně převyšuje cenu skenovacího a záznamového zařízení. 

Výhodou průběţného monitorování a digitálního záznamu opotřebení a poškození 

dopravních pásů je moţnost sledovat a vyhodnocovat v reálném čase veškeré změny, které 

probíhají na DP, okamţitě reagovat na poškození DP (zastavení dopravníku), případně 

velmi rychle tyto změny porovnat s údaji staršího data a doporučit nejvhodnější postup pro 

nápravu daného stavu. 

  

5 PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ PROVOZNÍCH DIAGNOSTICKÝCH 

MĚŘENÍ 

 

5.1. MĚŘENÍ OPOTŘEBENÍ KRYCÍCH VRSTEV DOPRAVNÍCH PÁSŮ  

 Ţivotnost pryţo-textilních a ocelo-kordových dopravních pásů závisí na tloušťce 

jejich pryţových krycích vrstev, na rychlosti pásu, na délce pásu, na kusovitosti a 

abrazivně přepravovaného materiálu, pádové výšce, konstrukci přesypu a dopadového 

místa a na dalších vlivech, které obvykle jsou dány konstrukcí dopravníku a jeho údrţbou.  

 

Měření profilu opotřebení pryţo-textilních dopravních pásů 

           Profil opotřebení krycích vrstev lze snadno získat na řezu dopravním pásem. Toto 

relativně velmi přesné měření se provádí před nasazením DP do provozu a následně pak při 

všech operacích, kdy je prováděno spojování DP. Mezi tyto operace patří např. zkracování 

a prodluţování pásu, nebo výměna poškozených míst. DP Konečné měření opotřebení 

pryţových krycích vrstev se provádí po vyřazení pásu. Na základě tohoto měření by měla 
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být vyhodnocena výsledná ţivotnost DP, určeny příčiny výměny DP a v případě 

negativních vlivů stanoveny návrhy na jejich zmírnění nebo odstranění.  

 

Měření profilu opotřebení ocelo-kordových dopravních pásů 

Průběţná měření profilu opotřebení pryţových vrstev OKDP pásů umoţňují velmi 

brzy odhalit hlavní příčiny jejich opotřebení a následně lze přijmou ekonomicky efektivní 

kroky k jejich eliminaci. Výsledky dlouhodobého opakovaného měření umoţňují: 

- Stanovit charakteristický profil opotřebení horní a dolní pryţové krycí vrstvy 

- Z profilu opotřebení stanovit hlavní negativní vlivy na opotřebení KV 

- Zavést opatření k odstranění negativních vlivů na opotřebení krycích vrstev 

- Vyhodnotit účinnost realizovaných opatření 

- Stanovit přesně termín výměn pásů s ohledem na renovaci pásu 

- Minimalizovat náklady na renovaci pásu 

- Porovnat naměřenou rychlost opotřebení pryţových krycích vrstev a ţivotnost 

dopravního pásu s obecně platnými normami, nebo s výsledky získanými v daných 

provozních podmínkách na jiných dopravnících 

- Optimálně zvolit tloušťku horní a dolní pryţové krycí vrstvy v daných provozních 

podmínkách 

- Pro nově nasazené dopravní pásy zavést systém údrţby zaměřený na minimalizaci 

negativních vlivů na ţivotnost dopravních pásů 

 

Měření profilu opotřebení ocelo-kordových dopravních pásů lze provádět pomocí 

různých speciálních měřících přístrojů. V praxi jsem měl moţnost pouţít měřicí přístroj 

společnosti VVV MOST spol. s r.o.  

 

Měření profilu opotřebení dopravních pásů pomocí ultrazvukové sondy 

Ultrazvukové měřicí přístroje se v praxi neosvědčily, protoţe vyţadují cejchování 

pro příslušnou kvalitu pryţe a navíc dokonalé očištění povrchu pásu a potření povrchu 

pásu speciálním gelem. Měření vyţadují kvalifikovaný personál a jsou relativně časově 

náročná tam, kde je povrch pásu znečištěn. 

 



Jaroslav Jochman: Provozní spolehlivost dopravních pásů a těžební proces 

 

2011                                                                                                                                       22 

 

5.2 DETEKCE POŠKOZENÍ OCELO-KORDOVÉ KOSTRY DOPRAVNÍCH 

PÁSŮ  

Při provozu ocelo-kordových dopravních pásů můţe dojít k poškození ocelových 

kordů, které tvoří jejich kostru. Skenování dopravních pásů je velmi důleţité, protoţe 

mimo viditelných poškození, která mohou vzniknout mechanickým poškozením 

dopravního pásu (podélné rozříznutí, průraz, poškození pryţového okraje atd.), můţe dojít 

i poškození ocelových kordů uvnitř dopravního pásu. 

Skenování dokáţe odhalit vnitřní poškození (zejména ocelo-kordových dopravních 

pásů) a předejít tak případným škodám na samotném pásu a ušlému zisku ze zastavení 

těţby a tím i zpracování suroviny.  

Mezi interní poškození patří koroze ocelových kordů, zlomení ocelových kordů 

v důsledku zvýšeného namáhání kostry dopravního pásu, nebo mezery mezi ocelovými 

kordy vzniklé jako výrobní vady. Tato poškození není moţné detekovat bez pomoci 

skenovacích a detekčních zařízení. Některé ze systému pro detekci poškození ocelo-

kordových dopravních pásů byly stručně představeny v kapitole 1.2 Diagnostické metody 

sledování DP.  

 

5.3  VYHODNOCENÍ PROVOZNÍCH DIAGNOSTICKÝCH MĚŘENÍ 

Pokud se měření pravidelně opakují na stejném místě, lze vyloučit vliv výrobních 

tolerancí pro pryţové krycí vrstvy a lze měřit s vysokou přesností. Pokud jsme nuceni 

měřit náhodně na různých místech pásu, pak je třeba provést 5 aţ deset měření a všechny 

výsledky zobrazit do jednoho grafu.  Výsledný profil opotřebení pryţové krycí vrstvy je 

obvykle široký i více neţ 1 mm, ale jednoznačně lze stanovit maxima a minima a 

charakteristiku tohoto profilu opotřebení. 

Dlouhodobé měření profilů opotřebení pryţových krycích vrstev pryţo-textilních a 

ocelo-kordových pásů umoţňuje zavedení objektivních norem ţivotnosti dopravních pásů, 

stanovení hlavních negativních vlivů na opotřebení jejich pryţových krycích vrstev a v 

daném okamţiku lze velmi přesně stanovit prognózu výměny hodnoceného dopravního 

pásu. U pásů, které mají být renovovány lze stanovit přesně termín výměny pásu a 

následně navrhnout optimální technologii renovace pryţových krycích vrstev. 

Výsledky měření se nejlépe vyhodnocují z grafu, který v příslušném měřítku 

zobrazuje profil opotřebení horní a dolní pryţové krycí vrstvy, viz příloha č. 3.  
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Měření IN-SITU 

V rámci diplomové práce jsem zpracoval analýzu ţivotnosti pryţo-textilních 

dopravních pásů na základě měření opotřebení krycích vrstev IN-SITU ve společnosti 

ECKG Kladno. 

 

Metodika měření opotřebení dopravních pásů 

Účelem měření bylo nalézt místa, ve kterých dochází k největšímu opotřebení 

krycích vrstev a porovnat tuto hodnotu s opotřebením, které je způsobeno hlavně 

dopadáním a urychlováním přepravovaného materiálu. Z opotřebení pryţových krycích 

vrstev dopravního pásu je pak odvozena rychlost opotřebení v mm / 100 000 cyklů, která je 

rozhodujícím parametrem pro posouzení ţivotnosti dopravního pásu. 

 

Výsledky měření opotřebení dopravních pásů 

Pásový dopravník PD 6 

- počet cyklů       588 000 

- opotřebení KV v místě dopadajícího materiálu  1,0  0,5 mm 

- rychlost opotřebení KV na 100 000 cyklů   0,10 - 0,25 mm 

Maximální opotřebení na krajích pásu způsobené hlavně těsněním a jinými vlivy  

- levý okraj pásu      4 - 5 mm 

- rychlost opotřebení KV na 100 000 cyklů   0,68 - 0,85 mm 

- 4 cm od pravého okraje     3 - 4 mm 

- rychlost opotřebení KV na 100 000 cyklů   0,51 - 0,68 mm 

 

Pásový dopravník PD 4 

- počet cyklů       2 075 000 

- opotřebení v místě dopadajícího materiálu   1,5  0,5 mm 

- rychlost opotřebení KV na 100 000 cyklů   0,05 - 0,10 mm 

Maximální opotřebení na krajích pásu způsobené hlavně těsněním a jinými vlivy  

- 10 cm od levého okraje pásu     min. 4 mm (na vloţky) 

- rychlost opotřebení KV na 100 000 cyklů   0,24 mm 

- 10 cm od pravého okraje     min. 4 mm (na vloţky) 

- rychlost opotřebení KV na 100 000 cyklů   0,24 mm 
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Pásový dopravník B 

- počet cyklů       874 000 

- opotřebení ve střední části pásu    2  0,5 mm 

(způsobené dopadajícím materiálem, působením pluhu a dalšími vlivy)  

- rychlost opotřebení KV na 100 000 cyklů   0,12 - 0,3 mm 

- maximální opotřebení 5 cm od pravého okraje  3,5  0,5 mm 

- rychlost opotřebení KV na 100 000 cyklů   0,35 - 0,46 mm 

 

Pásový dopravník U4 

- počet cyklů       47 000 

- opotřebení ve střední části pásu     0,5 mm 

(způsobené dopadajícím materiálem, působením pluhu a dalšími vlivy)  

- rychlost opotřebení na 100 000 cyklů   1 mm 

 

Pásový dopravník U3 

- počet cyklů       637 000 

- opotřebení na uvedených místech    min. 4 mm   

- rychlost opotřebení na 100 000 cyklů   0,65 mm 

 

Pás měl při výměně opotřebovánu HKV aţ na vloţky ve střední části (působením 

dopadajícího materiálu a pluhu) a 5 aţ 10 cm od obou okrajů. 

 

Negativní vlivy na opotřebení pryţových krycích vrstev 

V podmínkách ECKG Kladno byl kladen velký důraz na utěsnění dopadových míst 

a těch částí dopravníků, kde je třeba omezit prašnost. Vysoký podíl jemné frakce 

přepravovaného materiálu a velká pádová výška vyţadují těsný kontakt bočního těsnění s 

okraji dopravního pásu. Zde jiţ není výhodou vysoký podíl jemné frakce.  

Naopak vlastnosti přepravovaného materiálu, který se dostává mezi těsnění a pás, 

jsou nepříznivé. Totéţ platí o vyhrnování materiálu pluhy. Čím je vyšší poţadavek na 

účinnost pluhu, tím rychlejší je opotřebení krycích vrstev, hlavně ve středu pásu.  

Negativní vliv těsnění se projevuje v závislosti na tom, kolik % délky pásu je v 

kontaktu s těsněním. Vzhledem k tomu, ţe toto těsnění je pouze na horní větvi dopravníku, 
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nemůţe být v kontaktu s těsněním více neţ 50% délky pásu. Nejméně příznivá je situace 

na PD 4 (45%), U3 (17%), B, D1 a D2 (8%). Na ostatních pásových dopravnících to není 

více neţ 5%.  

Pokud pás nemění po celé délce svoji polohu vůči těsnění, vzniká úzký pruh do šíře 

5 cm, kde je několikanásobně vyšší opotřebení horní pryţové krycí vrstvy neţ v místech, 

kde dopadá přepravovaný materiál. Tam, kde pás mění svoji polohu vůči těsnění 

(vybočuje), je šířka vydřeného pruhu větší, ale rychlost opotřebení menší. Negativní 

působení pluhu se projevilo hlavně na pásovém dopravníku U3, který má navíc dvě 

násypky a je reverzní. 

 

 Závěrečné hodnocení měření 

Z naměřených hodnot na dopravních pásech, které vykazují největší opotřebení je 

zřejmé, ţe dopadem a urychlováním materiálu dochází k rychlosti opotřebení horních 

krycích vrstev pouze 0,1 aţ 0,25 mm / 100 000 cyklů.  Tento výsledek je velmi dobrý. 

Působením dalších vlivů jako je kontakt pásu s těsněním a vyhrnovacími pluhy můţe dojít 

na některých pásech k nerovnoměrnému opotřebení horních krycích vrstev, jehoţ rychlost 

můţe být 0,5 aţ 1,0 mm / 100 000 cyklů.  

 

6  EKONOMIKA ÚDRŢBY A VÝMĚNY DOPRAVNÍCH PÁSŮ  

Hospodaření s dopravními pásy je třeba posuzovat na základě  technicko – 

ekonomických rozborů, které vycházejí z dlouholetého sledování všech nejdůleţitějších 

parametrů, které výsledný ekonomický efekt ovlivňují. Určitých úspor lze dosáhnout v 

krátké době, jiné se projeví aţ po mnohaletém provozu dopravních pásů. 

Z ekonomického hlediska je cílem dosáhnout minimální náklady na přepravu 

materiálu a dosaţení tohoto cíle můţeme dokladovat vyčíslením nákladů v Kč / m
3
 

přepravovaného materiálu, nebo těţených nerostných surovin. Pomocí tohoto kritéria by 

měla být hodnocena všechna opatření zaměřená na sníţení nákladů na výměny a údrţbu 

dopravních pásů.  

Důleţitý je zvolený systém údrţby a technologie spojování a oprav pásů. Zdánlivě 

draţší preventivní údrţba, nebo technologie spojování a oprav pásů mohou přinést velké 

úspory sníţením poruchovosti a zvýšením časového vyuţití technologických celků. 
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Havarijní údrţba je obvykle levnější pouze, pokud nevznikají ztráty v důsledku prostojů 

technologických celků. 

Naopak platí, ţe existují bezproblémové provozy s vysokou ţivotností pásů, nebo s 

jejich nízkým časovým vyuţitím, kde se zvýšené náklady na velmi kvalitní pásy a 

pravidelnou preventivní údrţbu nemohou v budoucnu vrátit. 

 

6.1 OPRAVY A RENOVACE DOPRAVNÍCH PÁSŮ 

 

Opravy dopravních pásů 

Opravy dopravních pásů mají smysl, pokud se díky nim zvýší ekonomicky 

efektivním způsobem jejich ţivotnost, nebo provozní spolehlivost. Vzhledem k vysoké 

časové náročnosti oprav je někdy výhodnější okamţitá výměna a oprava poškozeného pásu 

na dílně.  Stanovený limit nákladů na opravu a čas vymezený na opravu DP předurčují 

pouţití technologie opravy DP.  

Nejkvalitnější opravy poškozených dopravních pásů umoţňuje vulkanizace za tepla 

pomocí velmi drahých vulkanizačních souprav. Tato oprava vyţaduje montáţní místo, 

příslušný příkon elektrické energie a 6 aţ 12 hodin času. 

Menší poškození pásů lze provádět lepením za studena. Pro tyto opravy existují 

speciální opravné záplaty a pruhy, které umoţňují zkrátit opravu na 3 aţ 5 hodin. S pomocí 

agregátu lze opravovat na libovolném místě, kde je přístup k DP. 

Na drobná poškození OKDP a krycích vrstev pryţo-textilních pásů jsou určeny 

speciální „tekuté pryţe“, které zrychlují a zjednodušují technologii opravy, ale jsou 

relativně velmi drahé a vyplatí se hlavně tehdy, kdyţ hrozí postupné šíření trhliny nebo 

průrazu poškozeného DP do dosud nepoškozených míst. 

 

 Opravy prodřených pryţových krycích vrstev 

Opravu prodření lze provést pomocí opravných pruhů pro opravu za studena, viz 

obr. č. 31 [2]. Náklady jsou 500 aţ 800 Kč/bm. Opravy za tepla mají ekonomický efekt, 

pokud nepřekročí náklady cca 60 % ceny nového pásu a pokud jsou opravovány na dílně 

úseky minimální délky 50 bm. 
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obr. č. 31 – prodření pryžové krycí vrstvy 

 
 
Opravy podélného natrţení pryţových bočních okrajů DP 

Opravu podélného natrţení lze provést pomocí opravných pruhů pro opravu za 

studena, viz obr. č. 32 [2]. Náklady jsou 500 aţ 800 Kč/bm. Existují speciální vulkanizační 

lisy na opravu za tepla. Cena je aţ 3 000 Kč/bm. 

 

 
 

obr. č. 32 – podélné natržení bočního okraje 

 
 
Opravy příčného natrţení okrajů nosné kostry 

Opravu příčného natrţení lze provést pomocí opravných pruhů pro opravu za 

studena, viz obr. č. 33 [2]. Náklady jsou 400 aţ 700 Kč. Existují speciální vulkanizační lisy 

na opravu za tepla. Cena je aţ 2 000 Kč/bm. 

 

  
 

obr. č. 33 – podélné natržení bočního okraje 

 



Jaroslav Jochman: Provozní spolehlivost dopravních pásů a těžební proces 

 

2011                                                                                                                                       28 

 

Opravy průrazů DP  

Pro opravy průrazů lze pouţít opravné záplaty pro opravu za studena, viz obr. č. 34 

[2]. Náklady jsou 500 aţ 900 Kč. Existují speciální vulkanizační lisy na opravu za tepla. 

Cena je aţ 2 000 Kč/bm. 

 
 

obr. č. 34 – průraz dopravního pásu 

 
Opravy podélného rozříznutí DP 

 Podélné říznutí se vyplatí opravit za studena či za tepla do délky cca 3 m, viz obr. 

č. 35 [2]. Cena opravy je vyšší neţ 10 000 Kč a mnohdy je lepší i rychlejší poškozené 

místo vyříznout, nebo celý pás vyměnit. 

 
 

obr. č. 35 – podélné rozříznutí 

 
Opravy separace pryţových krycích vrstev a textilních vloţek DP  

Separaci pryţových krycích vrstev a textilních vloţek se vyplatí opravit za studena 

či za tepla do délky cca 6 m, viz obr. č. 36 [2]. Cena opravy je obvykle vyšší neţ 10 000 

Kč a mnohdy je lepší i rychlejší poškozené místo vyříznout, nebo celý pás vyměnit. 

 

obr. č. 36 – Separace pryžových krycích vrstev 
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Opravy spojů DP  

U spojů dopravních pásů dochází k rozlepování zakončení spoje nebo ke vzniku 

dutin ve spojích (k separaci spojovaných vloţek). Většinou zcela stačí oprava za studena, 

ale bez speciálních brusných nástavců ve tvaru kuţele nebo jehly na odstranění původního 

lepidla nelze kvalitu opravy garantovat. Cena opravy závisí na rozsahu rozlepených ploch 

a bývá obvykle 2 000 aţ 5 000 Kč. 

Poznámka k cenám oprav: uvedené ceny vychází z předpokladu, ţe se nejedná o 

havarijní údrţbu, ale o opravy v rámci preventivních kontrol, kdy je provedena kontrola a 

následně větší počet oprav DP.   

 

Renovace dopravních pásů 

Renovace dopravních pásů vychází ze základního předpokladu, ţe opotřebení 

pryţových krycích vrstev nepřekročilo kritickou hranici stanovenou technologií renovace. 

Pak lze na relativně drahou kostru navulkanizovat jednu, nebo obě krycí vrstvy a touto 

cestou získat plnohodnotný dopravní pás, za cenu niţší neţ je cena nového. Výše uvedený 

základní předpoklad lze obvykle snadno splnit pro ocelo-kordové pásy, kde jsou pouţívány 

mnohem silnější pryţové krycí vrstvy a výsledný poměr mezi náklady na renovaci a cenou 

nového pásu je mnohem příznivější neţ u dopravních pásů s textilní kostrou.   

Hranice minimální tloušťky pryţových krycích vrstev, která je stanovena 

technologií renovace, je základem pro stanovení zůstatkové hodnoty dopravního pásu, 

který chce provozovatel renovovat. Zůstatková hodnota pásu je dána tím, ţe v případě, ţe 

se provozovatel nerozhodne dopravní pás renovovat, můţe jej ještě po určitou dobu 

provozovat. Právě tato provozní doba je klíčová pro stanovení zůstatkové ceny.   

Obvykle lze předpokládat, ţe poměr zůstatkové ceny a ceny nového dopravního 

pásu je stejný jako poměr tloušťky pryţové krycí vrstvy v místě maximálního opotřebení a 

tloušťky krycí vrstvy nového dopravního pásu. Logicky však nesmí zůstatková cena 

dopravního pásu a náklady na jeho renovaci v součtu překročit cenu pásu nového.   

V praxi se však ukazuje, ţe mnoho dopravních pásů nelze renovovat, protoţe mají 

velký počet průrazů, starých oprav provedených nevhodnou technologií (za studena). Totéţ 

platí pro krátké úseky do 50 bm, které nemá smysl vzhledem k velkému počtu spojů 

renovovat.  
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Je tedy zřejmé, ţe renovace dopravních pásů je ekonomicky efektivní pouze tehdy, 

pokud je optimálně zvolen typ a provedení dopravního pásu a současně je zaveden takový 

systém údrţby a hospodaření s DP, který sníţí podíl pásů, které nesplňují podmínky dané 

technologií renovace. Obvykle je poţadováno, aby náklady na renovaci nebyly vyšší neţ 

60 % ceny nového DP.    

 

6.2 CELKOVÁ VÝMĚNA DOPRAVNÍCH PÁSŮ 

Celková výměna dopravního pásu znamená pro provozovatele vţdy značnou 

finanční zátěţ. Většina těţebních organizací plánuje výměnu dopravních pásů s předstihem 

v návaznosti na jejich předpokládanou provozní ţivotnost.  

Náklady na výměnu DP by tedy měly být plánovanou poloţku. V případě ţe dojde 

k zásadní změně provozních podmínek, kterou provozovatel včas nezjistí, můţe dojít ke 

zrychlení opotřebení DP, ke zkrácení jeho ţivotnosti a v nejhorším případě i k havárii a 

zničení DP. 

Provozovatel dopravníků by měl mít zavedenou evidenci dopravních pásů a jejich 

spojů a normy ţivotnosti pro jednotlivé dopravníky. Dále by měl zavést protokol o výměně 

dopravních pásů, ve kterém, zejména v případě předčasné výměny pásu, stanoví profil 

opotřebení krycích vrstev a hlavní příčiny výměny.   

Spolu s pravidelnými kontrolami a měřením, profilu opotřebení horní a dolní krycí 

vrstvy získá objektivní podklady pro optimální volbu typu a provedení dopravního pásu. 

S ohledem na dopad, jaký má ţivotnost DP na ekonomiku údrţby a jejich výměn, je 

nezbytné pro stanovení norem ţivotnosti a pro hodnocení skutečně dosaţených ţivotností 

DP pouţívat vhodný matematický model.  Tento model vychází z dlouholetých zkušeností 

výrobců dopravních pásů a je ověřen na stovkách DP nasazených v různých provozních 

podmínkách. 

 

Matematický model pro výpočet ţivotnosti DP 

Mezi hlavní faktory způsobující charakteristický profil opotřebení HKV a DKV 

dopravního pásu patří kontakt DP s válečky, bubny a stěrači DP; těsnění přesypů DP a 

působení dopadajícího a přepravovaného materiálu. Analýza profilu opotřebení KV je 

jedním z hlavních vodítek pro určení příčiny opotřebení dopravních pásů. 
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Je prokázáno, ţe hlavní faktory opotřebení krycích vrstev dopravních pásů mají 

zásadní vliv na ţivotnost DP v porovnání s ostatními méně důleţitými vlivy opotřebení 

dopravních pásů.  

Na základě výsledků provozních měření a pomocí dlouhodobého sledování 

opotřebení vrchních a spodních krycích vrstev DP lze následně jednotlivé vlivy opotřebení 

DP blíţe specifikovat a kvantifikovat. K tomu slouţí parametr nazvaný rychlost opotřebení 

krycí vrstvy dopravního pásu w (mm/100 000 cyklů), který vyjadřuje v daném místě 

úbytek krycí vrstvy (mm) za 100 000 cyklů.  

Hlavní a vedlejší vlivy ovlivňující ţivotnost dopravních pásů byly podrobněji 

popsány v práci Preventivnost a systém údrţby provozu dopravních pásů [4]. Níţe proto 

uvádím jen základní vzorce pro výpočet ţivotnosti, DP, které byly převzaty z odborného 

článku Kritéria pro volbu dopravních pásů DPD [3].  

 
Matematické rovnice 
 

T ţivotnost DP vyjádřená v provozních hodinách (h)      

t aktuální provozní doba DP od uvedení do provozu (h)  

W rychlost opotřebení pryţových KV v místě max. opotřebení DP 

(mm/100 000 cyklů)                  

L celková obvodová délka DP včetně napínání (m)  

v rychlost DP (m/s) 

s aktuální opotřebení pryţové KV v hodnoceném místě (mm) 

S původní tloušťka pryţové KV (mm) 

 
 
                 v  .  t  .  3 600                                                         L  .   100 000 
    s  =  ------------------------  .  W                                W  =  --------------------------   .  s 
                 L  .   100 000                                                          v  .  t  .  3 600 
 
 
 
 
                s  .  L  .   100 000                                                 S  .  L  .   100 000  
    t  =  ----------------------------                                     T  =  ------------------------------ 
                 W  .  v  .  3 600                                                      W  .  v  .  3 600 
 
 
 
 
                  S  .  100 000                                                                     L 
        K  =  ------------------------                                           T  =  K  .  ---------  
                    v  .  3 600                                                                       W 
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Normy ţivotnosti DP 

            Normy ţivotnosti dopravních pásů lze vyjádřit v provozních hodinách, ale pro 

vzájemné porovnání provozních a jiných vlivů na kaţdém dopravníku je vhodnějším 

parametrem rychlost opotřebení krycích vrstev W. 

- Pro málo abrazivní materiál malé kusovitosti při dobrých dopadových podmínkách 

a minimálních negativních vlivech by neměla hodnota W být vyšší neţ 1.  

- Pro středně abrazivní materiál a kusovitost při dobrých dopadových podmínkách a 

minimálních negativních vlivech by neměla hodnota W být vyšší neţ 2.  

- Pro abrazivní materiál a velkou kusovitost při špatných dopadových podmínkách a 

občasných negativních vlivech by neměla hodnota W být vyšší neţ 4. 

 

Pokud jsou hodnoty W vyjádřené v mm/100 000 cyklů vyšší neţ 4, je třeba hledat 

příčiny v negativních vlivech na DP včetně špatné údrţby. 

Normy ţivotnosti DP jsou základem pro výpočet ztrát, nebo úspor. 

 

6.3 ZTRÁTY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEDOSTATEČNÉ ÚDRŢBY 

  

6.3.1 PROSTOJE KOMPLETNÍCH DOPRAVNÍCH LINEK 

Ekonomické posouzení těchto ztrát je v prvé řadě závislé na strategii podnikání a 

podnikatelských záměrech provozovatele pásové dopravy a závisí tedy hlavně na majiteli, 

jak bude případné ztráty posuzovat.  

V konkrétních provozních podmínkách je třeba stanovit, jaké ztráty mohou 

vzniknout v důsledku prostojů technologických celků, nebo naopak, jaké úspory mohou 

vzniknout sníţením poruchovosti dopravních pásů a jejich spojů.  

            Kaţdý provozovatel technologických celků by měl umět vyčíslit ztráty v důsledku 

prostojů pásové dopravy a na základě tohoto ocenění by měl realizovat optimální systém 

údrţby dopravníků a DP.  

V těţebních, nebo výrobních provozech (např. doly, elektrárny, teplárny atd.), kde 

není moţné připustit dlouhodobé výpadky provozu z důvodu vysokých ekonomických 

ztrát, je nutné zavést systém údrţby eliminující výpadky těţby na minimum.  
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V těţebních provozech, kde není poţadavek na nepřetrţitý bezporuchový provoz 

(např. menší pískovny, štěrkovny a kamenolomy), vznikají ekonomické ztráty v menším 

rozsahu a je proto moţné volit méně náročný způsob údrţby dopravních linek.   

 

6.3.2 POŠKOZENÍ DOPRAVNÍCH PÁSŮ 

 Ztráty vzniklé v důsledku poškození a předčasných výměn DP lze objektivně 

stanovit pouze, pokud existují normy ţivotnosti a je znám stav opotřebení poškozeného 

pásu. V případě poškození pásu, nebo jeho předčasné výměny opotřebením je třeba 

vycházet z rozdílu mezi předpokládanou a skutečnou ţivotností. Dlouhodobě pak rostou 

náklady na údrţbu i v důsledku častějších oprav a spojů, které jsou důsledkem niţší 

ţivotnosti DP.   

 

7 ZÁVĚR 

Pro dosaţení maximální provozní spolehlivosti dopravních pásů na lomových 

provozech doporučuji provádět údrţbu podle skutečného stavu dopravních pásů a 

dopravníku. Výběr vhodného typu dopravních pásů; způsobu měření opotřebení 

dopravních pásů, četnost kontrol a formu údrţby navrhuji volit v závislosti na konkrétních 

provozních podmínkách.  

Provozovatelé pásové dopravy by měli ke kontrole a sledování nákladů vztaţených 

na m
3
 těţené suroviny pouţívat systém evidence DP a jejich spojů. Systém evidence DP 

musí obsahovat veškeré údaje o nákladech na nákup, provoz a údrţbu DP, náklady na 

strojní údrţbu a údaje o ztrátách, které vznikly v důsledku prostojů technologických celků.  

Je tedy nezbytné, aby uměli vyčíslit následující náklady, viz příklad v tabulce níţe: 

          Havárie a údrţba po poruše  Údrţba dle okamţitého stavu 

A 150 bm  x 1 100 Kč/bm = 165 000 Kč A 150 bm  x 1 100 Kč/bm = 165 000 Kč 

B 4 % ze 165 000 Kč            = 6 600 Kč B 4 % ze 165 000 Kč            = 6 600 Kč 

C obvyklá smluvní cena          = 12 400 Kč             C  = 12 400 Kč             

D 0 kontrol x 2 400 Kč = 0 Kč              D 12 kontrol x 2 400 Kč = 28 800 Kč 

E 4 x    x 5 500 Kč  = 22 000 Kč             E 7 x    x 2 500 Kč  = 17 500 Kč             

 3 x    x 12 000 Kč  = 36 000 Kč             2 x    x 5 500 Kč  = 11 000 Kč            

 1 x    x 34 000 Kč  = 34 000 Kč              1 x    x 12 000 Kč  = 12 000 Kč             

F 17 x    x 12 000 Kč/h  = 204 000 Kč             F 7 x    x 12 000 Kč/h  = 84 000 Kč             

G válečky, bubny, stěrače = 0 Kč              F válečky, bubny, stěrače = 45 000 Kč             

 CELKEM = 480 000 Kč G CELKEM = 380 300 Kč 

        

H 6 500 h   x 400 m
3
    = 26 000 m

3
             H 8 800 h x 400 m

3
    = 35 000 m

3
             

 Náklady na m
3
                            18,46 Kč /m

3
      Náklady na m

3
                            10,80 Kč /m

3
     

 Příčina: četná poškození, nerovnoměrné 

opotřebení přepravovaným materiálem a další 

negativní vlivy (strojní součásti dopravníku) 

 Příčina: běţné opotřebení přepravovaným 

materiálem 
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Náklady na m
3
 jsou v případě údrţby po poruše o více neţ 80 % vyšší. 

 

Vysvětlivky k tabulce: 

- náklady na nákup DP (A) 

- náklady na skladování a manipulaci DP (B) 

- náklady na demontáţ starého, montáţ nového a spojování DP (C) 

- náklady na kontroly a diagnostiku DP (D) 

- náklady na opravy poškozených DP a jejich spojů (E) 

- ztráty z prostojů technologických celků (F) 

- zvýšené náklady na údrţbu dopravníků (G)  

- dosaţená ţivotnost v provozních hodinách a mnoţství přepraveného materiálu (H) 

 

Údrţba dopravních pásů by tedy neměla být na kaţdém dopravníku stejná. Měla by 

být diferencovaná tak, aby omezené finanční prostředky směřovaly tam, kde jsou největší 

náklady na dopravu m
3
 těţené suroviny. Lze pak hovořit o diferencované údrţbě, kdy není 

aplikován jednotný systém na všechny dopravníky. 

Řešenou problematiku provozní spolehlivosti dopravních pásů a optimální volbu 

údrţby na lomových provozech lze shrnout do následujících bodů: 

- V praxi bylo ověřeno, ţe provozní spolehlivost dopravních pásů závisí na zvoleném 

systému údrţby.  

- Pro optimální volbu systému údrţby dopravních pásů, je potřeba provést technicko-

ekonomickou analýzu všech ekonomických dopadů, které se promítají do nákladů 

těţbu a do přepravy m
3
 suroviny. 

- Objektivní informace pro toto rozhodování můţe provozovatel pásové dopravy na 

lomových provozech získat pouze na základě dlouhodobého systému sledování 

dopravních pásů a jejich spojů. 

- Provozovatel pásové dopravy by měl mít zaveden systému evidence dopravních 

pásů a jejich spojů, kam bude zaznamenávat sledovaná data. 

- Systém údrţby dopravních pásů na lomových provozech by měl být souhrnem 

komplexních činností, který zahrnuje diagnostickou činnosti, měření opotřebení 

DP, sledování chování DP. 
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