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Jaroslav Jochman: Provozní spolehlivost dopravních pásů a těžební proces 

Příloha č. 1 – seznam ČSN norem zaměřených na problematiku DP 
 
Označení normy Název normy 

ČSN 26 0360 Názvosloví dopravních pásů 

ČSN 26 0370 Dopravní pásy s textilní kostrou - Metody zkoušení základních vlastností 

ČSN 26 0372 Dopravní pásy s textilní kostrou - Zkoušení požárně techn. vlastností 

ČSN 26 0378 Dopravní pásy s textilní kostrou - Základní ustanovení 

ČSN 260381 Dopravné pásy s textilnou na všeobecné použitie. Technické požiadavky 

ČSN 260382 Dopravné pásy s textilní kostrou odolné proti zvýšeným teplotám. Technické 

požiadavky 

ČSN 260383 Dopravní pásy s textilní kostrou pro použití v podzemí. Techn. požadavky 

ČSN EN 12882    Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární 

bezpečnost 

ČSN EN 1554 Dopravní pásy - Zkoušení třením bubnu 

ČSN EN 1637 Lehké dopravní pásy - Zkušební metody pro měření elektrického odporu 

ČSN EN 1718 Dopravní pásy - Zkušební metoda pro měření elektrostatického pole 

generovaného běžícím lehkým dopravním pásem 

ČSN EN 1722 Lehké dopravní pásy - Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tahu 

ČSN EN 1723 Lehké dopravní pásy - Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti po 

odlehčení 

ČSN EN 1724 Lehké dopravní pásy - Zkušební metoda na stanovení součinitele tření 

ČSN EN 20284 Dopravní pásy. Elektrická vodivost. Technické požadavky a metoda zkoušení 

(ISO 284:1982) 

ČSN EN 20340 

(ISO 340) 

Dopravní pásy - Odolnost proti působení plamene. Specifikace a zkušební 

metoda 

ČSN EN 28094         Dopravní pásy s ocelovými kordy - Zkouška soudržnosti mezi krycí a středovou 

vrstvou (ISO 8094:1984) 

ČSN EN 873 Lehké dopravní pásy - Základní vlastnosti a použití 

ČSN EN ISO 1120 Dopravní pásy - Stanovení pevnosti mechanických spojů - Statická zkušební 

metoda 

ČSN EN ISO 14890 Dopravní pásy - Specifikace pro plastové nebo pryžové dopravní pásy s textilní 

vrstvou pro všeobecné použití 1.1,1.3 

ČSN EN ISO 15147 Lehké dopravní pásy - Tolerance šířky a délky řezaných lehkých dopravních 

pásů 

ČSN EN ISO 252-1 Textilní dopravní pásy - Pevnost přilnutí mezi jednotlivými částmi - Část 1: 

Zkušební metody 

ČSN EN ISO 283-1 Textilní dopravní pásy - Zkoušení pevnosti celé tloušťky - Část 1: Stanovení 

pevnosti v tahu, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatížení 

ČSN EN ISO 505 Dopravní pásy - Metoda stanovení odolnosti textilních dopravních pásů proti 

šíření trhlin 

ČSN EN ISO 583-1 Dopravní pásy s textilní kostrou - Celková tloušťka a tloušťka částí - Část 1: 

Zkušební metody 

ČSN EN ISO 703-1 Dopravní pásy - Příčná pružnost a ohebnost - Část 1: Zkušební metody 

ČSN EN ISO 7590 Dopravní pásy s ocelovým kordem - Metody pro stanovení celkové tloušťky a 

tloušťky krycí vrstvy 

ČSN EN ISO 7622-1 Dopravní pásy s ocelovými kordy - Zkouška podélným tahem. Část 1: Měření 

prodloužení 

ČSN EN ISO 7622-2 Dopravní pásy s ocelovým kordem. Zkouška podélným tahem. Část21: Měření 

pevnosti v tahu 

ČSN EN ISO 7623 Dopravní pásy s ocelovými kordy - Zkouška soudržnosti mezi lany a středovou 

vrstvou - Zkouška v původním stavu a po tepelné úpravě 

ČSN EN ISO 9856 Dopravní pásy - Stanovení modulu pružnosti 

ČSN ISO 4123 Pásové dopravníky - Dopadové obruče pro nosné válečky a disky pro spodní 

válečky, hlavní rozměry 4.2.3, 4.3.3 

 



Jaroslav Jochman: Provozní spolehlivost dopravních pásů a těžební proces 

Příloha č. 2 – seznam mezinárodních norem zaměřených na problematiku DP 
 
Označení normy Název normy 

DIN 22100-1 Syntetické materiály pro použití v podzemních dolech - Dopravní pásy s textilní 

vložkou, bezpečnostní požadavky, testování, označování 

DIN 22100-2 Syntetické materiály pro použití v podzemních dolech - Dopravní pásy s 

ocelovými kordy, bezpečnostní požadavky, testování, označování 

DIN 22102-1 Dopravní pásy s textilními vložkami pro sypké materiály - Rozměry, specifikace, 

označování 

DIN 22102-2 Dopravní pásy s textilními vložkami pro sypké materiály - Testování 

DIN 22102-3 Dopravní pásy s textilní kostrou pro sypké materiály - Permanentní spoje 

DIN 22103 Ohnivzdorné dopravní pásy s ocelovým kordem - Požadavky a testovací metody 

DIN 22109-5 Dopravní pásy s textilními vložkami pro těžbu uhlí - Cejchování 

DIN 22110-2 Testovací metody pro spoje dopravních pásů - Část 2: test dlouhodobého 

provozu, určení doby provozu u spojů dopravních pásů s textilními vložkami 

DIN 22110-3 Testovací metody pro spoje dopravních pásů - Stanovení meze pevnosti u spojů 

dopravních pásů (metoda dynamického testování) 

DIN 22117 Dopravní pásy pro těžbu uhlí - Stanovení kyslíkového indexu 

DIN 22118 Dopravní pásy s textilními vložkami pro těžbu uhlí - Požární testy 

DIN 22129-1 Dopravní pásy s ocelovými kordy určené pro podzemní těžbu uhlí - Rozměry a 

požadavky 

DIN 22129-2 Dopravní pásy s ocelovými kordy určené pro podzemní těžbu uhlí - Označování 

DIN 22129-3 Dopravní pásy s ocelovými kordy určené pro podzemní těžbu uhlí - Testování 

DIN 22129-4 Dopravní pásy s ocelovými kordy určené pro podzemní těžbu uhlí - Spoje, 

rozměry, požadavky 

DIN 22131-1 Dopravní pásy s ocelovými kordy pro svislou přepravu a dopravu - Rozměry a 

požadavky 

DIN 22131-2 Dopravní pásy s ocelovými kordy pro svislou přepravu a dopravu - Označování 

DIN 22131-3 Dopravní pásy s ocelovými kordy pro svislou přepravu a dopravu - Testování 

DIN 22131-4 Dopravní pásy s ocelovými kordy pro svislou přepravu a dopravu - Spoje, 

rozměry, požadavky 

DIN EN ISO 16851 Textilní dopravní pásy - Testovací metoda pro stanovení čisté délky nekonečného 

(spojeného) dopravního pásu 

ISO 10247 Dopravní pásy - Charakteristiky krycích vrstev, klasifikace 

ISO 282 Dopravní pásy - Vzorkování 

ISO 3684 Dopravní pásy - Stanovení minimálních průměrů bubnů 7.2, 8.2.1, 8.2.2 

ISO 4195-1 Dopravní pásy - Odolnost proti teplu, část 1, testování 

ISO 4195-2 Dopravní pásy - Odolnost proti teplu, část 2, specifikace 

ISO 432 Dopravní pásy s textilními vložkami - Charakteristika konstrukce 

ISO 433 Dopravní pásy - Označování 

ISO 5284 Dopravní pásy - Seznam ekvivalentních termínů ve třech jazycích 

ISO 5285 Dopravní pásy - Průvodce skladováním a manipulací 

ISO 8094 Dopravní pásy s ocelovými kordy - Test přilnavosti krycí vrstvy k vložce 

ISO/DIS 15236-1 Dopravní pásy s ocelovými kordy - Část 1: konstrukce, rozměry a mechanické 

požadavky na dopravní pásy pro všeobecné použití 

ISO/DIS 3870 Dopravní pásy pro sypké materiály - Popis typů a seřízení napínacích zařízení 

 
  
  
  
  
  
  
 



Jaroslav Jochman: Provozní spolehlivost dopravních pásů a těžební proces 

Příloha č. 3 – graf opotřebení pryžových krycích vrstev DP 
 

 
 

Zdroj: Posudek pásových dopravníků, Povážská cementáreň, a.s. [22] 


