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práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních 

strojŧ a konstruování, 2013, 93 s. Vedoucí práce: Ing. Jan Blata, Ph.D. 

 

 Téma diplomové práce je technická diagnostika pásových dopravníkŧ na Dole 

Paskov. Od toho se odvíjí i celý její obsah kde jiţ v úvodu jsou rozebírány pásové 

dopravníky. Dále, jelikoţ je třeba pochopit sloţení stroje, je popsána konstrukce pohonŧ a 

dopravníku samotného. Nejproblémovější elementy jsou taţné válce a převodovky, a proto 

jim je věnováno nejvíce pozornosti. Dále jsou rozebrány závady, které na těchto 

komponentech vznikají a systémy diagnostiky pouţitelné k jejich odhalení. Následuje 

samotné měření s výsledky z jednotlivých aplikovaných diagnostických metod. Na závěr je 

navrhnuto vyuţití termokamery a ultrazvukového tloušťkoměru jako nejideálnějších 

měřících prostředkŧ. 

 

ANNOTATION DIPLOMA THESIS 

 

KOLČÁŘ, P. Technical diagnostics of belt conveyors at the Paskov Mine : Master thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Production Machines and Construction, 2013, 93 s. Supervisor: Ing. Jan 

Blata, Ph.D. 

 

 The theme of diploma thesis is Technical diagnostics of belt conveyors at the 

Paskov Mine. Start is based on analysys of belt conveyors. Further, becouse it is necessary 

to understand the composition of the machine, there is described drives construction and 

conveyor itself. The most problematic elements is tension cylinders and gearboxes, 

therefore they are given the most attention. Next are analyzed defects that arise on these 

components and systems of diagnostics applicable to their discovery. The following is the 

actual measurement and results from each applied diagnostic methods. In final, it is 

suggested the use of thermal imagers and ultrasonic thickness gauge as the most ideal 

measuring equipment.  
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ÚVOD 

Technická diagnostika je obor, který se začal rozvíjet s rostoucími poţadavky na 

kvalitu a produktivnost strojŧ a zařízení. Tendence kaţdé firmy je dosáhnout co největšího 

zisku a zároveň se vyhnout nečekaným ztrátám a úrazŧm vzniklých při poruše či havárii. 

Při implementaci adekvátního systému údrţby lze dosáhnout standardu představujícího 

jakost a dobrou konkurenceschopnost v světovém prŧmyslu. 

V této práci zkoumané pásové dopravníky jsou velice dŧleţitými stroji při dopravě 

materiálu. Jejich významné pouţití se najde v dŧlní přepravě těţeného materiálu, kde tvoří 

větší řetězec, kterým proudí přepravovaný materiál. Přerušení, nebo výpadek této dopravy 

má negativní ekonomické dopady, proto je velmi účelné vynaloţit úsilí pro zamezení 

vzniku nečekaných poruch. Mezi časté poruchy narušující bezproblémový provoz 

pásových dopravníkŧ patří především závady vodících válečkŧ, napínacích bubnŧ, 

pohonných bubnŧ, výloţníkových válcŧ, narušení celistvosti pásu, poškození převodovek, 

motorŧ atd.     

Specifické dŧlní podmínky v povrchových i podpovrchových dolech kladou vysoké 

nároky na ţivotnost a bezporuchovost dopravníkŧ. Toto náročné prostředí přinášejí celou 

řadu problémŧ, které se nevyskytují v normálním provozu a výrazně se projevují na 

zkrácení ţivotnosti. Jedná se především o prašnost, vlhkost, vysokou teplotu a ostatní 

faktory. 

Stále se zvyšující poţadavky na provozuschopnost vyvíjí tlak na zvyšování kvality 

údrţby. Dnešní doba nabízí celou řadu diagnostických systémŧ, které je třeba 

implementovat do dŧlních údrţbářských metod a docílit tak  lepšího zjišťování skutečného 

technického stavu a předcházet nečekaným poruchám. 
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1.1 Důl Paskov 

Jiţ v roce 1901 byly na území obce Paskov provedeny první vrty odhalující zdejší 

naleziště. Teprve v období 1949 – 1954 bylo pod vedením n.p. Uhelný prŧzkum Ostrava 

provedeno 30 vrtŧ, které určily mnoţství a kvalitu zdejších uhelných zásob a daly základy 

pro vypracování projektu nového dolu. Roku 1960 započala výstavba dolu Paskov a roku 

1962 dolu Staříč. Tyto dva pŧvodně samostatné doly byly roku 1994 sloučeny v jeden dŧl. 

V roce 1999 byla ukončena těţba závodu Paskov a těţení nadále probíhalo pouze v závodě 

Staříč, přičemţ kvŧli zachování známé značky se ponechalo označení Dŧl Paskov.  

Nyní Dŧl Paskov tvoří lokality Staříč a Chlebovice s roční produkcí kolem jednoho 

milionu tun uhlí a rozlohou dŧlního pole 40 km
2
. Mocnost zdejších slojí se pohybuje od 

0,8 do 1,3 m, přičemţ pro dobývání je pouţíváno zpravidla uhelných pluhŧ a individuální 

hydraulické výztuţe. [1], [2] 

 

Obr. 1 Důl Paskov [1] 
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1.2 Důlní doprava 

Tato kapitola byla vytvořena dle [3], [4]  

Dŧl je sloţitý mechanizmus, který se neustále mění. Proto jsou zde velké poţadavky na 

flexibilitu a zároveň spolehlivost dŧlní dopravy.  Zahrnuje se zde odtěţení rubaniny, 

dopravu materiálu všeho druhu, dopravu osob a dopravu dŧlních zařízení na místo určení.   

Rozdělení důlní dopravy 

Podle úklonu tratě 

 Horizontální – úklon zde nepřekročí 35 mm/m. Pouţívá se nejčastěji kolejová 

doprava. 

 Úklonná – úklon větší neţ 35 mm/m a nepřesahuje 45°. Nejčastěji se 

pouţívají dopravníky a závěsná dráha. 

 Vertikální – úklon je 45° aţ 90°. Pouţívá se převáţně ve svislých jamách 

se skipovým nebo klecovým zařízením. 

Podle organizace řízení 

 Úseková – řadí se zde prostředky související s charakteristikou úseku. 

Pouţívá se doprava dopravníky, závěsnou drahou, kolejovou dopravou 

a smykem. 

 Hlavní – jedná se například o dopravu techniky, která začíná na povrchu 

a končí u překladiště matriálu na závěsnou dráhu. 

Z provozního hlediska 

 Nepřetrţitá (plynulá) – pouţívá se dopravníkŧ, brzdičŧ a skluzŧ. 

 Přerušovaná – přemísťuje náklad v pravidelných či nepravidelných 

periodách. Řadí se zde doprava kolejová vyuţívající lokomotiv nebo vrátkŧ 

a doprava v jámě klecí nebo skipem.  

Podle druhu přepravního stroje 

 Doprava pomocí dopravníkŧ 

 Kolejová doprava 

 Doprava v jámách 
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 Doprava po závěsné dráze 

 Doprava nadměrných břemen 

 Pásové vleky 

Dŧlní dopravu mŧţeme rozdělit podle mnoha dalších kritérií. Jelikoţ se tato práce 

zabývá pásovými dopravníky, bude zde uveden jen jejich popis. 

 

1.3 Pásové dopravníky 

Tato kapitola byla vytvořena dle [3], [4], [5] 

Pásové dopravníky jsou určeny pro přepravu rubaniny nebo osob jedním směrem. 

Jejich vyuţití ve vodorovných nebo úklonných dŧlních dílech kde je moţné maximální 

stoupání 18° a klesání 12°.  

Sloţení pásového dopravníku: 

Poháněcí stanice – je tvořena rámem ukotveným do počvy (podlahy), na němţ je 

uloţen vlastní pohon. Poháněcí jednotkou jsou elektromotory, z kterých je hnací síla 

přenášena přes spojku na převodovou skříň dál na buben (taţný válec) a z něj třením na 

gurtu (pás).  

Trať – skládá se z horní zpravidla tříválečkové větve a spodní zpravidla 

dvouválečkové větve. Pro vyrovnání chodu pásŧ lze válečky lehce přestavovat. 

Vratná stanice – konečný článek dopravníku, který musí být ukotven do počvy. Ke 

stírání nečistot se pouţívá stírací plech, který se dá přizpŧsobit dle polohy bubnu. 

Napínací stanice – je sloţena ze dvou bubnŧ, přičemţ jeden je uloţen napevno 

a druhý posuvně a zajišťuje napnutí gurty. 

Přesypová stolice – je tvořena bočnicemi a válečky, které usměrňují rubaninu. 

Gurta – jedná se o dopravní pás, který se vyrábí z nehořlavé hmoty. Jedná se zpravidla 

o pryţ nebo plast.  
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Obr. 2 Schéma složení pásového dopravníku [5] 

Na tomto schématu (obr. 2) jsou zobrazena místa, kde jsou instalována automatická čidla 

zjišťující teplotu bočnic (1), teplotu loţiskových těles (2), otáčky (3), odklon (4), odbrzděni 

(5) a čidlo rotace pro SOFTSTART (6). Jedná se o moderní dopravník BELT 1200. Tento 

typ je v Dole Paskov nově pouţívaný. Liší se v některých aspektech od TP 1200 a TP 

1201.   

Typy pouţívaných dopravníků: 

 TP 400, 630 

Rychlost gurty se pohybuje mezi 1,25 m.s
-1

 a 2,5 m.s
-1

  

Šířka gurty je 800 a 1000 mm. 

 TP 801, 1001, 1201, BELT 1200   

Rychlost gurty se pohybuje mezi 1,6 m.s
-1

 a 3,15 m.s
-1

  

Šířka gurty je 800, 950 a 1200 mm. 

 DP 1200, 1400 

Rychlost gurty se pohybuje mezi 2,5 m.s
-1

 a 3,7 m.s
-1

  

Šířka gurty je 1200, 1400 mm. 
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1.4 Pracovní prostředí dopravníků  

1.4.1 Výbušná atmosféra 

Jedná se o prostředí, v němţ je pravděpodobná přítomnost výbušných směsí plynŧ, 

vláken či prachu se vzduchem, nebo jiné kombinace. Při pouţití elektrických zařízení 

vzniká moţnost vznícení této atmosféry.  Proto je nutné tyto zařízení konstruovat tak, 

aby bylo zamezeno vzniku elektrických jisker, které jsou nad zápalnou úrovní, dále vzniku 

horkých povrchŧ nad povolenou mez a odstranění moţného vzniku elektrického 

potenciálu. 

Pro získání certifikátu, například v Evropské unii platí nařízení ATEX (ATmosphéres 

EXplosives). Tato norma popisuje v jakém prostředí s výbušnou atmosférou je povoleno 

dané zařízení pouţívat. Přístroje pouţívané ve výbušném prostředí musí tuto normu 

splňovat, aby nedošlo k vzniku bezpečnostních rizik.  

Stupeň výbušnosti uhelného prachu závisí na řadě činitelŧ a proto výbušná koncentrace 

prachu a zápalná teplota značně kolísají. Tyto činitelé jsou například: přítomnost metanu, 

jemnost prachu, jeho sloţení, vlhkosti a mnoţství. K nahromadění výbušných koncentrací 

plynu dochází v dŧsledku nedostatečného větrání nebo náhlým proniknutím plynu do 

dŧlního díla. Mimo jiskry pocházející z elektrických přístrojŧ mŧţe být zdrojem zapálení 

trhací práce, otevřený plamen nebo vysoký teploty vzniklé třením pohybujících se částí 

strojŧ. V případě pásových dopravníkŧ se jedná o tření mezi pásem a konstrukci, nebo 

netočícími se válečky. Dále mŧţe dojít k přehřátí vadných loţisek v dŧsledku nadměrného 

tření apod.  

1.4.2 Umístění dopravníku v díle 

Dŧlní prostředí je velice specifické a pro technickou diagnostiku sloţité. Nachází se 

zde hodně vlivŧ, které komplikují měření. Na obr. 3 je zachycen pohon pásového 

dopravníku. Lze vidět, ţe je umístěn ve tmě, ve stísněném prostoru, na nerovném, často 

mokrém povrchu a zatíţen neustále se usazujícím prachem. Mnohé přístroje na takovéto 

prostředí nejsou stavěné a hrozí jejich poškození. Jelikoţ se jedná o prostředí s moţným 

výskytem výbušné atmosféry, nelze zde ani většinu přístrojŧ pouţívat, jelikoţ se 
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v takovémto provedení nevyrábějí. Tento fakt se dá obejít přistoupením na řadu opatření, 

které eliminují nebezpečí výbuchu. 

 

Obr. 3 Umístění pásového dopravníku v dole 

Na obr. 3 je vyobrazeno rozmístění zařízení v chodbě, kde se nachází pásový 

dopravník. Je dŧleţité si uvědomit, jak málo místa je kolem pohonné stanice, na které je 

třeba provádět diagnostiku a údrţbu. Přístupnost z uličky není obtíţná, jelikoţ je zde 

dostatek místa, ale při snaze zjistit v jakém stavu se nachází součástky na straně od štusu 

přichází problém s dostupností. Na obr. 4 vidíme uspořádání jednotlivých funkčních prvkŧ 

v dŧlním díle. Je docela dŧleţité si povšimnout, ţe uţ v návrhu je pohonná stanice 

zakreslena tak, ţe zŧstává mezera veliká pouze 47 cm k přístupu ze strany štusu. Takováto 

mezera není pravidlem. Kaţdý dopravník se nachází v jiných podmínkách, přičemţ 

přístupnost mŧţe být větší či menší. 
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Obr. 4 Řez důlního díla s pásovým dopravníkem TP 630 a kótami v cm 

 

Obr. 5 Snímek dvou převodovek na straně štusu u dopravníku E typu TP 1201 



 

18 

 

Na obr. 5 je vyfocen dopravník E, který se nachází v protnutí dvou chodeb a lze vidět, 

jak málo místa je na straně štusu pro jakoukoli kontaktní diagnostiku či kontrolu 

a doplňování oleje. Takto úzká mezera mezi převodovkami a štusem není pravidlem, 

ale musí se s tím počítat při navrhování diagnostických metod. 

1.5 Cíl: 

 Cílem je navrhnout pouţitelné metody, kterými je moţné zjišťovat skutečný technický 

stav pásových dopravníku na Dole Paskov. Je třeba, aby bylo moţné zjistit, jakou ţivotnost 

mají bubny pásových dopravníkŧ a zároveň předcházet nečekaným haváriím které mŧţou 

narušit chod pásové dopravy.  

1.6 Analýza problému 

U pásových dopravníkŧ není navrhnut ţádný zpŧsob předcházení nečekaných havárií. 

Dokumentace výrobce se zabývá pouze dodrţováním pravidelných prohlídek a oprav, 

které nejsou nijak specifikovány. Dobře popsána je pouze údrţba ve smyslu mazání. 

Podle zkušeností pracovníkŧ údrţby vzniká největší problém při poruše taţného válce. 

Výměna tohoto válce zabere mnoho času. Vznikne-li porucha na dopravníku centrálního 

odtěţení v době, kdy je plán hlavní těţby, dojde k zastavení toku veškeré rubaniny. To má 

za následek výpadek v těţbě. V takovýchto případech je snaha udrţet válec, pohon, či jiný 

porouchaný komponent v provozuschopném stavu do doby vyhrazené pro údrţbu. Při 

poruše jiného válce neţ taţného, je výměna jednodušší, časově méně náročná a dá se říci, 

ţe nevyţaduje okamţité vypnutí dopravníku.  

Dosavadní údrţba je provozována na základě pozorování a znalosti stroje. Na kaţdém 

dopravníku jsou zpravidla 2 aţ 4 bubny a 2 aţ 4 pohony skládající se z elektromotoru, 

spojky a převodovky. Kaţdý z těchto elementŧ má nějakou spolehlivost bezporuchového 

provozu za určitých podmínek na určitou dobu. Vzhledem k nedostatku objektivních 

informací dochází buď k poruchám, nebo k předčasné výměně komponenty. 

Nabízí se mnoho metod diagnostiky, které se dají na dopravníky praktikovat. Problém 

je ovšem v prostředí kde se stroje nacházejí. Moderní diagnostika nemá prozatím 
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v černouhelných podpovrchových dolech velké uplatnění. Je to především proto, 

ţe podmínky, které se zde nacházejí, jsou velice odlišné od jiných provozŧ. 

Případ návrhu diagnostiky, který je tomu nejblíţe a z kterého by se dalo vzít inspiraci, 

jsou hnědouhelné povrchové doly. Konkrétně na pásové dopravníky byla vypracována 

studie, která říká, jaké metody zjišťování technického se dají aplikovat. [6] 

- měření teplot částí pásového dopravníku pomocí termovizní kamery 

- měření akustických projevŧ  

- měření provozních parametrŧ pohonŧ pásových dopravníkŧ 

- měření vibrací  

 

1.7 Diagnostické metody pouţitelné k zjištění technického stavu 

pásových dopravníků na Dole Paskov 

Pro objektivní zjištění skutečného stavu bubnŧ pásových dopravníkŧ lze pouţít rŧzné 

metody technické diagnostiky. Kaţdá metoda, která se pouţije k vyhodnocení technického 

stavu, má rozdílné výsledky. Při interpretaci těchto výsledkŧ se dají zjistit informace 

pomáhající rozhodnout, jestli má dojít k opravě či výměně. 

Ultrazvukové měření tloušťky bubnů 

Za pomocí této metody je moţné sledovat skutečnou tloušťku stěny bubnu pásového 

dopravníku za předpokladu znalosti doby prostupu záření daným materiálem. Kvŧli 

nutnosti zajištění správného prostupu ultrazvukového záření mezi sondou a materiálem je 

třeba aplikovat vodivé médium. Měřená plocha by měla být hladká a zbavená všech 

nečistot. Sonda se na materiál musí přikládat kolmo a za pomocí lehkého přitlačení je třeba 

dosáhnout správného dolehnutí. 

Měření necelistvosti bubnů za pomocí metody MMM 

Magnetická paměť materiálu neboli MMM je nová metoda, díky které jsme schopni 

odhalit koncentrace napětí v materiálu. Tyto koncentrace se tvoří při vzniku trhlin a kolem 

deformací materiálu. Jsme tak schopni odhalit povrchové i podpovrchové vady jiţ 
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v začátku vzniku. Oproti hledání vad ultrazvukem je tato metoda daleko efektivnější díky 

prozkoumání velké plochy za poměrně krátký čas. Měření se provádí pomocí senzorŧ, 

které jsou upevněny na speciálním vozíčku snímajícím měřenou vzdálenost. Výhodou je 

moţnost provádění měření přes nekovové materiály. V našem případě se jedná o pryţový 

pás dopravníku, nebo také přes pogumování bubnu. 

Metoda pozorovací a sluchová 

Jedná se o nejzákladnější postup při odhalování závad. Buben, kterému se blíţí konec 

ţivotnosti, začne vykazovat určité anomálie ve svém chodu. Je slyšitelné, kdyţ se začnou 

tvořit nerovnoměrnosti či dojde k uvolnění bubnu. V praxi se tyto pulzující akustické 

projevy označují jako házení válce. Dále se na povrchu bubnu mohou začít tvarovat 

prohlubně, které mají na svém dně zdrsněný povrch. Jsou tudíţ dobře viditelné pouhým 

okem. Poslední moţnost je poklepání na stěnu bubnu. Při velkém opotřebení je slyšitelné 

místo pŧvodního plného tónu, který odpovídá hmotnému materiálu jen dutá odezva značící 

značný úbytek materiálu.  

Rezonanční metoda 

Princip této metody je zaloţen v úderu kladívka do zkoumaného objektu a pomocí 

předem uchyceného čidla zachycení rezonanční odezvy. Tato teorie je zaloţena na 

předpokladu, ţe rezonance vzniklé po úderu budou mít jiný prŧběh u neopotřebeného a u 

opotřebeného bubnu. Tato metoda vyţaduje provedení mnoha pokusŧ a vypracování 

tabulkových prŧběhŧ pro dané typy konstrukce a stupně opotřebení bubnŧ. 

Změna konstrukčního řešení 

Pro nové typy bubnŧ by bylo vhodné počítat s problémem opotřebení uţ v konstrukční 

fázi a pomocí například zabudovaných čidel ve stěně bubnu. Ta by byla navrhnutá tak, ţe 

by při určitém opotřebení vydala signál.  

Termovizní měření 

Termovizní kamera dokáţe odhalit problémové místa se zvýšenou teplotou, zpravidla 

kvŧli nárŧstu tření. Výhodou této metody jsou prakticky okamţité jednoznačné výsledky. 
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Nevýhodou je, ţe dokáţe zachytit poškození aţ v poslední fázi ţivotnosti. Z tohoto dŧvodu 

je potřebná častá inspekce aby nedošlo například k zadření válečkŧ. Na druhou stranu je 

měření velice snadné, rychlé a nenáročné. Tyto výhody dělají z termovizního měření velice 

dobře aplikovatelnou metodu, jelikoţ se na dole nachází velký pořet pásových dopravníkŧ 

a pracovní podmínky zde ztěţují běţnou diagnostiku, kterou pouţívají jiné provozy. 

Analýza vibračního signálu 

Pomocí analýzy vibrací se dá zjistit mnoho informací o stroji. Jedná se o velice 

spolehlivou metodu odhalování závad za předpokladu dobré znalosti stroje. Nevýhodou je 

časová náročnost měření ale i dlouhé vyhodnocování naměřených údajŧ. Dají se odhalit 

vadné loţiska, problémy na ozubení či hřídelích a mnoho dalších závad. 
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2 ROZBOR KOMPONENTŮ A ZÁVAD PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU 

2.1 Rozbor poháněcí stanice pásového dopravníku 

Poháněcí stanice pásového dopravníku se skládá z rámu, bubnŧ a pohonné jednotky 

sloţené z elektromotoru, spojky a převodovky. Tato základní definice platí pro všechny 

dopravníky, které jsou zde popisovány. Dále jsou na tyto stanice přidávány čidla 

automatizace, která zvyšují bezpečnost a podávají informace o provozních parametrech. 

Poháněcí stanice na obr. 6 je z dopravníku BELT 1200 velice podobného jako typ TP 1200 

a TP 1201. V tomto případě se jedná o poháněcí stanici s dvěma bubny a dvěma pohony. 

V praxi mŧţou být nainstalované pohony aţ 4 (na kaţdém konci bubnu jeden pohon). 

Váha takovéto stanice při třech pohonech je 14 120 kg. 

 

Obr. 6 Poháněcí stanice pásového dopravníku BELT 1200 [5] 
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Rám pohonu je kotven do počvy a jeho hmotnost se pohybuje okolo 4,5 tun. Zavěšení 

zobrazené na obr. 7 je pouţíváno při přepravě. Pohony jsou přichyceny k rámu v místě 

napojení na buben a pomocí dvou řetězŧ jsou taktéţ přikotvené ke stropu. Z toho dŧvodu 

tento stroj řadíme do kategorie flexibilních, u kterých dochází k vyvolávání vyšších 

rychlostí vibrací. 

 

Obr. 7 Kotvení a zavěšení rámu hnacích bubnů pásového dopravníku BELT 1200 [5] 

 

2.2 Specifikace taţných válců 

Taţné válce neboli hnací bubny se dělí dle velikosti směrodatné pro určitý typ 

pásového dopravníku a dle materiálu třecí plochy.  

Povrch válce neboli třecí plocha mŧţe být trojího provedení: 

 Ocelová – Tyto bubny charakterizuje jednoduchá výroba, jsou nejlevnější a 

umoţňuje prokluz pásu čímţ, se neutralizují rázy nebezpečné pro převodovku 

a ostatní komponenty.  

 Pryţová – Bubny s pryţovým povrchem se pouţívají pro větší výkony. Mají 

jasnou indikaci, kdy je buben opotřeben formou viditelně sjeté pryţe. 

Nedochází k jejich praskání, ale kvŧli větším výkonŧm dochází k častějšímu 

ukroucení hřídele, opotřebení loţisek a poruchám převodovky. 
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 S keramickými destičkami – Jedná se o velice pevný povrch, odolný proti 

opotřebení ale taky náchylný na poškození nárazy. 

Dŧl Paskov pouţívá na základě dobrých zkušeností pouze bubny s ocelovým a 

pryţovým povrchem (Obr. 8). Na obr. 9 lze vidět, jak vypadá sestavný výkres takovéhoto 

bubnu. 

 

 

Obr. 8 Buben s pryžovým povrchem pro dopravník BELT 1200 a s ocelovým povrchem pro 

dopravník TP 1201 
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Obr. 9 Sestavný výkres bubnu pro dopravník BELT 1200 s pogumovaným povrchem [5] 

 

2.2.1 Rozbor poruch taţných válců centrálního odtěţení Staříč 

Jelikoţ na centrálním odtěţení Chlebovice nejsou vedeny záznamy oprav, je věnována 

pozornost pouze centrálnímu odtěţení Staříč, které zajišťuje přepravu většího mnoţství 

materiálu. Záznamy o výměnách taţných válcŧ zde sahají 5 let nazpět. V tab. 1 jsou 

vypsané všechny zaznamenané výměny, přičemţ dopravníkŧ je ve skutečnosti o 11 více, 

ale jelikoţ na nich nebyly prováděny za posledních 5 let ţádné opravy, nejsou zde 

uvedeny. Dŧvod, proč tak velký počet dopravníkŧ funguje bez poruchy je jejich pracovní 

sklon, který bývá nulový nebo záporný. Čísla v tabulce představují datum výměny bubnu. 
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Tab. 1 Záznam výměn tažných válců za posledních 5 let 

Legenda: 

Tato terminologie byla převzata z podniku a souvisí s vnitřním prováděním záznamŧ. 

 

Mimo sklonu dopravníku zde hrají roli i jiné faktory jako jsou prašnost, vlhkost a 

umístění. Další významný problém je, ţe bubny bývají vyměňovány za renovované, u 

kterých nelze odhadnout jejich ţivotnost, jelikoţ bývají nerovnoměrně opotřebené, 

1.TV 2.TV 3.TV 4.TV

G 18.12.2007 7.2.2008 11.9.2008 24.12.2007 28.2.2012 23.5.2012

I 17.1.2010 6.4.2008 11.3.2010

M1 29.5.2011 4.3.2008 18.3.2008 30.4.2008 22.3.2011

M2 19.4.2011 27.5.2011

M3 13.3.2012 19.12.2010

D1 8.1.2012

D5 3.8.2008

D6 7.2.2010 11.9.2011 7.2.2010 26.8.12.

D7 11.11.2010

A 3.2.2008 20.1.2008 4.11.2012 2.12.2009

B 21.2.2010 4.9.2010

C 13.1.2009 9.1.2011 26.4.2012 18.7.2012

D 30.12.2009 30.12.2009 17.7.2012 20.8.2012 15.3.2012 6.12.2009

E 12.6.2009 6.12.2009 23.7.2010 19.9.2010 14.9.2011

F 8.1.2008 27.5.2012 13.1.2008 13.11.2011

F1 20.7.2008 5.7.2010 30.1.2011 22.9.2009 11.1.2010 5.7.2010 16.2.2011 16.2.2012 14.9.2012

F3 5.3.2009 9.1.2009

P3 28.11.

P4 11.9.2008

P5 28.2.2008

TP6 18.6.2008 18.4.2010 23.3.2008 18.4.2010

TP7 26.3.2008

P8 6.5.2008

H 6.12.2007 4.12.2007
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ovlivněné korozí a je obtíţné zjistit, jak dlouho jsou schopny bezrizikového provozu. 

Jelikoţ kaţdý dopravník je vystaven jiným podmínkám, je velice problematické vytvořit 

zde jakýsi časový diagram, který by nám říkal, po jakou dobu mŧţeme očekávat 

bezproblémový provoz pásového dopravníku. Docházelo by zde buď k výměnám 

funkčních bubnŧ, nebo naopak k nečekaným poruchám. 

 V následujícím grafu (obr. 10) je vidět, z jakého dŧvodu jsou nejčastěji bubny 

vyměňovány. Bohuţel ne u kaţdého je zaznamenáno, z jakého dŧvodu byl vyměněn, tudíţ 

bílý sloupec v grafu představuje určitou míru nejistoty.  

  

Obr. 10 Graf počtu příčin výměn tažných válců 

Další graf (obr. 11) slučuje závady s podobnou příčinou a dŧvodem vyřazení. Je vidět, 

ţe bubny se vyměňují spíš z dŧvodu problémŧ s loţisky, které se projeví jako házení, 

zahřívání a změny zvuku při chodu dopravníku. Na druhou stranu takový prasklý buben se 

často mŧţe objevit nepředvídaně zrovna v době aktivního odtěţení a narušit chod všech 

pracovišť, čímţ vznikají velké peněţní ztráty. Velká výhoda je vědět, kdy je buben na 

konci ţivotnosti a mít tak moţnost naplánovat výměnu v době určené údrţbářským pracím. 
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Obr. 11 Graf sloučených příčin výměn 

Z těchto záznamŧ není bohuţel známo, jestli došlo k poruše, nebo byl buben vyměněn 

v době oprav. To znamená, ţe nelze určit, jaký problém zpŧsobuje největší výpadky 

provozu. Na kaţdou závadu lze vymyslet určitý postup, jak ji předcházet. Záleţí jen na 

mnoţství času, který se do toho mŧţe investovat spolu s financemi. Je velice dŧleţité mít 

přehled nad tím, co zpŧsobuje nejvíce poruch v čase hlavní těţby. Díky tomu se dá vybrat 

metoda technické diagnostiky pomáhající těmto výpadkŧm předcházet. 

2.2.2 Popisy příčin výměn taţných válců 

Zde jsou uvedeny rozbory jednotlivých závad, kvŧli kterým jsou taţné válce 

vyměňovány.  

1. Přetíţení 

Do této skupiny vad řadím ukroucenou hřídel a zalomené šrouby. Problém 

s ukroucenou hřídelí je celkem častý. Je zapříčiněn chybnou konstrukcí zpŧsobenou zřejmě 

zanedbáním při výrobě. Bubny jsou dodávány výrobcem v kompletním sestavení. Kaţdá 

vada vzniklá při výrobě se odhalí, aţ kdyţ dojde k selhání bubnu. Je to velký problém, 
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jelikoţ k tomu dochází většinou po záruční době a finanční ztráty jsou nenahraditelné. Při 

obhlídce hřídelí v mechanických dílnách bylo zřejmé, jakých chyb se výrobce dopouští. 

Na obr. 12 je vyfocen konec hřídele bubnu. Je zde detail místa, kde nejčastěji dojde 

k ukroucení hřídele. Toto osazení má hlavní nedostatky v chybějícím rádiusu a zároveň 

dráţka na pero je vyfrézována příliš blízko. Dráţka byla na kaţdé hřídeli jinak posunutá. 

Na obr. 12 je vzdálena 5,1 mm. Na dalších změřených hřídelích byla tato vzdálenost 6 aţ 

12,8 mm. Z tohoto se dá vyvodit, s jakou pečlivostí jsou tyto hřídele vyráběny. 

 

Obr. 12 Špatně zhotovená drážka pro pero vzdálena od osazení 5,1mm 

Na obr. 13 jde vidět ukroucená hřídel přesně v místě osazení, kde se s největší 

pravděpodobností vyskytovaly výše uvedené výrobní chyby. Jedná se o únavový lom, 

křehká část lomu je skoro zanedbatelná, nachází se v levé dolní části lomu hřídele. V tomto 

případě se nejedná o pogumovaný buben ale s ocelovým povrchem. Přitom tyto bubny 

mají velkou výhodu, ţe pás po nich má při startu moţnost volně proklouznout na rozdíl od 

pogumovaných, kdy je vyvíjeno na všechny komponenty velké namáhání. Stává se, ţe 

takovýto únavový lom vznikne proto, ţe dráţka byla vyfrézována aţ na osazení. Tomuto 

selhání se dá těţko předejít jinak, neţ řešením s výrobcem. 
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Obr. 13 Ukroucená hřídel v osazení kde se nachází drážka pro pero 

2. Díra 

K vytvoření praskliny v plášti bubnu dochází z nadměrného opotřebení. Takovéto 

opotřebení se mŧţe koncentrovat na obvodu bubnu a je zpŧsobováno místním pŧsobením 

pásu. V takovýchto případech vzniká prasklina, která by mohla připomínat ukroucení. 

Druhý typ praskliny, který vzniká, je na délce bubnu. K vytvoření dochází opět z dŧvodu 

pochybení při výrobě. Buben je skruţován z plechu, který je svařen. Tento svar je 

pravděpodobně nejslabší místo. Na bubnu, který procházel údrţbou, byla zjištěna vada v 

podobě nedovařeného kořene svaru pláště (obr. 14).  

 

Obr. 14 Nedovařený kořen svaru na tažném válci 



 

31 

 

Takováto závada v tomto případě oslabí stěnu bubnu o 2 mm a vytvoří příhodné místo 

pro koncentraci napětí. Vzniká při výrobě a je třeba ji řešit s výrobcem. 

3. Klepe, hřeje, háţe 

Všechny tyto symptomy poukazují prioritně na problém s loţisky, ale mŧţou být také 

vyvolány nesprávným uloţením bubnu, špatným spojením s převodovkou apod. Dŧvod 

dosaţení takto velkého počtu výměn (obr. 11) je zapříčiněn vysokými nároky na 

spolehlivost pásového dopravníku nacházejícího se na centrálním odtěţení. Při náznacích 

problému jsou bubny okamţitě vyměňovány, jelikoţ havárie by zpŧsobila velké prostoje a 

finanční ztráty. 

4. Zadřený buben 

Tento typ závady je velice závaţný. Je zpŧsoben buď zadřením loţisek, nebo 

vzpříčením bubnu v pohonu dopravníku. K tomu mŧţe dojít často z dŧvodu přetíţení či 

únavy materiálu některého prvku.  

5. Výměna za pogumovaný buben 

K těmto výměnám dochází z dŧvodŧ poţadavkŧ na zvětšení výkonu, nebo jen kvŧli 

inovacím. Dosaţení vyššího výkonu je ţádoucí z ekonomického hlediska, jelikoţ rubanina 

pomŧţe být dopravována rychleji. Na druhou stranu narŧstá namáhání na součástky 

pásového dopravníku. Z tohoto dŧvodu také dochází k častějšímu ukroucení hřídelí, 

zničení loţisek apod. 

 

2.3 Specifikace převodovky PKO 75 a PKO75/100 pouţívané na 

centrálním odtěţení Staříč 

Převodovka PKO75 a PKO75/100 jsou pouţívány jako součásti pohonu pásových 

dopravníkŧ (např. TP 1200, TP 1201, BELT 1200). 

Pro tyto dopravníky je moţné volit mezi převodovkou PKO 75, která umoţňuje 

napojení motoru o výkonu 75 kW a převodovkou PKO 75/100, která je uzpŧsobena na 
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elektromotor o výkonu 100 kW. Obě převodovky jsou rozměrově i převodově shodné, liší 

se pouze v kvalitě pouţitých loţisek, jakostí materiálu a zpŧsobem výroby ozubených kol. 

Převodovky se dále liší podle provedení levá (obr. 15) nebo pravá a dle prvních čtyř 

ozubených kol, které udávají převodový poměr a tím i rychlost otáčení bubnu. 

 

Obr. 15 Levý pohon [5] 

Provedení levý i pravý typ jsou téměř identické, ale zrcadlově převrácené. Je tomu 

z dŧvodu umístění na levé či pravé straně dopravníku, přičemţ ovládací prvky jsou 

orientovány na vrchní části převodovky. Při nasazení například dvou levých převodovek na 

jednu stranu dopravníku dojde ke zhoršení přístupu k ovládacím prvkŧm a navíc se 

znemoţní správná funkce olejoznaku, magnetické zátky a odvzdušňovací zátky. Váha 

takového pohonu je 2 180 Kg. 
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2.3.1 Specifikace komponentů převodovky 

Převodovka obsahuje třístupňový převod s dvěma volitelnými rychlostmi. Kuţelový 

převod (obr. 16) se nachází na druhém stupni, přičemţ se jedná o unikátní soukolí, které je 

vyráběno v páru a při poničení či opotřebení jednoho ozubeného kola je třeba vyměnit celý 

převod. Dva řaditelné převody, které obsahují kola označená 1, 2, 3, 4 jsou přestavovány 

přesuvnou řadicí pákou s aretací.  

 

Obr. 16 Kuželové kolo se zakřivenými zuby [7] 

Dále je skříň opatřena nalévacím víkem, výpustnou zátkou, zátkou s olejoznakem, 

magnetickým lapačem kovových nečistot a odvzdušňovací zátkou. V suché části 

převodovky, která je blíţ k elektromotoru se nachází brzdící mechanizmus bránící rozjetí 

pásu v opačném směru pod tíhou rubaniny. Pouţívá se nejčastěji dvou rŧzných 

mechanizmŧ: 

Stavěcí kotoučová brzda  

Jedná se o brzdu odlehčovacího typu. V klidovém stavu je zabrzděná tlačnou pruţinou 

umístěnou uvnitř pneumatického válce. Při zapnutí elektromotoru je aktivován 

elektromagnetický ventil, který napustí tlakový vzduch do pneumatického válce a překoná 

přítlak pruţiny. Tím dochází k deaktivaci brzdy. Při vypnutí elektromotoru dochází 

k uvolnění elektropneumatického ventilu a z válce přes škrtící ventil pomalu unikne tlak. 

Tím dochází k pozvolnému zabrzděni převodovky a celého dopravníku. Celý tento proces 

hlídá čidlo zabrzdění SB1. Zajišťuje, ţe nedojde k zapnutí elektromotoru v zabrzděném 

stavu. [5] 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Sprocket35a.jpg
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Jednocestné loţisko  

Jedná se o tzv. backstop umoţňující otáčení hřídele pouze v jednom směru. Je 

pouţíváno na menším počtu převodovek na pásovém dopravníku, jelikoţ je občas nutné 

s pásem popojet opačným směrem při rŧzných komplikacích. V takovéto situaci je pak 

tento zpŧsob nevýhodou, jelikoţ se musí převodovka odpojit od bubnu. Toto loţisko snese 

zatíţení 3400 Nm. 

2.3.2 Sestavný výkres 

Na obr. 17 je zobrazující sestavný výkres převodovky, který byl převzat ze soupisu 

náhradních dílŧ, vidíme jednotlivé součástky. Jediná část převodovky, která se na 

výkresech těchto převodovek liší je brzdící mechanizmus na vstupní hřídeli (na obr. 17 

vpravo). Na obr. 17 je znázorněn brzdný buben, ale pouţívají se zde častěji čelisťové 

brzdy, nebo jednocestná loţiska. 

 

Obr. 17 Převodovka PKO 75 pro dopravníky TP 1200, TP 1201, BELT 1200 [7] 
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2.3.3 Schéma pohonu 

Pohon pro dopravníky TP 1200, TP 1201 a BELT 1200 je totoţný a skládá se 

z motoru, spojky a převodovky. Na obr. 18 jsou označeny 4 hřídele římskými číslicemi a 

10 ozubených kol. Je zde vidět řaditelný převod na ozubeném kole 6. Kolo 5. je zafixováno 

napevno k hřídeli a při zapadnutí 6. na 3. či 4. dojde k přenesení momentu. 

 

Obr. 18 Schéma pohonu pásového dopravníku 

 

Obr. 19 Druhá a třetí hřídel s čísly ozubených kol. 
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Obr. 20 Čtvrtá hřídel  

 

2.3.4 Rozbor závad převodovek  

Posledních 5 let byla vedena dokumentace o výměně převodovek. Její stručné shrnutí 

je zobrazeno v grafu na obr. 19. Terminologie při popisu závad byla převzata z podniku a 

souvisí s vnitřním prováděním záznamŧ. V grafu se nachází dvě velké sumy chyb. 

Poslední sloupec zahrnuje převodovky, při jejichţ výměně nebyla zaznamenána příčina 

oprav. Jedná se o poměrně velké číslo – 61 převodovek, které tvoří nepřesnost poměru 

jednotlivých druhŧ poruch. Druhá největší suma reprezentuje výměny převodovek za 

účelem změny převodu. Jedná se o poměrně časté výměny, kterými se upravuje rychlost 

pohybu gurty pásového dopravníku. Ostatní příčiny výměn převodovek jsou si mnoţstvím 

podobné. 
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Obr. 21 Graf příčin výměn převodovek na centrálním odtěžení Staříč 

Na dalším grafu (obr. 20) jsou vyznačeny pouze závady, přičemţ jsou sloučeny podle 

pravděpodobného zdroje vzniku. Nejčastější dŧvod zapříčiňující výměnu převodovky je 

problém s loţisky, který se v tomto případě často projevuje přehříváním a při poslechu 

slyšitelným charakteristickým zvukem. Toto jsou ovšem projevy ve stádiu pokročilé 

destrukce loţiska. Ideální je v tomto případě pouţít analýzu vibrací k odhalení závady, neţ 

dojde k poškození dalších součástí. 

 

Obr. 22 Graf sloučených příčin výměn převodovek 



 

38 

 

 Vytékání oleje z převodovky je závada, která je snadno a dobře odhalitelná pohledem 

a to jak na olejoznak či na samotnou převodovku. Alternativně lze pouţít měření vibrací, 

které odhalí tento problém. 

Převodovka, která rachotí, má s největší pravděpodobností problém s ozubením. Tento 

problém velice úzce souvisí se závadou na loţiscích. Dojde-li k opotřebení loţiska a 

zvětšení vŧle, dochází taktéţ k nesprávnému záběru ozubení, které se mŧţe projevit 

takzvaným rachocením. Tomuto lze opět předcházet analýzou vibrací, díky které problém 

podchytí v počátku a nedojde k poškození ostatních drahých komponentŧ spojky. 

Alternativně lze vyuţít termokamery. 

Házení převodovky je problém, který je často zpŧsoben nesprávným ustavením 

poháněného bubnu, chybným upevněním převodovky, nebo téţ nedokonalým spojením 

bubnu s převodovkou. 

Co se týče problémŧ s brzdným kotoučem, jedná se nejčastěji o sjeté brzdové destičky. 

Dochází k tomu buď přirozeným opotřebením, nebo se stane, ţe selţe funkce čidla 

zabrzdění a dojde k sepnutí elektromotoru. Při takovéto situaci mŧţe být pásový dopravník 

v provozu díky velkému výkonu. Takováto brzda se opotřebí za jednu směnu. 

Pojmem zničená jsou označeny převodovky, u kterých dojde během provozu 

k zastavení. Tyto případy poruchy jsou nejzávaţnější, jelikoţ dochází k prostojŧm.  

Poslední příčinou výměny převodovek je jednosměrné loţisko neboli backstop. Jedná 

se o loţisko nahrazující brzdu tím, ţe umoţňuje otáčení pouze v jednom směru. S tímto 

loţiskem přichází jako s kaţdou novinkou výhody i nevýhody. Výhodou je jeho 

spolehlivost a garance, ţe pás dopravníku se nezačne pod tíhou přepravovaného materiálu 

rozjíţdět opačným směrem. V případě, kdy je třeba z jakýchkoli dŧvodŧ pásem přece jen 

posunout v opačném směru je třeba odpojit celou převodovku. Ne všechny převodovky 

v těchto 7 případech značí poruchu. Některé převodovky byly měněny jen kvŧli nasazení 

tohoto loţiska do provozu místo čelisťové brzdy. 
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2.3.5 Specifikace převodů 

Kaţdá převodovka má dva rŧzné převodové stupně. Při řazení rychlostí spolu zabírají 

vţdy ozubená kola číslo 1 a 3 nebo 2 a 4. Zabírající páry kol jsou zvýrazněny společnou 

barvou. Ozubená kola číslo 5 a 6 v tabulce jsou zvýrazněny šedě a slouţí pouze jako 

převodová kola. Dále kola kuţelová kola se zakřivenými zuby 7 a 8 jsou zvýrazněny 

modře a tvoří druhý převod. Kola 9 a 10 jsou zvýrazněny zeleně třetí převod. Soukolí, 

jimiţ měníme převod, jsou zařazena na začátku převodovky a tím pádem při změně 

převodu dochází k změně frekvencí. Otáčkové frekvence hřídelí a zubové frekvence záběru 

zubŧ jsou tím pádem pro následující ozubená kola a hřídele odlišné. 

Pro rychlou orientaci jsou všechny frekvence pro převod na pomalé výstupní otáčky 

k nalezení v tabulkách pod ţlutou barvou a frekvence pro převod na rychlé otáčky 

oranţovou barvou. 

 

Tab. 2 Zubové frekvence převodovek typu P1 a P2 

 

Tab. 3 Otáčkové frekvence převodovek typu P1 a P2 

 

Tab. 4 Otáčkové frekvence převodovek typu P1 a P2 

Typ: P1,P2

Číslo ozubeného kola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Počet zubů 26 23 44 48 47 47 14 58 17 57

Modul 3 3 8 8

Zub. frekv. - pomalý přev. [Hz] 575 575 167 167 50 50

Zub. frekv. - rychlý přev. [Hz] 650 650 206 206 60 60

Hřídel I Hřídel II Hřídel III Hřídel IV

Převod 1 0,48 0,1159 0,03456

Otáčky [ot/min] 1475 708 171 51

Frekvence [Hz] 25 11,9 2,9 0,9

Převodovky P1,P2 - pomalý převod

Hřídel I Hřídel II Hřídel III Hřídel IV

Převod 1 0,5909 0,1426 0,0425

Otáčky [ot/min] 1475 872 210 63

Frekvence [Hz] 25 14,6 3,5 1,1

Převodovky P1,P2 - rychlý převod
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Tab. 5 Zubové frekvence převodovek typu P3 a P4 

 

Tab. 6 Otáčkové frekvence převodovek typu P3 a P4 

 

Tab. 7 Otáčkové frekvence převodovek typu P3 a P4 

 

Tab. 8 Zubové frekvence převodovek typu P5 a P6 

 

Tab. 9 Otáčkové frekvence převodovek typu P5 a P6 

Typ: P3,P4 

Číslo ozubeného kola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Počet zubů 30 26 40 44 47 47 14 58 17 57

Modul 5 5 5 5 3 3 8 8

Zub. frekv. - pomalý přev. [Hz] 650 650 205 205 60 60

Zub. frekv. - rychlý přev. [Hz] 750 750 262 262 77 77

Hřídel I Hřídel II Hřídel III Hřídel IV

Převod 1 0,5909 0,1426 0,0425

Otáčky [ot/min] 1475 872 210 63

Frekvence [Hz] 25 14,6 3,5 1,1

Převodovky P3,P4 - pomalý převod

Hřídel I Hřídel II Hřídel III Hřídel IV

Převod 1 0,75 0,18075 0,0569

Otáčky [ot/min] 1475 1106 267 84

Frekvence [Hz] 25 18,7 4,5 1,4

Převodovky P3,P4 - rychlý převod

Typ: P5,P6

Číslo ozubeného kola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Počet zubů 34 30 36 40 47 47 14 58 17 57

Modul 5 5 5 5 3 3 8 8

Zub. frekv. - pomalý přev. [Hz] 750 750 262 262 77 77

Zub. frekv. - rychlý přev. [Hz] 850 850 331 331 97 97

Hřídel I Hřídel II Hřídel III Hřídel IV

Převod 1 0,75 0,18075 0,0569

Otáčky [ot/min] 1475 1106 267 84

Frekvence [Hz] 25 18,7 4,5 1,4

Převodovky P5,P6 - pomalý převod
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Tab. 10 Otáčkové frekvence převodovek typu P5 a P6 

Mŧţou být kombinované převodovky P1, P2 s P3, P4 a P3, P4 s P5, P6, jelikoţ mají 

shodný jeden ze dvou převodových stupňŧ s párem převodovek o číslo niţším či vyšším. 

 

Obr. 23 Tabulka převodů z dokumentace pásového dopravníku BELT 1200 [5] 

 

Hřídel I Hřídel II Hřídel III Hřídel IV

Převod 1 0,944 0,2276 0,0717

Otáčky [ot/min] 1475 1392 336 106

Frekvence [Hz] 25 23,6 5,7 1,8

Převodovky P5,P6 - rychlý převod
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3 PŘÍPRAVA NA MĚŘENÍ – VYZKOUŠENÍ DOSTUPNÝCH 

METOD 

3.1 Měření ultrazvukem 

Pouţití ultrazvukového tloušťkoměru se při stanovování ţivotnosti plášťŧ bubnŧ 

pásových dopravníkŧ ukázalo jako nejúčinnější ale zároveň velice obtíţné. Není sloţité 

zjistit tloušťku taţných válcŧ, kdyţ není opásaný pásem. V situaci, kdy je pásový 

dopravník nasazen v provozu měří se velice problematicky. Sonda se musí přesně přiloţit a 

přitlačit na povrch bubnu, aby bylo moţné přesně změřit jeho tloušťku. Při tomto měření je 

rozhodující, jestli je buben přístupný. Podílí se na tom dvě věci: konstrukce a umístění. U 

konstrukce záleţí na tom, o jaký typ dopravníku se jedná. U umístění pak na přístupu 

k otvorŧm umoţňujícím měření.  

Je třeba se zmínit i o ostatních válcích, které se na dopravníku zpravidla nacházejí. 

Jedná se o výloţníkové, napínací a vodící válce. Jejich namáhání není tak velké jako u 

taţných válcŧ, přes které je přenášena hybná síla z elektromotorŧ. Na obr. 24 vidíme 

proměřený pouţitý výloţníkový válec pro dopravník TP 1200, u kterého je opotřebení 

velmi malé. Rovněţ při poruše takovýchto válcŧ probíhá výměna daleko jednodušeji neţ u 

taţného válce, který je zabudován v pohonu dopravníku. Proto hlavní zaměření bude na 

taţné válce. 

 

Obr. 24 Proměřený výložníkový válec ultrazvukovým tloušťkoměrem 
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Před zahájením měření je třeba nastavit správnou rychlost prostupu signálu 

materiálem. Kalibrace probíhá změřením tloušťky válce v místě, kde jsme schopni jej 

změřit i jinými prostředky (posuvným měřidlem). Hodnoty získané takovýmto počátečním 

měřením dosadíme do vzorce a vypočteme skutečnou rychlost šíření ultrazvuku 

materiálem a tu zadáme do přístroje. V tomto případě bylo pouţito vzorce: 

 

v1 …… rychlost prostupu ultrazvukového signálu nastavená v ultrazvukovém měřiči. 

v2 …… rychlost prostupu ultrazvukového signálu přepočtená pro daný materiál. 

t1 …… tloušťka materiálu změřená posuvným měřítkem. 

t2 …… tloušťka materiálu změřená ultrazvukem před kalibrací rychlosti prostupu vln 

materiálem. 

Rychlost prostupu ultrazvukového signálu povrchem taţného válce v2 je 5715 mm/s. 

Při měření válce, který byl vymontován z pásového dopravníku, nevznikají ţádné 

problémy. Měření je rychle realizovatelné a nejvíce objektivně určí povrchové opotřebení. 

Taţné válce mají stanovenou hranici 6 mm tloušťky, která je směrodatná pro povrchové 

dílny a při zjištění slabší stěny je buben vyřazen. Tento válec byl označen jako vyhovující 

při tloušťce stěny 6,7 mm. V grafu na obr. 25 je vyobrazen přibliţný obrys bubnu z hodnot 

měřených tloušťkoměrem. 

 

Obr. 25 Tloušťka stěny tažného válce dopravníku TP 630 v grafu 

Při zjištění nejtenčího místa tloušťky 7,57 mm se provedlo měření po jeho obvodu, kde 

s největší pravděpodobností docházelo k nejváţnějšímu opotřebení. Na následujícím grafu 

(obr. 26) je zobrazeno, jak se liší tloušťka stěny na jeho obvodu. Je dŧleţité upozornit, ţe i 

kdyţ byl buben určen k opětovnému pouţití na základě změření tloušťky 6,7 mm, 
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nacházejí se zde niţší hodnoty, které jdou pod hranici 6 mm. Nejniţší tloušťka je 5,58 mm. 

Největší rozdíl v opotřebení válce na obvodu je 2,16 mm. 

 

Obr. 26 Tloušťka stěny tažného válce dopravníku TP 630 po obvodu v grafu 

Pro objektivní zjištění minimální tloušťky je zapotřebí dodrţovat určitý postup měření, 

aby se nestalo, ţe bude opraven a zpět nasazen buben s nevyhovující tloušťkou stěny 

(obr. 85). 

 

3.1.1 Pásové dopravníky TP630 a TP400 

U typu TP630 a TP400 je v rámu speciální otvor, který umoţňuje přístup k bubnŧm 

(obr. 27). Sonda ultrazvukového tloušťkoměru se dá s jistou mírou opatrnosti jednoduše 

přiloţit na bubny rukou. Trochu měření komplikuje gurta, která buben opásává. Za 

předpokladu dŧsledného dbaní na bezpečnost je měření na tomto typu dopravníkŧ dobře 

aplikovatelné v praxi bez jakýchkoli přípravkŧ. Je ovšem ţádoucí zde pouţít nástavec na 

ultrazvukovou sondu, aby bylo zamezeno jakémukoli riziku úrazu. Měření je pak trochu 

komplikovanější, ale v některých případech představuje jediný zpŧsob jak buben proměřit 

v oblasti okolo středu, kde dochází k největšímu opotřebení. Mŧţe se totiţ stát, ţe 

přístupový otvor je částečně blokován. 
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Obr. 27 Přístupový otvor u dopravníku TP 630  

 

3.1.2 Pásové dopravníky TP 1201, TP 1200 a BELT 1200 

Tyto typy dopravníkŧ jsou velice podobné. Zde je přístupnost k bubnŧm velice 

problematická. Nebyl zde navrhnut ţádný přístupový otvor. Jediná moţnost jak se k bubnu 

dostat je částečně z vrchní části dopravníku a malými pozorovacími otvory v rámu. Při 

měření z vrchu se musí odstranit ochranné kryty a často i nadzvednout gurta. Tímto 

zpŧsobem se dá dostat cca do 2/5 bubnu, s tím ţe není vidět, kde se sonda přikládá, musí se 

pracovat poslepu a na tento úkon jsou třeba 2 pracovníci. Druhá varianta je prostrčení ruky 

malým pozorovacím otvorem, který je ovšem tak malý, ţe se nedá změřit tloušťka válce 

dále, neţ jak bylo změřeno prvním zpŧsobem. Poslední varianta je pouţití přípravku - 

nástavec na sondu.  Takovýto nástavec má celkem specifické poţadavky na konstrukci. 

Byly vyzkoušeny 2 typy, přičemţ jeden byl pruţný a druhý pevný s nastavitelným 

kloubem. Ani jedna varianta nebyla vyhovující. Proto byl sestrojen výsledný model, který 

kombinuje výhody dvou předchozích typŧ a byl navíc vybaven magnety, které zajišťují 

správné přiloţení. 
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Obr. 28 Pozorovací otvory u pásových dopravníků TP 1200, TP 1201 a BELT 1200 

  

3.2 Měření necelistvosti bubnů pomocí metody MMM 

Při měření touto metodou se dají odhalit jiţ drobné necelistvosti pláště bubnu, které 

vedou k jeho popraskání. Bohuţel zprvu ambiciózní měření se ukázalo jako obtíţně 

realizovatelné, jelikoţ neodhaluje rizikové ztenčení stěny, ale pouze inicializaci prasklin. 

V tomto případě je nutná kombinace této metody s ultrazvukovým měřením tloušťky.  

Při měření bylo zjištěno, ţe přístroj nezaznamenává ţádným zásadním zpŧsobem 

prohlubně, které jsou na bubnu viditelné i pouhým okem. Toto zjištění bylo poněkud 

zvláštní a naznačovalo, ţe v plášti bubnu nevznikají při jeho deformaci dostatečná napětí, 

nebo jsou po svém vzniku vyrušeny dalším pouţíváním bubnu. Druhou nevýhodou je, ţe 

měření touto metodou musí být velice časté, jelikoţ praskliny, které zaznamenává, se 

vytvoří aţ na úplném konci ţivotnosti bubnu. Z toho dŧvodu nedoporučuji tuto metodu 
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pouţít při diagnostice v dŧlním prostředí, kde jsou navíc bubny velice nepřístupné. Měřící 

soustava, která je velice drahá, by se v dŧlních podmínkách rychle porouchala.  

Druhá varianta je pouţívat tuto metodu v mechanické dílně, kde dochází 

k rozhodování, jestli se buben bude renovovat, nebo jestli má být vyřazen. Odhalily by se 

vznikající trhliny, které jsou rizikové nejen pro klasické ocelové bubny, ale i pro bubny 

pogumované. I zde vyvstává otázka, jestli by se vyplatilo pořídit přístroj, s kterým se toto 

měření provádí. 

Kvŧli nalezení vad, které se na bubnu dají najít, bylo uskutečněné první měření 

v mechanických dílnách. Byly nalezeny pouze vady, které mají téměř nulový vliv na 

celkovou pevnost bubnu.  

Jednoduché zjišťování závad z grafu není příliš náročné. Zjednodušeně lze říci, ţe čím 

větší a ostřejší je špička v grafu, tím je vada závaţnější. Nepovaţují se za dŧleţité špičky, 

které jsou pod hranicí zobrazenou na grafu horizontální přerušovanou červenou čarou. 

 

Obr. 29 Graf gradientu napětí – napínací válec dopravníku TP 1200 

Na obr. 30 je zobrazen škrábanec, který byl nalezen při měření (obr. 29). Je z toho 

patrné, ţe touto metodou se dá zachytit jakékoli napětí v materiálu, i kdyţ tato drobná vada 

nijak neohroţuje bezpečnost provozu. 
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Obr. 30 Vada zachycená metodou MMM (obr. 29) 

Další závada, kterou přístroj metody MMM zachytil je koroze (obr.), která je velice 

hluboká a je viditelná pouhým okem. V gradientu napětí jde opět vidět výrazná špička.  

Jelikoţ má buben, na kterém se koroze nachází v nejtenčím místě tloušťku 11 mm coţ je 

velice vyhovující, není třeba se touto závadou zabývat. 

 

Obr. 31 Graf gradientu napětí – tažný válec dopravníku TP 1200  
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Obr. 32 Vada zachycená metodou MMM (obr. 31) 

Tyto nalezené poruchy jsou pouze dŧsledkem drsných podzemních podmínek, 

nešetrného přepravování a špatného skladování a pouze znepříjemňují hledání skutečných 

vad, které mohou ohrozit bezporuchový provoz.  

Je třeba říct, ţe se jedná o velice novou metodu, která nemá ještě přesně vymezené 

moţnosti vyuţití. Je tu šance, ţe by pomocí stejného přístroje šla změřit tloušťka. Jednalo 

by se o menší přesnost měření, neţ ultrazvukem. Její potenciál je v schopnosti detekce 

prakticky nevytvořených trhlin, coţ povede tuto metodu k dalšímu vývoji.  

3.3 Odhalování závad pozorovací metodou 

Tímto jednoduchým nejčastěji aplikovaným zjišťováním technického stavu lze dokázat 

mnoho. Hlavní podmínkou je znalost jak se stroj chová, jak se mŧţe chovat nebo vypadat, 

kdyţ dochází k závadě (kapající olej, nadměrné sálání tepla, zvukové projevy, deformace, 

atd.). Příklad mŧţe být zjišťování stavu taţných válcŧ, kde jsou 2 hlavní varianty – buben 

je nasazen na stroji nebo v dílně vymontovaný kvŧli opravě. V obou případech je třeba 

určit v jakém je stavu. 

Stav taţného válce je velice těţké objektivně posoudit pouhým pozorováním, je-li 

namontován na pásovém dopravníku. Nabízí se moţnost zkoumat jeho povrch při 

klidovém stavu, kdy si mŧţeme všimnout dolíčkŧ. Ty jsou zpŧsobeny buď nárazy kamenŧ, 
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nebo jsou znakem začínajícího hroucení stěny bubnu. Mŧţe se zdát, ţe kdyţ jsou dolíky 

zpŧsobeny nárazem kamene, jsou méně závaţné, ale jelikoţ dochází k deformaci, je 

zřejmé, ţe tloušťka pláště bubnu jiţ není dostatečná. Druhou moţností je sledování bubnu 

za rotace, kdy se dá odhalit nevyváţenost a po delším chodu i případné zahřívání, které 

indikuje problém s loţisky. 

V případě kdy se buben nachází v dílně, se nabízí trochu jiné moţnosti. Pomocí 

soustruhu je moţné buben roztočit a zjistit přesně jaký skutečný tvar povrch má. Rychlejší 

metoda je zobrazena na obr. 33, kde je vidět prŧsvit pomocí přiloţeného plechu. Takto 

jednoduše se dá zviditelnit, kde je největší opotřebení. Jelikoţ mŧţeme změřit tloušťku 

pláště na krajích bubnu a maximální velikost prŧsvitu, mŧţe se jednoduše spočítat jaká je 

přibliţná tloušťka bubnu v nejtenčím místě. Tato metoda se dá pouţít pouze na 

nedeformovaných bubnech a mŧţe nahradit ultrazvukové měření. Je ovšem daleko 

sloţitější. 

 

Obr. 33 Zjištění opotřebení bubnu pomocí přiloženého plechu 

 

3.4 Odhalování poruch pomocí termokamery 

Tento zpŧsob zjišťování závad je velice jednoduchý, rychlý, mŧţe se provádět doslova 

za chŧze a odhaluje nejvíce problémŧ vznikajících na celém pásovém dopravníku. Je třeba 

vzít v potaz, ţe tepelné projevy vznikají většinou v konečné fázi ţivotnosti strojŧ. 
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V dŧlních podmínkách je ovšem často ţádoucí, aby stroj vydrţel co nejdéle a nebyl 

vyměňován, dokud mŧţe pracovat. Tyto nezvyklé poţadavky jsou dány velkou sloţitostí 

výměny a téměř znemoţnění místních oprav, v dŧsledku prašného a stísněného prostředí. 

Při této metodě se nemusí příliš řešit problém přístupnosti a bezpečnosti při měření jak je 

tomu u řady metod, kde se přikládá snímač co nejblíţe k sledovanému místu.  

Měření je velice snadné. Na následujícím obr. 34 lze vidět, jak při chŧzi podél 

pásového dopravníku byl zaznamenán teplotní výkyv. Při zachycení zvýšené teploty se 

zaostřilo na daný problém a udělal detailní snímek (obr. 35). 

Bylo zde zjištěno zadření válečku na horní větvi, přičemţ teplota dosahuje 32°C. Tato 

teplota není příliš veliká, jelikoţ se na pásu zrovna nepřepravoval materiál a pás by 

nadlehčován napnutím. Čím déle se váleček neotáčí, tím je znatelnější rovná ploška, která 

se utvoří v rovině styku z nánosu mokrého uhelného prachu a nakonec i v dŧsledku 

opotřebení. 

 

Obr. 34 Snímek zachycující závadu při chůzi kolem trati pásového dopravníku 
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Obr. 35 Zaostření na závadu – zadřený váleček 

Je-li třeba zjistit, kterým válečkŧm končí ţivotnost loţisek, dá se to poměrně 

jednoduše určit při chŧzi kolem trati pásového dopravníku. Na obr. vidíme snímek trati, 

kde jdou dobře vidět jednotlivé válečky. Jejich teplota na obr. je nízká a lze usoudit, ţe 

jsou v dobrém stavu. Při poruše loţiska často dochází k nárŧstu teploty nad 30 °C. 

 

Obr. 36 Snímek trati pásového dopravníku 
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Další závada, která se dá na termokameře velmi dobře pozorovat při prohlíţení trati 

pásového dopravníku je tření pásu o konstrukci. Tento problém mŧţe být zpŧsoben více 

příčinami. Jeden ze zjištěných dŧvodŧ, proč k tomu dochází, je nasazení špatně vyrobené 

gurty, která není dokonale rovná. Při rozvinutí vykazuje určité zakřivení. Dalším dŧvodem 

proč dochází k přidírání, mŧţe být špatné ustavení válečkŧ nebo taky celé konstrukce. 

Občas dochází k tomu, ţe trať pásového dopravníku není v přímce a v místě vybočení 

dochází k takovéto kolizi gurty s konstrukcí. Na obr. 37 je zachyceno jak spodní zpětná 

větev pásu přidírá o rám trati dopravníku. Je zde rovněţ vidět, ţe pás se v dŧsledku tření 

moc nezahřívá. Rozdíl teploty je pouze 2 °C před a za třecím místem. 

 

Obr. 37 Tření gurty o konstrukci 

Na převodovkách lze pomocí termokamery lokalizovat problém a částečně určit jeho 

druh. Například na obr. 38 vidíme rozdílné teploty na víčkách zakrývajících loţiska. 

Studenější oblast v pravé části snímku je kryt brzdy pásového dopravníku. Teplota pravého 

loţiska je o něco vyšší, coţ je známka, ţe právě zde vzniká problém. Pro přesnější určení, 

zda-li se jedná o váţnou závadu by bylo třeba provést vícero měření s následným 

rozebráním převodovky, nebo pouţít zde další metodu odhalování závad loţisek pomocí 

analýzy zrychlení vibrací. 
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Obr. 38 Převodovka s poškozujícím se ložiskem 

 

3.5 Vibrační diagnostika 

Pomocí vibračního analyzátoru VA4Pro od firmy Adash je moţné provést rozbor 

kompletního technického stavu pohonu pásového dopravníku. Při zjišťování stavu loţisek 

taţného válce ovšem vzniká problém s umístěním čidla pro snímání vibrací. Měřící místa, 

která se nacházejí nejblíţe a jsou přístupná pro přiloţení čidla, jsou na rámu samotného 

dopravníku a na spojce. V potaz se také musí brát velice nízké frekvence, s kterými loţiska 

pracují. Pohybují se zde okolo 1 Hz.  

Při zjišťování technického stavu pohonu pomoci analýzy vibrací je data snímána 

z elektromotoru, spojky a převodovky. Doposud se pouţívá měření vibrací pouze 

v povrchové dílně na pohonu poloţeném volně na zemi (obr. 39). Tento zpŧsob snímání 

vibrací je velice kontroverzní a neřídí se normou ISO 10 816 – 3, která je v podniku 

pouţívána pro určení závaţnosti vibrací. Dalo by se zde vytknout mnoho faktorŧ, které 

doslova zkreslují naměřené hodnoty: 
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 Měření na nezaběhnutém studeném stroji. Při provozu dochází k zahřívání, 

čímţ se mění rozměry jednotlivých komponentŧ (prodluţují se hřídele, mění se 

vŧle v loţiscích, atd.) 

 Elektromotor je zde pouţit jeden pro všechny převodovky a je upevněn pouze 

pomocí dvou šroubŧ. Tento fakt znemoţňuje správnou diagnostiku pohonu 

jako celku – nelze určit stav spojky ani motoru a závad, které tyto komponenty 

v provozu zpŧsobují. 

 Pohon není přichycen v místech, na kterých je upevněn při provozu. Jedná se o 

přišroubování na rám pohonné stanice v místě napojení na buben a zavěšení 

v krajní pravé i levé části pohonu na řetězech. Místo toho je pohon poloţen na 

zemi, čímţ je zpŧsobeno, ţe šíření a buzení vibrací odlišné od skutečného 

provozu. 

 Pohon nemá ţádnou zátěţ a je spouštěn na nízké otáčky. Tento fakt mění 

chování loţisek i ozubených kol. Závady se zde nemusí projevit tak jak za 

provozu. 

 

Obr. 39 Pohon při diagnostice v mechanické dílně 

Je nutno říci, ţe vibrační diagnostika je na takovýchto pohonech v provozu velice 

náročná, jelikoţ se nacházejí v stísněném prostředí a jsou rozmístěny na rozlehlé ploše v 

podzemních chodbách. Takovéto ulehčení měření je pochopitelné. Měla by být ovšem 

snaha se co nejvíce přiblíţit k podmínkám, v kterých tyto stroje pracují, aby bylo dosaţeno 

objektivních výsledkŧ. Nejideálnější řešení by bylo na pohony namontovat snímače 

vibrací, který automaticky snímaly hodnoty. 
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4 MĚŘENÍ - CENTRÁLNÍM ODTĚŢENÍ CHLEBOVICE 

Na centrálním odtěţení Chlebovice se nachází soustava pásových dopravníkŧ, které 

zajišťují přepravu rubaniny z porubŧ a čeleb nacházejících se v této lokalitě. Na těchto 

strojích není z finančních dŧvodŧ a předpokládaného brzkého ukončení provozu zajištěna 

dostačující péče. Proto se zde dá vypozorovat mnoho precedentních závad, které se na 

pásových dopravnících mohou vyskytovat. K nalezení co největšího počtu závad zde bylo 

pouţito všech dostupných měřících metod a přístrojŧ. 

Taţné válce byly pomocí ultrazvukového tloušťkoměru proměřovány 2x se zhruba 5 

týdenním odstupem, přičemţ při prvním měření byla pouţita i termokamera, vibrační 

analyzátor a přístroj na odhalování prasklin a necelistvostí. Dá se říci, ţe opotřebení je za 

takovou dobu minimální, ale u taţných válcŧ, kterým končí ţivotnost, mŧţe být viditelný 

vývoj jednotlivých závad. U některých tloušťek stěn taţných válcŧ se mŧţe zdát, ţe došlo 

k zvětšení hodnot, ale tento fakt vypovídají pouze o nerovnoměrnosti opotřebení válcŧ.  

4.1 Měření taţných válců 

První měření kaţdého válce ze 7. 12. 2012 se nachází vlevo a druhé měření z 15.1 

2013 vpravo. Tloušťky na schematických obrázcích válcŧ jsou uváděny v milimetrech. 

Pásový dopravník 1 (TP 630) 

Přední buben pohonu (blíţ k výloţníku) 

Stejný buben byl měřen 2x s odstupem cca 5 týdnŧ: 

7. 12. 2012                                                     15.1 2013 

 

Obr. 40 Přední tažný válec změřený 7.12 2012 vlevo a 15. 1. 2013 vpravo 
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Tento buben se nachází poměrně v dobrém stavu. Jeho tloušťka je naměřena 

v nejtenčím místě 9,35 mm. Metodou MMM (obr. 41) byl ovšem naměřen na menším 

úseku velice vysoký gradient napětí v materiálu. Bohuţel v tomto případě nelze zjistit, 

jestli se jedná o skutečnou trhlinu, vryp, opravovaný povrch navařováním nebo chybu 

měření z dŧvodu nepřístupnosti bubnu. Pro stanovení příčiny, by bylo třeba buben 

vymontovat a detailně prozkoumat. Směrodatná je velice dobrá tloušťka, která by měla 

zaručit bezproblémový provoz. 

 

Obr. 41 Graf gradientu napětí – přední tažný válec – detail problémového místa 

Zadní buben pohonu 

 

Obr. 42 Zadní tažný válec změřený 7.12 2012 vlevo a 15. 1. 2013 vpravo 

Tento buben je opotřeben velice nerovnoměrně, jelikoţ při prvním měření byla 

naměřena tloušťka v nejtenčím bodě 7,6 mm a při druhém měření při jiném pootočení 

bubnu bylo změřeno 9,2 mm. Tento případ jen dokazuje, ţe pro kompletní zmapování 
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bubnu je třeba měřit alespoň ve čtyřech bodech po obvodu a ještě v rŧzných vzdálenostech 

od kraje. 

V grafu z měření magnetické paměti kovu (obr. 43) jde vidět výrazné překročení 

hranice 10 (A/m)/mm pouze v prvních 40 mm měření. Jelikoţ bylo měřeno od kraje bubnu, 

je zřejmé, ţe zde byl zachycen předěl obnaţené části a funkční kde dochází ke styku 

s pásem. V těchto místech bývá viditelný přechod mezi zkorodovanou a vyleštěnou 

funkční části bubnu. 

 

Obr. 43 Graf gradientu napětí – zadní tažný válec  

Pásový dopravník 2 (TP 400) 

Přední buben pohonu  

 

Obr. 44 Přední tažný válec změřený 7.12 2012 vlevo a 15. 1. 2013 vpravo 

Zde byly viditelné pokročilé deformace (obr. 44). Při prvním měření se na bubnu 

nacházely místa s prohlubněmi a drsným povrchem. Při druhém měření se jiţ jednalo o 
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jednu dlouhou prohlubeň. Jelikoţ se s bubnem neotáčelo, není jasné, jestli je tato 

deformace jiţ na celém obvodu, proto nejde určit, k jak velké změně této oblasti došlo. 

U tohoto bubnu bylo vyuţito moţnosti měření metodou MMM přes pás. V grafu 

zobrazující gradient napětí jsou nejjasněji viditelné modré špičky. Takovéto vysoké 

koncentrace napěťových poruch v materiálu vypovídá o končící ţivotnosti bubnu. Toto je 

ovšem zjevné i při pouhém pohledu na jeho povrch a ultrazvukové měření tento fakt 

potvrzuje. 

 

Obr. 45 Graf gradientu napětí – přední tažný válec  

Při detailnějším proměřování deformovaného místa nebyly nalezeny ţádné alarmující 

hodnoty. Gradient napětí dosahuje maxima pouze 20 (A/m)/mm. Tento fakt mŧţe být 

zpŧsoben vícero dŧvody. Jedním z nich je moţnost, ţe k deformaci dochází velice 

pozvolna a napětí v materiálu je odstraňováno zahlazováním povrchu samotným pásem. 

Zadní buben pohonu 

Buben je špatně přístupný, změřitelný pouze na kraji kvŧli výztuţi podpírající strop, 

která blokuje přístupový otvor. Z tohoto dŧvodu zde nebyl pořízen záznam metodou 

MMM. 
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Obr. 46 zadní tažný válec změřený 7.12 2012 vlevo a 15. 1. 2013 vpravo 

Na zemi se u tohoto dopravníku nacházel zničený buben. 

Zničený buben pohonu 

Na tomto příkladu (obr. 47) jde vidět, při jaké tloušťce mŧţe dojít k totální destrukci 

bubnu. V nejtenčím místě bylo naměřeno 3,6 mm, které se vyskytovalo u samotného kraje 

roztrţení. Aby se lokalizovalo místo kde se začala trhlina šířit, bylo by třeba proměřit 

buben na více bodech po obvodu. Bohuţel vzhledem k jeho váze a charakteristice prostředí 

kde se nacházel, toto nebylo moţné.  

 

Obr. 47 Zničený tažný válec dopravníku TP 400 

Pásový dopravník 3 (TP 630) 

Přední buben pohonu 

 

Obr. 48 Přední tažný válec změřený 7.12 2012 vlevo a 15. 1. 2013 vpravo 
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V grafu zachycující celistvost bubnu jsou viditelné špičky překračující pomyslnou 

hranici naznačenou červenou čárkovanou čarou. Jelikoţ má buben stále výbornou tloušťku, 

není se třeba těmito špičkami v gradientu napětí zabývat. Mŧţe se jednat pouze o 

povrchové škrábance.  

 

Obr. 49 Graf gradientu napětí – přední tažný válec  

Zadní buben pohonu 

Na tomto bubnu byl velice drsný povrch zpŧsobený korozí. I přes tento očividný 

problém má buben stále zachovalou tloušťku. 

 

Obr. 50 Zadní tažný válec změřený 7.12 2012 vlevo a 15. 1. 2013 vpravo 

Při pohledu na graf zachycující gradient napětí v materiálu (obr. 51) vidíme výraznou 

výchylku na jeho začátku. Jedná se o předěl, kde končí opásání a buben je zde vystaven 

daleko více agresivnímu prostředí. V těchto místech bylo moţné téměř odloupnout šupinky 
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koroze (obr. 52). Zbylý povrch pod pásem byl taktéţ napaden korozí, ale pouze zlehka 

překračuje hranici 10 (A/m)/mm, coţ vypovídá o stále dobré pevnosti pláště bubnu. 

 

Obr. 51 Graf gradientu napětí – zadní tažný válec  

 

Obr. 52 Rez odloupnutá z kraje bubnu 
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Pásový dopravník 4 (TP 630) 

Přední buben pohonu 

Tento buben je v pořádku. 

 

Obr. 53 Přední tažný válec změřený 7.12 2012 vlevo a 15. 1. 2013 vpravo 

Zadní buben pohonu 

Zde jsou naměřeny alarmující hodnoty a tento buben je třeba vyměnit. 

 

Obr. 54 Zadní tažný válec změřený 7.12 2012 vlevo a 15. 1. 2013 vpravo 

Pásový dopravník 5 (TP 630) 

Přední buben pohonu 

Nerovnoměrně opotřebený buben – v rovině zachycené při prvním měření byla 

tloušťka pod 4 mm, kdeţto při jiném pootočení v druhém měření druhém byla zjištěna 

tloušťka větší. 

 

Obr. 55 Přední tažný válec změřený 7.12 2012 vlevo a 15. 1. 2013 vpravo 
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Zadní buben pohonu 

Vyhovující tloušťka bubnu, přesto hrozí, ţe v jiné rovině mŧţe být tloušťka menší. 

 

Obr. 56 Zadní tažný válec změřený 7.12 2012 vlevo a 15. 1. 2013 vpravo 

Pásový dopravník 6 (TP 630) 

Přední buben pohonu 

Z hodnot zjištěných při druhém měření je zřejmé, ţe tento buben je opotřebováván 

nerovnoměrně. 

 

Obr. 57 Přední tažný válec změřený 7.12 2012 vlevo a 15. 1. 2013 vpravo 

Zadní buben pohonu 

Zde je velice pokročilá koroze, kvŧli které se nepodařilo při prvním měření naměřit víc 

neţ 2 hodnoty. Při druhém zjišťování tloušťky bubnu byly vzhledem k špatnému povrchu 

změřeny tloušťky i na opačné straně a zároveň bylo zjištěno, ţe v místě, kde není opásání, 

dochází k odlamováním kouskŧ zkorodovaného materiálu stejných jako na obr. 52. 

 

Obr. 58 Zadní tažný válec změřený 7.12 2012 vlevo a 15. 1. 2013 vpravo 
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Pásový dopravník 7 (TP 630) 

Přední buben pohonu 

Tento buben se mŧţe sjíţdět z vzdálenější strany od přístupového otvoru. Záznam byl 

ovšem pořízen pomocí nástavce, který neměl dostatečnou tuhost a naměřená hodnota 7 

mm nemusí být správná. 

 

Obr. 59 Přední tažný válec změřený 7.12 2012 vlevo a 15. 1. 2013 vpravo 

Zadní buben pohonu 

 

Obr. 60 Zadní tažný válec změřený 7.12 2012 vlevo a 15. 1. 2013 vpravo 

 

4.2 Měření termokamerou 

Na obr. 61 je zachycen váleček spodní větve, který se přestal otáčet pravděpodobně 

z dŧvodu zadření loţisek. Teplota dosahuje 71°C, coţ se mŧţe stát nebezpečné v prostředí 

s velkou koncentrací uhelného prachu a rizikem výskytu metanu. Jedná se o spodní vratnou 

větev, kde je pás na váleček přitlačován daleko méně neţ v horní větvi, kde pŧsobí navíc 

gravitační síla přepravovaného materiálu.  
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Obr. 61 Znázornění tření pásu o váleček ve spodní větvi dopravníku 

Vyskytovalo se zde mnoho válečkŧ, které měly poškozené loţiska (viz obr. 62). Na 

rozdíl od zaseknutí se tento problém nedá odhalit pouhým pohledem. Doposud se 

problémy s loţisky odhalují poslechem, přičemţ pomocí termokamery jdou lokalizovat ty 

nejakutnější případy.  

 

Obr. 62 Znázornění tření pásu o váleček ve spodní větvi dopravníku 
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Kaţdé vadné loţisko zpŧsobuje, ţe dochází ke konstantnímu zvětšování namáhání 

pohonu a s tím i zvýšení odběru elektřiny. Zavedením této metody zjišťování závad by 

došlo k získávání přesných údajŧ a zkvalitnění údrţby pásové dopravy. Z ekonomického 

hlediska je výhodné včas měnit válečky, které zatěţují chod pásu a zbytečně přeměňují 

hybnou energii na energii tepelnou.   

Na přední převodovce pásového dopravníku 1 (obr. 63), byla pomocí termokamery 

lokalizována uvolněná brzda, která se dotýká brzdného bubnu a zpŧsobuje zahřívání. Tato 

závada byla i velice dobře slyšitelná, jelikoţ uvolněná brzda klepala. 

 

Obr. 63 Znázornění tření pásu o váleček ve spodní větvi dopravníku 

 

4.3 Závěr 

Na tomto odtěţení, kde bylo měření prováděno, se nachází pásové dopravníky 

v poměrně špatném stavu. Byly zde nalezeny válce v rŧzném stupni destrukce a rŧzných 

tlouštěk. Z dŧvodŧ úspor jsou pouţívány taţné válce především renovované, které často 

mají tloušťku, která mŧţe být označena jako nebezpečná. Na obr. 64 je vyfoceno 

povrchové skladiště taţných válcŧ, na kterých je napsána jejich tloušťka pláště. Lze 

předpokládat, ţe měření se provádělo pouze v jednom bodě. 
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Obr. 64 Starší tažné válce na nádvoří lokality Chlebovice 

Pro zdejší diagnostiku stavu pásových dopravníkŧ doporučuji provádět proměřování 

taţných válcŧ ultrazvukovým tloušťkoměrem, aby byl zajištěn neustálý přehled jejich 

opotřebení. Zároveň aby bylo dosaţeno, co nejobjektivnějšího měření je třeba znát, jak 

rovnoměrně je buben opotřebován. To by mělo být zjišťováno měřením v 5 bodech na jeho 

délce a zároveň na 4 rovinách pootočených vŧči sobě o 90° (obr. 85). Takto náročné 

měření je nejjednodušší provádět v případě renovovaného válce před nasazením do 

provozu. To znamená, ţe by bylo třeba zaloţit kaţdému bubnu spis, kde by se tyto hodnoty 

zaznamenaly společně s prŧběţným měřením v provoze, které by mělo probíhat 

systematicky na základě zjištění, jak rychle dochází k úbytku materiálu z povrchu taţného 

válce u jednotlivých dopravníkŧ. 

Co se týče vyuţití vibračního analyzátoru a přístroje odhalujícího necelistvosti bubnŧ, 

nedoporučuji jejich pouţití. Postačí zde zkušenosti obsluhy. Vibrační analyzátor je 

finančně nákladná poloţka a vyţaduje zkušeného pracovníka se znalostmi problematiky 

analýzy vibrací. Termokamera je na druhou stranu levnější a poskytuje okamţité výsledky, 

které dokáţe analyzovat běţný pracovník údrţby. Kdyby došlo k zakoupení tohoto 

přístroje, bylo by moţné jednou za čas provést měření na trati dopravníkŧ centrálního 

odtěţení a odhalit tak nejzávaţnější závady, které je nutné opravit. 
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5 MĚŘENÍ - CENTRÁLNÍ ODTĚŢENÍ STAŘÍČ 

Na tomto centrálním odtěţení se nacházení pásové dopravníky, které jsou 

pravděpodobně nejudrţovanější ze všech, které se na dole vyskytují. Při jejich výpadku se 

zastavují všechny pásové dopravníky, co odtěţují materiál z porubŧ a čeleb. Časové 

prodlení ještě narŧstá, jelikoţ na opětovné rozjetí celého řetězce dopravníkŧ je zapotřebí 

určitého času, jelikoţ k rozjetí dochází postupně od posledního směrem k začátku čili 

těţbě. 

 

5.1 Měření taţných válců ultrazvukovým tloušťkoměrem 

Taţné válce se na centrálním odtěţení dají rozdělit do 2 skupin. V první jsou válce 

s ocelovým povrchem, s kterými je zde nejvíce zkušeností, a jsou pokládány za spolehlivé. 

Mají výhodu, ţe jsou zde nasazeny ve velkém mnoţství a pracovníci s nimi mají mnoho 

zkušeností. Nevýhodou je, ţe doposud nebylo moţné zjistit, jakou skutečnou tloušťku 

bubny mají. Ve společnosti se nachází skromný počet tloušťkoměrŧ, které jsou pouţívány 

především v povrchových dílnách pro určení opětovné pouţitelnosti renovovaných bubnŧ.  

V druhé skupině jsou bubny s pryţovým potahem. Jejich velká výhoda je, ţe se 

neztenčuje nosná tloušťka pláště bubnu, pouze se opotřebovává vrchní pryţová vrstva. 

Lehko se pak rozpozná, kdy je třeba buben vyměnit. Opotřebení pryţové vrstvy je dobře 

zpozorovatelné pouhým okem, nebo na základě prokluzu pásu. Velká nevýhoda je, ţe 

přenášejí větší krouticí moment a neumoţňují proklouznutí. Z toho dŧvodŧ zde dochází 

k velké citlivosti na kaţdou odchylku od bezpečného konstrukčního řešení. 

Pro potřeby měření opotřebení ocelového povrchu bubnŧ nasazených v provoze jsem 

sestrojil teleskopický nástavec s kloubem a na konci se svorkou pro sondu (obr. 65). Byl 

navrţen tak, aby bylo moţné se dostat se sondou ultrazvuku přes pozorovací otvor 

k taţnému válci. Bohuţel toto řešení nebylo funkčně dostačující, jelikoţ sondu ultrazvuku 

je třeba přiloţit určitou silou kolmo na plochu, aby bylo zaručeno změření správné 

hodnoty. Měření pomocí tohoto nástavce bylo velice komplikované a časově náročné, 

jelikoţ se částečně provádělo poslepu a sonda po měřeném povrchu klouzala. Proto bylo 
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často daleko snazší doslova vecpat ruku se sondou buď přes pozorovací otvor, nebo 

z vrchu pod pás co nejblíţe středu bubnu a změřit hodnotu. Pro pouţití běţné údrţby je 

tento systém třeba zdokonalit. 

 

Obr. 65 Nástavec s ultrazvukovým měřičem tloušťky 

Měření bylo prováděno co moţná nejvíce uprostřed taţného válce, zpravidla ale 

v jedné třetině.  Dá se předpokládat, ţe uprostřed válce budou tloušťky menší. Další riziko 

je, ţe buben je nerovnoměrně opotřebený - na opačné straně mŧţe být tloušťka jiná. Není 

ovšem pravděpodobné, aby se tloušťka lišila o nějaký zásadní rozměr.  

V doposud měřených válcích se hodnoty při jiném otočení válce lišily o max. 3 mm. 

K dŧkladnějšímu proměření (obr. 85) by mělo dojít u bubnŧ, které mají výrazněji 

opotřebený povrch. Nejpravděpodobnější situace je, ţe se bude nejmenší tloušťka nacházet 

blízko středu. 

S jedním taţným válcem bylo pootáčeno kvŧli poměrně dobré přístupnosti a taky 

proto, ţe tloušťka zde byla výrazně menší, neţ na předchozích čtyřech změřených válcích. 

Jedná se o 3. taţný válec (3. TV) na dopravníku označeného písmenem A (obr. 66).  
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Obr. 66 Třetí tažný válec dopravníku A změřený na vícero místech 

Z tab. 11 je patrné, ţe taţné válce, u kterých se nachází malá tloušťka stěny, jsou 

v pořadí třetí (3. TV) na dopravnících A a B. Je to zpŧsobeno tím, ţe na tyto válce jsou 

pravděpodobně přenášeny větší síly z gurty, čímţ dochází k většímu opotřebení. 

 

  
Pořadí tažných válců a jejich tloušťky [mm] 

  
1.TV 2.TV 3.TV 4.TV 

O
zn

ač
en

í p
ás

o
vé

h
o

 

d
o

p
ra

vn
ík

u
 

SKIP 10 10,8     

A 11,5 10 7,3 14 

B 12 ? 11,1 5 12 

C 9,7 10,7 12,2 10 ? 

D 12,5 12,2 11,6 12,6 

E 10,5 10     

Tab. 11 Tloušťky tažných válců (bubnů) na centrálním odtěžení Staříč ze dne 25. 1. 

2013 

Měření pomocí ultrazvuku bylo na pásových dopravnících TP 1200, TP 1201 a BETL 

1200 velice obtíţné, jelikoţ nemají ţádný přístupový otvor, ale pouze otvor pozorovací 

(obr. 28). Z toho dŧvodu jsou některé hodnoty doplněny otazníkem, jelikoţ u těchto měření 

nebylo dosaţeno kvalitního přiloţení ultrazvukové sondy, čímţ se naměřená tloušťka 

musela odhadnout z kolísajících údajŧ. 

 

5.2 Analýza stavu pohonů 

Pohon se skládá z elektromotoru, spojky a převodovky. Na obr. 67 jsou vyznačeny 

body, v kterých byly snímány vibrace. Jedná se o 8 míst, přičemţ v kaţdém byly změřeny 



 

72 

 

3 směry, které jsem označil x, y, z. Dalo by se říci, ţe pro správnost měření by se měly zde 

přidat ještě další měřící místa, ale jelikoţ takovýmto stylem proběhlo první měření, systém 

byl zachován i pro ostatní.  

Při analýze vibrací je dŧleţité mít na paměti, ţe se zde nachází kuţelový převod, který 

mění orientaci hřídelŧ. Je tomu tak v bodě 5 aţ 8, kde směr Y není horizontální ale axiální 

a směr Z není axiální ale horizontální. Z tohoto dŧvodu jsou na obr. 67 označeny body 

souřadnicovým systémem x, y, z. 

 

Obr. 67 Vyznačení měřících bodů na pohonu pásového dopravníku 

 

Převodovka dopravníku C PKO 75/100 – P6, pomalý převod  

Tato převodovka byla při pochŧzce kolem pásových dopravníkŧ lokalizována jako 

problémová z dŧvodu vysoké teploty a vydávání podezřelého zvuku. 
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Obr. 68 Termografický snímek převodovky PKO75/100 dopravníku C 

Tento snímek (obr. 68) byl pořízen po několikahodinovém provozu. Prŧměrná teplota 

převodovky je 39,4 °C. Stejná převodovka nacházející se v podobných podmínkám 

nasazená na jiném pásovém dopravníku má prŧměrnou tepotu 26,8 °C. Do této teploty jsou 

započteny pouze části převodovky viditelné na snímku z termokamery. Velmi vysoké 

teploty si mŧţeme povšimnout v oblasti prvního a druhého převodu kde dosahuje teplota 

nejvyšších hodnot. Další místo zbarveno do sytě červené barvy je u napojení převodovky 

na buben a kostru dopravníku. Zde se nachází 10. ozubené kolo, které je největší z kol na 

této převodovce a má velmi malou vzdálenost mezi pláštěm a ozubením. V tomto místě by 

zvýšená teplota měla být zpŧsobena horkou olejovou náplní, která se na vnitřní stěnu pláště 

dostává z ozubeného kola.  

Při pohledu na detail převodovky (obr. 69) a porovnání s konstrukcí zjišťujeme, ţe 

největší teplota 51,3 °C se nachází u loţiska, které podpírá konec I. hřídele. Ta se otáčí 

nejrychleji v celé převodovce a loţisko vystaveno velkému namáhání. Taktéţ loţiska 

nesoucího II. hřídel je vysoká teplota – 47,8 °C. Toto loţisko mŧţe podléhat náročnějším 

podmínkám, jelikoţ se nachází u kuţelového pastorku s šikmými zuby.  
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Obr. 69 Termografický snímek převodovky PKO75/100dopravníku C - detail  

Pro větší ujasnění vývoje teploty bylo měření po měsíci opakováno (obr. 70) a byla 

zjištěna z termografického snímku prŧměrná teplota převodovky 42,3 °C, coţ je o 2,9 °C 

více. K největšímu lokálnímu nárŧstu došlo v oblasti napojení převodovky na taţný válec, 

kde se nachází IV. hřídel. 

 

Obr. 70 Snímek převodovky PKO75/100 dopravníku C pořízen o měsíc později 



 

75 

 

Ve vibračním spektru (obr. 71) je nejdominantnější frekvence 25 a 18,5 Hz 

s naměřenou hodnotou rychlosti kmitu pohybující se mezi 5 aţ 6 mm/s. Tato frekvence 

pochází právě z I. a II. hřídele, kde se vyskytují vyšší teploty. Na motoru je naměřená 

frekvence 25 Hz podstatně niţší a lze vyloučit, ţe by vysoké vibrace vznikaly právě zde. 

 

Obr. 71 Spektrum rychlosti vibrací v bodě 4, souřadnice X, vertikálně  

Ve spektrech zrychlení se vyskytují velice výrazně pouze frekvence záběru ozubení 

(GMF) a jejich postranní pásma pocházející z prvního převodu (obr.). Nejjasněji jsou 

viditelné na svém prvním, druhém a třetím násobku. V některých spektrech se vyskytuje i 

výrazný čtvrtý násobek. Na této převodovce jsou tyto vibrace nejdominantnější u většiny 

spekter.  

Při prozkoumání tohoto spektra (obr. 72) vidíme, ţe dominantní postranní pásma mají 

odstup na obou stranách od GMF 25 Hz, coţ je otáčková frekvence prvního hřídele. Tento 

fakt ukazuje na 1. ozubené kolo, které se na této frekvenci otáčí. Jelikoţ postranní pásma 

nemají zanedbatelnou velikost, dá se předpokládat, ţe právě na tomto kole vzniká problém. 
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Obr. 72 Spektrum zrychlení vibrací v bodě 5, souřadnice Y, horizontálně na I. a II. 

hřídel 

 

Obr. 73 Spektrum zrychlení vibrací v bodě 6, souřadnice X, vertikálně  

3GMF 1. převodu 
2GMF 1. převodu 

GMF 1. převodu (749 Hz)  
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Měření bylo prováděno 2x s odstupem přibliţně jednoho měsíce. Při zkoumání těchto 

měření zjistíme, ţe nedochází k nárŧstu vibrací, ale hodnoty kolísají na určité úrovni.  Ze 

zkoumaných spekter vyplývá, ţe tato převodovka má největší problémy s prvním 

převodem.  

Vibrační zrychlení je zde veliké a dle normy ČSN ISO 10816-3 spadá tento pohon do 

pásma C. Stroje v této kategorii jsou charakterizovány jako za normálních podmínek 

neuspokojivé pro dlouhodobý či trvalý provoz a mŧţou být provozovány do doby, neţ se 

nalezne moţnost nápravy. 

 

1. převodovka dopravníku F1 PKO 75/100 – P3, pomalý převod 

Jedná se o převodovku vzdálenější od výloţníku. Na dopravníku F1 byla proměřena 

jako první, jelikoţ se doslova podezřele kroutí a vydává nepříjemný zvuk. Teplota je 

v porovnání s druhou převodovkou vysoká a spolu s ostatními projevy poukazuje na 

končící ţivotnost. Ve většině vibračních spekter dominuje frekvence pocházející z prvního 

převodu. Jedná se o frekvenci záběru zubŧ 648 Hz vznikající mezi 2. a 4. ozubeným 

kolem. První násobek této frekvence je velice malý, ovšem druhý a třetí značně dominuje. 

 

Obr. 74 Spekt. rychlosti vibrací v bodě 5, souřadnice Y, horizontálně na I. a II. hřídel 
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Postranní pásma (obr. 74, 75) se vyskytují viditelně pouze u 2GMF (druhý násobek 

zubové frekvence). Jejich odstup je 15 Hz, coţ odpovídá frekvenci otáčení ozubeného kola 

na II. hřídeli v prvním převodu. Hodnoty, kterých tyto pásma dosahují, nejsou příliš velké, 

ale jelikoţ pocházejí pouze od jednoho kola, mŧţou být vodítkem k odhalení závady. 

Při pohledu na hodnoty zrychlení ve stejném měřícím bodě zobrazené na obr. 75 

zjistíme, ţe jsou viditelné pouze frekvence záběru ozubení a to především na 2. a 4. 

násobku GMF.  

 

Obr. 75 Spektrum zrychlení vibrací v bodě 5, souřadnice Y, horizontálně na I. a II. 

hřídel 

Největší hodnoty rychlosti vibrací byly naměřeny v 8 bodě, který se na převodovce 

nachází nejblíţe k bubnu (obr. 76). Tento bod je na opačné straně převodovky neţ ozubení, 

které tyto vibrační špičky zpŧsobuje. Hodnoty jsou z axiálního směru na hřídel, která tyto 

vibrace emituje a i přesto jsou nejvyšší. Je to pravděpodobně zpŧsobeno její konstrukcí a 

taktéţ faktem, ţe pouze zde se vyskytuje pevné spojení rámu dopravníku s převodovkou. 

Celý pohon je aţ na toto upevnění volně zavěšen na řetězech. 

I ve spektru zrychlení vibrací g jsou hodnoty nejvyšší právě v bodě 8 (obr. 77). Vidíme 

zde pouze násobky GMF, konkrétně druhý a čtvrtý.  
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Obr. 76 Spektrum rychlosti vibrací v bodě 8, souřadnice Z, axiálně na III. a IV. hřídel, 

horizontálně na I. a II. hřídel

 

Obr. 77 Spektrum zrychlení vibrací v bodě 8, souřadnice Z, axiálně na III. a IV. hřídel, 

horizontálně na I. a II. hřídel 
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Na termografickém snímku (obr. 78) vidíme obě převodovky dopravníku F1. Vpravo 

1. převodovku, vzdálenější od výloţníku a vlevo 2. Teplota 1. převodovky je nejvyšší 

v místě prvního převodu, coţ potvrzuje závěry vyvozené z analýzy vibrací. Jelikoţ je 

v převodovce olejová náplň, teplota se dobře přenáší z problémového místa na ostatní 

části. Na tomto snímku je vidět dobré srovnání mezi dobrou převodovkou a převodovkou 

s vyvíjející se závadou. 

 

Obr. 78 Termografický snímek převodovky PKO75/100 dopravníku F1 

U této převodovky je pravděpodobné, ţe dochází k poškozování prvního převodového 

stupně. Vibrační špičky se nacházející právě na druhém nebo třetím násobku a mŧţou 

značit nesouosost kol, nebo uvolnění v loţiscích. V tomto případě se přikláním 

k nesouososti ozubených kol, jelikoţ ta je typická právě pro dominantní druhý násobek 

GMF a pro nerovnoměrnost postranních pásem. Ve třech měřeních v prŧběhu čtyř měsícŧ 

nebyl zjištěn nárŧst hodnot, ale kolísání na určité hladině. Z toho je zřejmé, ţe ještě 

nezačala konečná fáze ţivotnosti stroje.  

Dle ČSN ISO 10816-3 je tento stroj na hranici pásem C a D. Jedná se o přelom vibrací 

mezi akceptovatelným a nebezpečným pásmem. 
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2. převodovka dopravníku F1 PKO 75/100 – P3 - ulička, pomalý převod 

Jedná se o převodovku, na které nejsou viditelné, ani hmatatelné ţádné závady. Její 

tepelné srovnání s převodovkou s vyvíjející se vadou je na obr. 78. Z toho dŧvodu zde byly 

pouţity moderní měřící prostředky, aby bylo moţné porovnat převodovky ve špatném 

stavu s dobrou. U analýzy vibrací hodnoty celkové rychlosti dosahují maximálně 2,6 

mm/s
2
. Toto je velice malá hodnota v porovnání s převodovkami ve špatném stavu 

přibliţně 3x niţší. Teplota zachycená termokamerou na obr. 78 (převodovka vlevo) je taky 

v pořádku, přičemţ po několikahodinovém provozu dosahuje pouze zhruba 32°C. 

Vyšší hodnoty vibrací byly zjištěny také na frekvenci 14,75 Hz, které odpovídá otáčení 

II. hřídele (obr. 79). Rychlost kmitání zde dosahuje 2,1 mm/s. Při prozkoumání trendu 

vývoje vibrací zjišťujeme, ţe nedochází k zvyšování měřených hodnot, coţ naznačuje 

dobrý stav pohonu. 

 

Obr. 79 Spektrum rychlosti vibrací v bodě 2, souřadnice X, vertikálně  
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Ve spektrech vibrací, které byly naměřeny lze poměrně dobře najít všechny druhy 

frekvencí, které jsou buzeny. Dŧvod je ten, ţe zde zatím nevznikly váţné problémy, které 

by byly ve frekvenčním spektru dominantní a zakryly niţší odezvy. Pohon tohoto 

dopravníku, je vzhledem k náročným provozním podmínkám ve velice dobrém stavu. Dle 

ČSN ISO 10816-3 spadá tento pohon do pásma B, přičemţ podle normy mŧţe být stroj 

provozován po neomezeně dlouhou dobu. 

 

Převodovka dopravníku E PKO 75 – P3 - ulička, pomalý převod  

Při prostudování vibračních spekter jsou na první pohled pro všechny měřená místa 

dominující dvě frekvence. Jedná se o 25 Hz coţ je otáčková frekvence motoru a první 

hřídele. Dále je zde často viditelná frekvence GMF (frekvence záběru zubŧ) druhého 

převodu 206 Hz. Nachází se zde 7. a 8. ozubené kolo, které jsou umístěny mezi druhou a 

třetí hřídelí. Ve spektru z bodu 3 (obr. 80) vidíme nejvýrazněji frekvenci I. hřídele na 25 

Hz stejně jako ve většině spekter.  

 

Obr. 80 Spektrum rychlosti vibrací v bodě 3, souřadnice X, vertikálně 

V kaskádovém zobrazení naměřených dat právě na bodu 3 (obr. 81) je zvýrazněn 

vývoj vibrací na 25 Hz. Nejstarší záznam se nachází v zadní části grafu. První měření, kdy 
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jsou naměřeny nejvyšší vibrace, bylo prováděno v době údrţby na studeném stroji, a proto 

jsou zde hodnoty tak vysoké. Mezi 2. a 3. měřením je pak viditelný mírný nárŧst.  

 

Obr. 81 Kaskádové zobrazení spekter rychlosti vibrací v bodě 3, souřadnice X, 

vertikálně 

Jelikoţ se frekvence 25 Hz vyskytuje nejčastěji, byla vypsána do následující tab. 12. 

Červenou barvou je označena buňka, kdyţ ve spektru tato hodnota představuje největší 

rychlost vibrací. Ţlutou barvou je zvýrazněno, jedná-li se o druhou největší hodnotu. 

Z tohoto jde vidět i změnu orientace hřídelí v 5. Bodě, kdy se horizontální směr mění na 

axiální. 

  
Hodnoty vibrací na frekvenci 25 Hz 

  

Směr X, 
vertikálně 
(mm/s) 

Směr Y, 
verti./axi. 
(mm/s) 

Směr Z, 
axi./verti. 
(mm/s) 

M
ěř

en
ý 

b
o

d
 

1. 7,1 2,1 0,4 

2. 4,8 2,9 0,5 

3. 5,9 3,5 0,43 

4. 5,95 2,8 0,95 

5. 11 2,1 4,6 

6. 3,3 1,7 1,8 

7. 10 3,1 4,9 

8. 5,9 1,4 4,5 

Tab. 12 Vypsání velikosti rychlosti vibrací na frekvenci 25 Hz 
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Z této tabulky 12 jasně vyplývá, ţe zásadní problém se na této převodovce nachází na 

25 Hz, coţ při zaokrouhlení odpovídá 1485 ot/min, s kterými pracuje motor. Je teda velice 

pravděpodobné, ţe závada se bude nacházet na motoru, spojce nebo první hřídeli. Největší 

hodnoty jsou naměřeny aţ na nejvzdálenějším konci převodovky od motoru, coţ mŧţe být 

zpŧsobeno volným zavěšením na řetězech a uchycením v místě napojení taţného válce. 

Pro přehlednost jsou data z tabulky uvedeny i v grafu (obr. 82) s tím, ţe byly 

vynechány body 6 a 8, které na pohonu vybočují z přímky a zkreslovaly by toto zobrazení 

šíření vibrací pohonem. Měřené body 1 aţ 4 se nacházejí v bezprostřední blízkosti hřídelŧ 

otáčejících se na frekvenci 25 Hz. Je proto velice zajímavé jak se tyto vibrace šíří rámem a 

projevují se nejvýrazněji na konci převodovky. 

 

Obr. 82 Graf vývoje vibrací na frekvenci 25 Hz 

Na frekvenci 206 Hz se ve vibračních spektrech vyskytovaly taktéţ vyšší hodnoty. 

Dominovali především ve směru Z. Je to z toho dŧvodu, ţe síly na tomto ozubení pŧsobí 

právě v axiálním směru. Jelikoţ ovšem ve spektru zrychlení nejsou viditelné ţádné větší 

energie a postranní pásma tohoto spektra jsou malá, lze říci, ţe kuţelový převod, jenţ budí 

tuto frekvenci je v pořádku. 

Protoţe jsou zde dominantní první otáčkové frekvence pocházející z I. hřídele, spojky 

a motoru, vyskytujíc se téměř ve všech spektrech, lze říci, ţe tento pohona má problém 

s nevyváţeností. Dle ČSN ISO 10816-3 tento pohon spadá do kategorie D, přičemţ 
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hodnoty vibrací jsou zde za normálních okolností povaţovány za tak nebezpečné tolik, ţe 

mŧţou vyvolat poškození stroje. 

 

Převodovka zachycená při pochůzce  

Na této převodovce (obr. 83) vidíme zvýšenou teplotu pravděpodobně znamenající 

únik oleje, přičemţ vzniká nadměrné tření na loţiskách i ozubených převodech. Tuto teorii 

podpořilo zpozorování mastné stopy na zemi pod převodovkou. Tato převodovka má 

nejvyšší teplotu u prvního převodu poblíţ loţisek nacházejících se na koncích I. a II. 

hřídele. Tento jev je velice častý a naznačuje, ţe tato loţiska jsou nejvíce namáhána.  

 

Obr. 83 Termografický snímek převodovky  

 

5.3 Návrh diagnostiky taţných válců 

Na obr. 84 je vyfocen drţák ultrazvukové sondy, který byl upraven pro snadnější 

manipulaci a měření dat. Rukojeť je teleskopická, zakončení je uzpŧsobeno tak aby bylo 

moţné nastavit potřebný úhel přiloţení snímače a pro lepší snímání dat byl přidán pruţný 
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element (na fotce oranţová část). Na úplném konci se nachází svěrka na ultrazvukový 

snímač opatřená magnety. Před započetím měření je třeba sondu upnout do drţáku tak, ţe 

magnet bude na válci, sonda se přitlačí na povrch a svorkou se utáhne. Jelikoţ je zaručena 

díky magnetu optimální přítlačná síla, pak při samotném měření stačí pomocí pruţného 

elementu sodnou lehce ustavit pro zaručení odečtu správné hodnoty. Poslední zlepšení 

tohoto nástavce by bylo zalití magnetu do pryskyřice přímo na povrchu taţného válce, 

čímţ dojde k eliminaci ustavování a jakémukoli viklání sondy. 

 

Obr. 84 Konečná konstrukce držáku sondy ultrazvukového tloušťkoměru 

Pro objektivní znalost opotřebení taţného válce je třeba provést měření v bodech jak je 

na obr. 85. Jelikoţ se jedná o 20 měřících míst, je velice těţké si představit, ţe měření bude 

probíhat na namontovaném taţném válci v pásovém dopravníku. Kompromis, na který by 

se dalo přistoupit je dělat takovéto měření pouze při údrţbě dopravníku, kdy se provádí 

rozpojování šití gurty nebo při jiných údrţbářských pracích, kdy dojde alespoň 

k částečnému zpřístupnění válce. 

Z dŧvodŧ veliké komplikovanosti snímání tak velkého počtu bodŧ a mnoţství taţných 

válcŧ, které se na dole vyskytují, je moţné alespoň pro zjištění aktuální hodnoty tloušťky 

měřit pouze v jednom bodě přes pozorovací otvory. Za předpokladu, ţe máme z jiného 

měření změřené všechny body, jak je zobrazeno na obr. 85 mŧţeme říci, ţe pokud tloušťku 

změříme v očekávaném nejtenčím místě, nebude se zásadně lišit oproti protilehlé straně. 
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Obr. 85 Návrh měřících bodů pro zjišťování tloušťky pláště 

Na bubnu měřeném na povrchu činil rozdíl největší a nejmenší tloušťky na obvodě 

2,16 mm. Z takovéhoto poznatku lze udělat pravidlo, ţe při naměření tloušťky niţší jak 7 

mm musí být taţný válec proměřen dŧkladně (obr. 85), protoţe jeho tloušťka stěny mŧţe 

být v jiném bodě menší jak 5 mm. Při takovéto tloušťce se mŧţe dojít k prasknutí bubnu. 

Na stanovení přesného časového systému kontrol nebyl změřen dostatečný počet válcŧ. 

Tento úkol je třeba udělat časem, aţ bude zjištěno, jak rychle dochází k opotřebovávání 

povrchu válce a při jakých podmínkách. 

Další problém, který zprvu nebylo jasno jak diagnostikovat, byly poškozující se 

loţiska taţných válcŧ. Pomocí analýzy vibrací se jejich stav určuje velice obtíţně z dŧvodu 

jejich pomalého otáčení a nemoţnosti snímání vibrací v jejich bezprostřední blízkosti. 

Proto byly pořízeny termografické snímky na všech 8 dopravnících, kolem kterých vedla 

trasa pochŧzky.  

Na snímku (obr. 86) je zachycen konec taţného válce s napojením na převodovku. 

Byla zde zkoumána teplota, která pochází z loţiska válce. Čára nakreslená na obr. 84 

slouţí k vykresleni prŧběhu teplot zobrazených v grafu (obr. 85). Je zde jasně vidět, jak 

teplota směrem od loţiska klesá a narŧstá teprve na převodovce. Stejný projev byl 

zaznamenán taktéţ na další, zde neuvedeném konci taţného válce. 
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Obr. 86 Ložisko s podezřením vzniku závady 

 

Obr. 87 Graf teploty z čáry na obr. 84 

Loţiska taţných válcŧ je třeba kontrolovat z obou stran. Ze strany štusu je tento úkol 

velice náročný, ale jelikoţ se s kamerou mŧţe snímat z velké vzdálenosti, často 

proveditelný. Na obr. 88 jsou vidět konce taţných válcŧ upnutých v pásovém dopravníku. 

Teplota zde není nejvyšší. Mŧţeme si povšimnout, jak je ovlivněna, je-li povrch opatřen 

krytem (3. TV zprava). Takto je třeba jednou za čas zkontrolovat dopravníky, jestli 

nedochází k poškozování loţisek, aby bylo předcházeno zadření válce. 
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Obr. 88 Zakončení čtyř tažných válců na pásovém dopravníku 

5.4 Závěr 

Na pochŧzce kolem 8 dopravníkŧ byl nalezen pouze jeden zadřený váleček, který byl 

okamţitě určen na výměnu. To svědčí o dobré údrţbě, která se zde zakládá na znalostech 

dopravníku, dobrém sluchovém odhadu a postřehu. Nebyl zde nalezen ţádný případ tření 

pásu o konstrukci a bylo odhaleno jen pár válečkŧ se zvýšenou teplotou v oblasti loţiska 

nad 30 °C. 

Z měření tloušťek bubnŧ vyplývá, ţe jediný problém se nachází na třetích taţných 

válcích u dopravníku A a B. Obzvláště malá tloušťka 5 mm se nachází na válci 

dopravníku B. Je třeba se na tyto válce zaměřit, aby nedošlo k jejich nečekanému 

prasknutí. 

Z analýzy vibrací na vybraných vzorových pohonech vyplývá, ţe k velikému 

namáhání dohází na prvním převodu a zároveň první hřídeli. Stejný problém se jasně 

projevil i při zkoumání teplot na termografických snímcích. Bylo by dobré zaměřit se na 

nárŧst tepoty právě v této oblasti.  
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6 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 

Do stávající údrţby pásových dopravníkŧ se dají začlenit některé nové systémy 

sledování technického stavu, které byly prověřeny v této práci. Jedná se o zjišťování 

tloušťky taţných válcŧ pomocí ultrazvukového tloušťkoměru a odhalování závad pomocí 

termokamery. Tyto dvě metody diagnostiky se ukázaly jako nejlepší z moderních 

dostupných prostředkŧ aplikovatelných na dopravníky v dŧlním prostředí. V kombinaci 

s dosavadními pozorovacími metodami zakládajících se na zkušenostech, lze dosáhnout 

alespoň dostačující úrovně údrţby v náročném dŧlním prostředí. Bylo by moţné navrhnout 

účinnější systém diagnostiky, obsahující například olejové zkoušky a analýzu vibrací, ale 

z dŧvodu vysokých nákladŧ a komplikovanosti uvádím nejjednodušší variantu, která 

zahrnuje pouze pouţití ultrazvukového tloušťkoměru a termokamery. 

Měření pomocí termokamery 

Termokamera se osvědčila jako dobrý nástroj k odhalení jakýchkoli závad 

zpŧsobujících vyzařování tepelné energie. Tento zpŧsob monitorování pásových 

dopravníkŧ je vzhledem k jejich mnoţství velice výhodný. Dají se lokalizovat poruchy 

loţisek, přidírání gurty, nedostatečná olejová náplň atd. Velikou výhodou je rychlost 

provádění takovéhoto měření a okamţité výsledky, které napomáhají rozhodnout, je-li 

třeba provést údrţbářský zásah či ne. 

Nejvhodnější se jeví přístroj Dräger UCF 7000. Tato termokamera má certifikát dle 

normy ATEX do zóny 1 umoţňující její nasazení v prostředí s nebezpečí výskytu výbušné 

atmosféry. Dle výrobce je spolehlivá i v těch nejdrsnějších podmínkách kde se vyskytuje 

například voda a prach. Nabízí optimální zobrazovací funkce, je ovládatelná jednou rukou, 

disponuje laserovým ukazovátkem přehřátých povrchŧ, umoţňuje nahrávat videozáznamy, 

snímky i zvukové poznámky. Primárně byla navrţena pro vyuţití při hasičských zásazích. 

Její cena se momentálně pohybuje lehce pod 200 000 Kč. [8], [9] 



 

91 

 

 

Obr. 89 Termokamera Dräger UCF 7000 [8] 

Měření ultrazvukovým tloušťkoměrem 

Taţné válce namontované na pásovém dopravníku jsou velice nepřístupné pro 

jakoukoli diagnostiku. Kvŧli správnému odhadu jejich opotřebení je třeba zavést systém 

vedení záznamŧ a plánování měření.  

Na trhu se nachází pouze pár ultrazvukových tloušťkoměrŧ určených do prostředí 

s moţným výskytem výbušné atmosféry. Nejlevnější a zároveň nejvíce se hodící přístroj 

pro podmínky dŧlního prostředí a splňující podmínky normy ATEX je 1071-Ex 

Intrinsically Safe Ultrasonic Wall Thickness Gauge. Cena celé sady je v přepočtu za 

82 800 Kč. [10] 

 
 

Obr. 90 Ultrazvukový tloušťkoměr [10] 
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