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Anotace 

Předmětem této diplomové práce, je poukázat a seznámit s klíčovými faktory, které 

ovlivňují životnost a provoz dopravních pásů. Práce poukazuje na systém pásové dopravy 

sestávající z pásového dopravníku a samotného dopravního pásu spolu s jednotlivými 

faktory, které zásadním způsobem ovlivňují provozování a délku použití dopravních pásů v 

lomovém provozu. Jedná se především o identifikaci jednotlivých faktorů spolu s návrhem 

provozního řešení zvýšení životnosti, provozuschopnosti a finanční stránky provozování 

dopravních pásů.  

 

Klíčová slova: 

dopravní pás, životnost, provoz, pásový dopravník, monitoring 

 

 

Summary 

 The subject of this Diploma thesis is to point out and meet with key factors that 

affect the life and operation of conveyor belts. The work refers to a system consisting of a 

belt conveyor and the conveyor belt itself with the individual factors that significantly 

affect the length of the operation and use of conveyor belts in a quarry operation. It is all 

about identifying the particular factors together with the draft operational solutions to 

enhance durability, serviceability and financial aspects of the operation of conveyor belts. 
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Úvod a cíl práce 

Dopravní pásy jsou nedílnou a nosnou částí pásového dopravníku, ve smyslu části, 

která slouží k přepravě libovolných materiálů a surovin ať už ve strojírenství, zemědělství, 

energetice, stavebnictví, hutnictví, při těžbě uhlí, rud, ale i v dalších rozsáhlých odvětvích 

průmyslu. V této práci se chci převážně věnovat využitím dálkové pásové dopravy a 

především samotným dopravním pásům.  

Cílem práce je seznámit s jednotlivými faktory, které významně ovlivňují životnost 

a spolehlivost samotných dopravních pásů, jako důležité součásti technologických celků 

s dálkovou pásovou dopravou. Tato nosná a pohyblivá část tj. dopravní pásy, sloužící jako 

prostředek pro přepravu materiálů, musí splňovat dané a požadované kritéria a zásadní 

parametry pro bezporuchový provoz. Dále nesmí významně zatěžovat ekonomickou 

stránku jeho provozování a údržby v technologických celcích. Správné zacházení, 

spojování, monitoring, údržba, včasná výměna a odhalení provozních nedostatků slouží 

nejen k bezporuchovému provozu, ale především k prodloužení životnosti a 

provozuschopnosti dopravního pásma. 

Cílem mé diplomové práce je v první části stručné seznámení se základními druhy 

a použitím dopravních pásů v pásových dopravnících, dále s možností monitoringu 

dopravního systému pásů, shrnutí klíčových faktorů k dosažení vyšší životnosti a 

provozuschopnosti pásové dopravy a popsání jak provozních nedostatků tak finanční 

náročnosti špatné údržby a na druhé straně možnosti předcházení, opotřebení a zmapování 

nedostatků spolu s jejich možnostmi odstranění.  

Dále bych rád seznámil s normami, které nejen, že sledují kvalitu dopravních pásů 

dodanou výrobcem, ale zároveň poukazují a mohou pomoci při zjišťování 

provozuschopnosti a vlastností použitých či stále využívaných dopravních pásů.  

Výsledkem mé diplomové práce bude seznámení s provozními parametry nutnými 

k bezporuchovému, efektivnímu a časově nejdéle možnému využití životnosti dopravního 

pásma. 
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1 Pásová doprava na lomech 

 Doprava materiálu na lomech formou pásových dopravníků a samotné nosné části 

tj. dopravního pásu, má nejen velký potenciál, ale především velkou efektivnost v dopravě 

těžebního materiálu. Pásová doprava patří na lomech ke kontinuálnímu způsobu přepravy 

tohoto materiálu.  

Má mnoho výhod: 

 jednoduchost nasazení, 

 jednoduché konstrukční řešení, 

 možnost rychlé přestavby a přeložení, 

 vysokou dopravní vzdálenost a výkonnost, 

 velkou předpokládanou životnost, 

 malou ekonomickou náročnost provozu, 

 minimální vliv na životní prostředí, 

mezi nevýhody ovšem řadíme: 

 nutnost monitorování tratí, 

 nutnost udržování v neustálé provozuschopnosti, 

 údržbu jednotlivých částí pásového dopravníku, 

 kontrola a monitoring samotného dopravního pásu. 

 

 Dálková pásová doprava patří mezi nejrozšířenější způsob kontinuální dopravy na 

uhelných lomech a je součástí všech technologických celků. Pásové dopravníky tvoří celou 

dopravní trať od dobývacího orgánu, tratě na dobývacím stroji, tratě dopravy materiálu 

přes lom, až na konečné místo určení. [8] 

 Pro veškeré lomy je jedním ze základních problémů výběr správného systému 

dopravy těžené suroviny. Výběr zaměřený v převážné většině mezi dopravou kolovou, 

kolejovou a pásovou má řadu specifických vlastností, a to platí při výběru dálkové pásové 

dopravy především. Dálková pásová přeprava patří k nejvíce využívaným druhům 

přepravy surovin právě u hnědouhelných lomů. Je dbáno nejen na výše vyjmenované 

výhody a nevýhody tohoto druhu přepravy, ale vždy především na co nejnižší finanční 

náklady, co nejvyšší životnost a nejsnadnější provozuschopnost. Právě tyto tři ukazatele, tj. 
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finance (náklady), životnost (technická životaschopnost) a provoz (údržba), jsou jedny 

z hlavních měřítek a požadavků pro konečný výběr.  

 Právě faktory, které tyto tři ukazatele ovlivňují je nutno zmapovat, zajistit a 

redukovat. Jen tak můžeme zaručit bezporuchový provoz a prodloužit životnost dálkové 

pásové dopravy, resp. dopravních pásů při co nejnižších nákladech. 

1.1 Provoz dopravních pásů 

 Provozem dopravních pásů, rozumíme jeho bezporuchové zajišťování ve spojitosti 

s pásovými dopravníky, jako unášejícím a technickým prvkem, na kterém je samotný DP 

nasazen a provozován. Můžeme tedy říci, že technickou součástí provozu DPD je právě 

zmíněný pásový dopravník ve spolupráci s údržbou a technologickou dokumentací ve 

formě Provozního řádu dálkové pásové dopravy a Pokynů pro údržbu a provoz. Tato 

technologická dokumentace spjatá právě s údržbou a provozním řádem DPD je jedním 

z klíčových faktorů ovlivňující samotný provoz DP při nasazení a provozování na 

pásových dopravnících. 

1.2 Životnost dopravních pásů  

Životnost dopravních pásů a její ovlivnění, je v dálkové pásové dopravě zcela 

klíčový faktor. Čím větší je životnost provozovaného DP při lomové těžbě, tím nižší jsou 

náklady na dopravu těživa. Životnost zcela úzce souvisí s provozem DPD a jeho údržbou. 

Existuje celá řada faktorů ovlivňující životnost DP, které můžeme nejrůznějšími činnostmi 

ovlivnit a samotnou životnost tím prodloužit. 

Mezi klíčové faktory ovlivňující životnosti DP, můžeme zahrnout: 

 normativní požadavky, 

 monitoring, 

 opotřebení, 

 poškození, 

 spojování, 

 opravy, 

 financování. 
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2 Nasazení dopravních pásů 

 K využití a nasazení dopravních pásů, jako důležitého prvku pro dopravu materiálu 

slouží pásový dopravník. Pásový dopravník, jako tažný prvek DP slouží k dopravě sypkého 

i kusovitého těžebního materiálu. Dopravníky jsou většinou konstruovány přímo pro danou 

potřebu organizace. 

 Celý proces nasazování dopravních pásů je velice specifická záležitost. Správný 

výběr pásu, jeho nasazení a spojení na jedné straně a na straně druhé dobré seřízení 

napínacích sil bubnů, jejich rychlosti, osazení válečky, stěrači atd., to vše má velký vliv na 

provoz a životnost dopravních pásů. Celý tento proces, je nutné nejen sledovat, ale i 

odborně zaštítit, k čemuž slouží jednotlivé technologické postupy, provozní řády a pokyny 

pro obsluhu a údržbu. 

2.1 Pásový dopravník 

 Pásový dopravník činí v kombinaci pás x dopravník, tzv. technickou část přepravy. 

Správné zvolení dopravníku, s jeho jednotlivými konstrukčními prvky, zajišťuje nejen 

téměř bezporuchový provoz, ale především zajišťuje větší životnost DP. 

 

Základní dělení pásového dopravníku je: 

 pevně konstruovaný a stabilně umístěný na jednom místě, 

 pojízdný na samohybném podvozku, 

 přemístitelný, konstruovaný z lehké samonosné konstrukce, která umožňuje 

manipulaci a možnost přestavby. 

Konstrukce pásového dopravníku, je dána konstruktérem, druhem použití, jeho 

umístěním, kapacitou přepravy, výpočtem a požadavkem zákazníka. Samotná konstrukce 

vychází vždy ze základních částí, ty jsou: 

 kovová konstrukce (rám), 

 hnací buben, 

 vratný buben, 

 dopravní pás (nosný prvek), 

 spojovací části konstrukce s dopravním pásem, jako válečky ve stolicích, 

 pohonné jednotky, tj. elektromotory, převodovky, 
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 napínání, 

 shrnovací zařízení, 

 stěrač dopravního pásu, 

 bezpečnostní zařízení. 

 

Pásový dopravník je tvořen základní nosnou konstrukcí (viz jednotlivé druhy), 

která je umístěna mezi objekty, případně na podpěrách. Vzdálenost mezi podpěrami je 

dána konstrukcí pásového dopravníku. 

Na jednom konci základní konstrukce je umístěna hnací stanice s hnacím bubnem 

uloženým v ložiskových tělesech. Buben je opatřen pohonnou jednotkou s elektromotorem 

a převodovkou (případně se používá převodovka-spojka-motor nebo hydropohon), možno 

použít i elektrobuben. Na druhém konci je umístěna vratná stanice s vratným bubnem, 

uloženým rovněž v ložiskových tělesech, případně má buben ložiska uvnitř těla. [1] 

2.2 Technický popis pásového dopravníku 

Hnací buben - poháněcí stanice 

Poháněcí stanice se skládá z motoru, převodovky, spojkou mezi nimi a poháněcím 

bubnem. Motory, jako poháněcí prvek jsou většinou elektrické. Jedná se o jednu 

z nejdůležitějších částí, jelikož zabezpečuje pohyb dopravního pásu. 

 

Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořena zpravidla z pevných dílů vytvořených z profilové 

oceli, případně z trubek. U pásových dopravníků je vyrobena z lehké konstrukce s danou 

podpěrnou konstrukcí. Nosná konstrukce bývá buď volně položena s možností rychlého 

přemístění a manipulace, nebo u stabilních dopravníků na hlavních dopravních trasách 

bývá konstrukce uchycena v betonových patkách. 

 

Válečková stolice 

Úkolem válečkových stolic je podepírat horní a dolní část dopravního pásu. 

Jednotlivými částmi jsou nosná stolice a nosné válečky. Nosná stolice jako součást 
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válečkové stolice může mít různé uspořádání, závislé na jejich funkci. Nosné stolice 

mohou být: 

 horní – nesoucí horní válečky (podle počtu válečků jsou jedno-válečkové, dvoj-

válečkové, troj-válečkové a více-válečkové), 

 dolní – nesoucí dolní válečky, které jsou ve většině případů jedno-válečkové a 

v některých případech dvou-válečkové. 

Nosné válečky vedou a podepírají horní a dolní větev dopravního pásu. Jsou 

uložené v nosných válečkových stolicích. Podle jejich konstrukce se rozlišují dva základní 

typy: 

 s pevnou osou a otočným válečkem, 

 s otočným čepem zvenku a pevným ložiskovým tělesem. 

 

Napínací stanice 

Pásový dopravník je vybaven ústrojím pro napínání, jenž plní dva úkoly. Zaprvé 

vytváří v pásu předpětí, které v různých fázích provozu pásu umožňuje jeho unášení 

poháněcím bubnem a zadruhé vyrovnává prodloužení pásu vyplývající z trvalé deformace 

v průběhu provozu. Napínán ovšem musí být vratný buben, který není poháněn. 

 

Vratná stanice 

Slouží jako konečný článek dopravníku na vratném konci. Vratný buben plní funkci 

možnosti změny směru pohybu dopravního pásu. Vratná stanice je vybavena čističem pásu 

ve vratné větvi před náběhem pásu na buben. U kratších dopravníků plní vratná stanice 

funkci napínání dopravního pásu. 

 

Dopravní pás 

 Pás je v horní i spodní větvi veden válečky, na kterých jsou pryžové disky, které 

přicházejí do kontaktu s DP, a o které se pás otírá a vede. Válečky jsou uloženy ve 

válečkových stolicích a umožňují pásu vytvořit tzv. koryto pro přepravu těženého 

materiálu. Nejčastěji se používá tří válečků pro horní dopravní část a jednoho nebo dvou 

válečků pro zpětnou spodní část. 
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Stěrače 

 Stěrače dopravních pásů se používají ke stírání přepravovaného materiálu a 

zabezpečují tím intenzivní čištění dopravníku při nízkých provozních nákladech. 

Stěrače dělíme na:  

a) spodní stěrače, 

b) čelní stěrače, 

c) několikanásobný stírací systém. 

[2, 8] 

 

Obrázek č. 1: Pásový dopravník. [autor] 

3 Dopravní pásy 

Všeobecně jsou dopravní pásy využívané na uhelných lomech rozděleny na dva 

základní typy: 

  gumotextilní, 

 ocelolanové. 

Jejich základní rozlišení spočívá v jejich samotné konstrukci (vnitřní kostry). 

3.1.1 Kostra pásu 

 Kostra dopravních pásů je důležitou a svou konstrukcí nosnou a tažnou částí celého 

dopravního pásu. Její složení a skladba je u dvou základních druhů DP zcela odlišná a se 
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zcela odlišnými vlastnostmi. Kostra pásu má velký vliv na provozuschopnost a životnost 

DP. Na různá zatížení a pracovní podmínky se volí i rozličné typy a druhy DP dle zatížení, 

napínacích sil, pevnosti, korýtkovosti, druhu přepravovaného materiálu atd.  

 Správným výběrem dosáhneme nejen relativně bezporuchového provozu, ale 

především zásadní prodloužení životnosti a provozuschopnosti DP. [5] 

3.1.2 Kostra gumotextilních dopravních pásů 

 Kostru gumotextilních DP tvoří tkanina (kord), vyráběná ve speciálních 

kordárnách, které se specializují právě na tento druh technického, vysoce odolného a 

pevnostně odpovídajícího textilu. Každá nit z příslušného matriálu, musí splňovat 

předepsané pevnostní požadavky. Samotná kostra je tvořena standardně z 2 až 6 textilních 

vložek. Tyto vložky mohou být buď z polyamidových tkanin - označených „P“, nebo z 

polyesterových tkanin v osnově a polyamidových tkanin v útku - označených „EP“.  

 Vyráběné jsou v pevnostních řadách od 200 do 3500 N.mm
-1

 a v šířkách od 400 do 

2400 mm. Kostra tvořená z textilních tkanin, natahována a namáčena ve speciálních 

kapalinách musí být zcela neporušena. Každé slabé místo či poškození může mít za 

následek výrobu nekvalitního DP s pozdější možností přetržení. 

 

Obrázek č. 2: Schéma tkaniny (1 - osnova; 2 - útek). [10] 

 

 Polyamidová a polyesterová tkanina musí splňovat svým složením a tzv. upletením 

v kordárnách, požadavky pro pevnost a odolnost. Druh a vzorek tkaniny viz příloha č. 1. 
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3.1.3 Kostra ocelolanových dopravních pásů 

 Kostra ocelolanových DP je tvořena vysoko pevnostními ocelovými výstužnými 

lany, uloženými v jedné rovině a obalené jsou v jádrové gumě, která zabezpečuje dokonalé 

spojení horní a spodní krycí vrstvy. Tato pevná vazba zabezpečuje optimální funkční 

schopnost a vysokou odolnost. Řazením lan podle vybraných rozestupů je možné docílit 

pevnostní řady. Standardní pevnostní řada je označována ST 1000 až ST 5000. 

Samotnou kostru tvoří spletenec a konstrukce lanek. 

3.1.4 Gumotextilní dopravní pásy 

Konstrukce gumotextilních dopravních pásů (P, EP) je velice flexibilní a zároveň 

odolává velkým pevnostním požadavkům. Gumotextilní dopravní pásy jsou ideální na 

přepravu materiálu na menší osové vzdálenosti na často přestavovaných a 

transportovaných dopravnících. Konstrukce dovoluje snadnou a rychlou manipulaci 

s jednoduchou možností krácení a znovu spojení DP. 

Skladba dopravního pásu: 

1) vrchní gumová krycí vrstva, 

2) kostra z technické tkaniny (kordu), 

3) spodní gumová krycí vrstva, 

4) ochranný boční gumový kraj. 

 

 Konstrukce – nosná kostra je tvořena polyamidovou nebo polyesterovou tkaninou, 

ve složení 2 až 6 vložek, do kterých je vlisována a obalena jádrová guma. Tato 

zabezpečuje dokonalé spojení s krycími vrstvami. Pro zvýšení odolnosti proti průrazům 

může být kostra chráněná z vrchní i spodní strany nárazníkem (další textilní 

protiprůrazovou tkaninou). 

 

Gumotextilní dopravní pásy jsou vyráběny: 

  v šířkách od 400 mm do 2 400 mm, 

 v pevnostních řadách 200 do 3500 N.mm
-1

. 
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Obrázek č. 3: Schéma gumotextilního DP. [RENOGUM a.s.] 

 

 Kladné vlastnosti  

Malý průměr hnacího bubnu - pás je odolný vůči ohybové únavě, proto může být hnací 

buben menšího průměru. 

Vhodnost – vhodný na jakýkoliv pásový dopravník. 

Nasazení – lehká  manipulace a nasazení na pásový dopravník. 

Přestavba – jednoduché zkrácení a přemístění. 

Spojení - jednoduché a rychlé spojování. 

Cena – levnější a v mnoha variantách dle požadavků. 

 

 Záporné vlastnosti 

Průrazová odolnost – pouze s využitím protiprůrazových vložek, možnost snadnější 

opravy. 

Malá odolnost proti rozřezání – větší průrazovost a možnost říznutí. 

Kostra – větší náchylnost na poškození kostry. 

3.1.5 Ocelolanové dopravní pásy 

Robustní konstrukce ocelolanových dopravních pásů (OLDP) odolává vysokému 

tahovému zatížení, stejně jako nadměrnému opotřebení. Ocelolanové dopravní pásy jsou 

ideální na přepravu materiálu na velké osové vzdálenosti, na stabilních dopravnících a na 

velké převýšení v těžkých pracovních podmínkách. 
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Skladba dopravního pásu: 

1) vrchní gumová krycí vrstva,  

2) kostra z ocelových lan (konstrukce), 

3) spodní gumová krycí vrstva, 

4) ochranný boční gumový kraj. 

 

 Konstrukce – nosná kostra je tvořena vysoko pevnými ocelovými výstužnými 

kordy (lany), uloženými v jedné rovině, která jsou obalena v jádrové gumě. Tato 

zabezpečuje dokonalé spojení s krycími vrstvami. Pro zvýšení odolnosti proti průrazům 

může být kostra chráněná z vrchní i spodní strany nárazníkem (textilní tkanina nebo příčně 

uložená ocelová lanka). 

 

Ocelolanové dopravní pásy jsou vyráběny: 

  v šířkách od 750 mm do 2 400 mm, 

 v pevnostních řadách ST 1000 až ST 5000. 

 

 

Obrázek č. 4: Schéma ocelolanového DP. [RENOGUM a.s.] 

 

 Kladné vlastnosti  

Vysoká pevnost v tahu - pásy jsou vhodné pro velké rozpětí a vzdálenosti (dálková 

doprava materiálů). 

Malá prodloužení v použití - pásy potřebují relativně velmi krátkou napínací vzdálenost.  
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Malý průměr hnacího bubnu - pás je odolný vůči ohybové únavě, proto může být hnací 

buben menšího průměru. 

Vysoká přilnavost mezi gumou a ocelovými lany – všechna lana jsou pozinkována a mají 

vysokou přilnavost s gumou. Tím dosahují OLDP dlouhou životnost.  

Předpětí ocelových lan - ve výrobě, jsou ocelové lana rovnoměrně uspořádány a mají 

stejné napětí, takže pásy běží v ose dopravníku a jen obtížně vybočují.  

Dobrá korýtkovost - kostra nemá příčnou výztuž, proto je snadné vytvořit hluboké koryto, 

takže je možné využít maximální kapacitu dopravníku.  

Kontrola pásu rentgenem - jednoduchá možnost kontroly poškození ocelových lan na 

dopravníku. 

 

 Záporné vlastnosti 

Malá průrazová odolnost – OLDP bez nárazníků jsou náchylné na průrazy až po lana, kdy 

dochází k rezivění a separaci lan. 

Malá odolnost proti rozřezání - OLDP bez nárazníků jsou náchylné na podélné rozříznutí. 

Pracné spojování – spojení pásu je velmi technicky a časově náročné. 

[7, 11] 

4 Typové umístění dopravních pásů na lomech 

 Na hnědouhelných lomech se využívá celá řada druhů a typů DP, dle jejich 

umístění, provozních podmínek a požadavků. V následující tabulce jsou uvedeny běžné 

příklady typů pásů dle šíře, pevnosti a umístění na lomech: 

 

Tabulka č. 1: Typy DP na lomech. [RENOGUM a.s.] 

Typ DP Pevnost DP Šíře DP Umístění DP 

Gumotextilní P 1600/4 5+5 1200 mm uhelné odtahové linky 

Gumotextilní P 2000/4 8+4 1800 mm skrývka – odtahové linky 

Gumotextilní P 2000/4 8+4 2000 mm dobývací stroje 

Gumotextilní P 2000/4 8+4 2200 mm předávací pás na KU 800 

Gumotextilní P 1600/4 6+3 1400 mm uhelná rypadla 

Ocelolanový ST 3150 12+10 1800 mm odtahové linky na skrývce 
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Tabulka č. 2: Množství DP. [VRŠANSKÁ UHELNÁ a.s.] 

Množství dopravního pásma na úseku uhlí  

VRŠANSKÁ UHELNÁ a.s. rok 2012 

Pásma š. 1200mm v (bm) 8 497 

Pásma š. 1400mm v (bm) 164 

Pásma š. 1600mm v (bm) 5 858 

Pásma š. 1800mm v (bm) 653 

Pásma š. 2000mm v (bm) 59 

Pásma š. 2400mm v (bm) 375 

Celkem (bm) 15 606 

 

 Jednotlivé druhy pásma jsou nasazovány vzhledem k hodinovému výkonu 

dobývacího stroje, dále s ohledem na kapacitu skládkových strojů a zásobníků na uhelné 

technologii a s ohledem na kapacitu zakládacích strojů na skrývkové technologii.  

V případě volby OLDP na skrývkové technologii je volíme vzhledem k možnosti 

stavby dlouhých dopravníků. V případě PA pásma lze provozovat bez problémů dopravník 

o maximální délce okolo 1 km. V případě pásma OLDP se provozují i dopravníky o délce 

2 km. 

5 Normativní požadavky na dopravní pásy [15] 

Dopravní pásy musejí splňovat řadu důležitých norem. Jednotlivé normy se 

zaměřují na určité části dopravního pásu a předepisují pravidla pro jejich zkoušení, ale i 

výsledné normou dané číselné hodnoty, které se musejí při samotné výrobě dopravních 

pásů dodržovat. 

Nedodržením těchto norem může dojít a dochází ke zkrácení životnosti pásů a k 

jejich poruchovosti až nevhodnosti použití v provozních podmínkách lomů. Pokud 

vezmeme v potaz základní konstrukci DP, můžeme výčtem norem postupovat od 

gumového obalu (krycích vrstev a bočníků), po samotnou kostru a její základní skladbu 

složení. 
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5.1 Oděr 

 Oděr, neboli stanovení odolnosti proti odírání, je jednou z nejdůležitějších 

vlastností DP a jeho vlivu na životnost v provozních podmínkách. Tato mezinárodní norma 

specifikuje metodu pro stanovení odolnosti pryže proti odírání, především mezi těženým 

materiálem a krycími vrstvami DP. Metoda spočívá ve stanovení objemového úbytku 

pryžového zkušebního tělesa při odírání na specifikovaném odíracím prostředku.  

Norma:  

 ČSN 62 1466 – Pryž. Stanovení odolnosti proti odírání na přístroji s otáčivým 

bubnem. 

 Normou daná hodnota, jejíž jednotkou je mm
3
, musí být při výrobě gumových 

vrstev dodržena. Nedodržením této normy dochází k rychlému úbytku (odírání), jehož 

důsledkem je rychlé opotřebování gumových vrstev a snížení životnosti dopravního pásu 

při jeho provozu na pásových dopravnících. 

Na obrázku níže, lze vidět provádění zkoušky oděru na vzorku gumy z krycí vrstvy DP, dle 

normou předepsaném: 

- zařízení, 

- hrubosti brusného papíru, 

- přítlakové síly, 

- rychlosti otáčení válce s brusným papírem. 

 

Obrázek č. 5: Průběh zkoušky na oděr gumy. [RENOGUM a.s.] 



Bc. Jaroslav Ježek: Klíčové faktory ovlivňující provoz a životnost dopravních pásů 

 

2013  15 

5.2 Soudržnost 

Soudržnost, neboli stanovení této soudržnosti mezi: 

 U gumotextilních DP, vložkami a mezi krycími vrstvami a vložkami 

dopravního pasu. 

Norma: 

 ČSN 26 0370 – Dopravní pásy s textilní kostrou, metody zkoušení základních 

vlastností. 

 

 U ocelolanových DP, krycími vrstvami a lankem kostry. 

Norma: 

 ČSN EN 28094 – Dopravní pásy s ocelovým kordem. Zkouška soudržnosti mezi 

krycí a středovou vrstvou. 

 

Hodnota soudržnosti je zásadní pro správnou funkci DP při jeho provozu a délky 

jeho životnosti. Norma určuje číselnou řadu minimálních pevnostních požadavků 

soudržnosti podle typu DP. Podstatou zkoušky je namáhání zkušebního tělesa tahem, 

přičemž dochází k separaci krycí vrstvy od nosné kostry nebo k separaci jednotlivých 

vložek od sebe navzájem. Měří se a zaznamenává síla potřebná k této separaci. Jednotkou 

je N/mm. 

5.3 Tahové vlastnosti 

 Podstatou zkoušky je namáhání rozměrově daného zkušebního vzorku 

gumotextilního DP tahem, až k jeho přetržení. Měřené vlastnosti jsou: 

- síla potřebná k přetržení, 

- prodloužení měrné délky pracovní části tělesa v okamžiku přetržení, 

- prodloužení měrné délky pracovní části tělesa při zatížení, odpovídajícím 

dovolenému namáhání pásu v tahu. 

Norma: 

 ČSN 26  0370 - Dopravní pásy s textilní kostrou, metody zkoušení základních 

vlastností. 
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 Tyto měřené vlastnosti jsou zcela zásadní pro určování pevnosti gumotextilního DP 

a jeho chování v provozních podmínkách na pásových dopravnících. Ověřením a 

zkoušením těchto vlastností, zjišťujeme pevnostní charakteristiky, které ovlivňují jak 

provozní podmínky, tak samotnou životnost DP. 

6 Životnost a provoz dopravních pásů 

 Dopravní pás, je ve své podstatě nosná kostra, okolo níž je gumový obal sloužící 

nejen k ochraně samotné kostry, ale především gumový obal slouží jako pracovní část 

DP. Ve standardních provozních podmínkách je životnost dopravních pásů dána 

opotřebením horní a spodní pryžové krycí vrstvy, dále poškození nosné kostry a dalšími 

provozními nedostatky, pramenícími především ze selhání některého z konstrukčních 

prvků DP. 

Samotná životnost DP se v průměru uvádí u: 

 gumotextilních DP na 5 let, 

 ocelolanových DP na 10 let. 

 Snahou provozovatele je zajistit co nejdelší životnost pásů při co nejnižších 

nákladech na údržbu. Přesto existuje řada faktorů na jedné straně zkracující životnost a 

na straně druhé postupy a údržba prodlužující životnost dopravních pásů. Při 

provozování DP vzniká řada poškození, se kterými musí provozovatel počítat. Tato 

poškození zkracují životnost až o několik let. V případě gumotextilních i ocelolanových 

pásů se životnost krátí na 2 až 3 roky. Snahou je vždy zajistit takovou údržbu a 

technologické postupy, které nám co nejlépe dovedou zajišťovat provozuschopnost a 

zvyšovat životnost DP. [11] 

6.1 Poškození dopravních pásů 

 Celá řada poškození DP souvisí především ve styku s předem danými provozními 

soustavami [autor]: 
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1) Materiál x dopravní pás: 

 opotřebení horní a dolní krycí vrstvy,  

 průrazy, 

 separace, 

 poškození bočního nárazníku. 

2) Dopravní pás x pásový dopravník: 

 nastavení tahových sil, 

 cizí předměty v dráze dopravního pásu, 

 stěrače a pryžové disky, 

 údržbářské práce, 

 klimatické vlivy, 

 přesypy. 

3) Spojování dopravních pásů: 

 gumotextilní DP, 

 ocelolanové DP. 

6.2 Materiál x dopravní pás 

 Zásadní úlohou krycí vrstvy u dopravních pásů je ochránit kostru pásu před 

těženým a dopravovaným materiálem. Její tloušťka dodávaná výrobcem, reaguje na 

požadavky konečného zákazníka. Ve většině případů u nepoužívanějších typů DP na 

lomech je tloušťka horní krycí vrstvy 5 až 16 mm a dolní krycí vrstva 5 až 10 mm.  

 Krycí vrstva tvoří ve své podstatě mezivrstvu, mezi dopravovaným materiálem a 

kostrou a svým provozem se postupem času opotřebovává oděrem, poškozením průrazy 

materiálem těženým či cizím a vznikem separací, kdy dochází k tzv. odseparování gumové 

krycí vrstvy od kostry. Níže jsou uvedeny tyto jednotlivé prvky opotřebení či poškození, 

které mají následný vliv na životnost DP. 
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6.2.1 Opotřebení horní a dolní krycí vrstvy 

Ve standardních provozních podmínkách je životnost DP většinou omezena 

opotřebením horní krycí vrstvy. Opotřebení je způsobeno jednak dopadem 

přepravovaného materiálu, jeho utlumením a následně urychlením. Krycí vrstvy se tedy 

odírají primárně o těžený a dopravovaný materiál. Sekundárně se ovšem odírají jednak o 

konstrukci dopravníku, o netočící se válečky na horní i spodní větvi dopravníku a dále o 

tzv. traťové stěrače. Tento sekundární druh opotřebení je známkou špatného provozování 

dopravního pásma. [3] 

Primární odírání, vznikající oděrem těženého a přepravovaného materiálu, nelze 

ve větším měřítku výrazně ovlivnit. Z pozice výrobce je nasnadě snaha vyrobit krycí 

gumu ze složení pryže s nižším oděrem (mm
3
) a z pozice provozovatele věnovat 

pozornost rovnoměrnému opotřebení krycích vrstev a spíše se zaměřit na sekundární 

odírání. [autor] 

Návrhem řešení snížení sekundárního opotřebení odíráním je [autor]: 

 údržba celé dráhy pásového dopravníku, 

 odstranění spadaného materiálu, 

 správné nastavení stěračů, 

 kontrola funkčnosti točících se válečků na spodní větvi, 

 kontrola absence pryžových disků, 

 správné osazení bočních plent, 

 cizí předměty v dráze pásu. 

 

 Na obrázku níže je zřetelně vznikající nadměrné opotřebení DP o nános materiálu 

na spodní větvi pásového dopravníku: 
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Obrázek č. 6: Nános materiálu na spodní větvi. [autor] 

6.2.2 Průraz 

Průrazy vznikají vniknutím tvrdého těženého materiálu, nebo cizího materiálu 

(kovových předmětů, trámů) skrz krycí vrstvu a kostru pásu. Dochází tak ke značnému 

poškození DP a jeho pevnosti.  Materiál opouští mobilní drtící zařízení u rypadla značnou 

rychlostí a dopadem může dojít k výraznému poškození DP.  

U obou základních typů pásů, gumotextilního a ocelolanového, má průraz jiný vliv 

na jeho soudržnost a pevnost. U gumotextilních dopravních pásů je výskyt průrazů 

mnohem vážnější z důvodu značného poškození kostry a možnosti vzniku separací a 

přetržení pásma. U ocelolanového dopravního pásu představují průrazy menší riziko 

snížení pevnosti kostry vzhledem k uspořádání lan, ovšem vzroste zde možnost podélného 

říznutí v celé délce pásma.  

Rozeznáváme dva základní druhy průrazů, a to tzv. podélný průraz - jdoucí v ose 

pásma a tzv. příčný průraz - kolmý k ose pásma.  Pokud se průraz neopraví, hrozí v místě 

tohoto poškození možnost pozdějšího přetržení pásma. [autor] 
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Obrázek č. 7: Podélný průraz na ocelolanovém DP. [autor] 

 

 

Obrázek č. 8: Podélný průraz na gumotextilním DP. [autor] 

 

Návrhem řešení snížení průrazovosti je [autor]: 

 nasazení dopravních pásů s protiprůrazovým plátnem, 

 nasazení účinnějších drtičů, 

 oprava průrazů jako nejúčinnější způsob řešení, 

 předcházet průrazům pomocí detektorů kovů. 

6.2.3 Separace 

Separace vznikají u gumotextilních dopravních pásů, a to poškozením horní krycí 

vrstvy těženým materiálem, který do této krycí vrstvy zhotoví tzv. sekanec. Tento sekanec 

je poté postupně zvětšován stěračem materiálu na poháněcím bubnu v poháněcí stanici. 
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Toto zvětšení vzniká při špatném nastavení přítlaku stěrače, nebo v případě zaseknutí kusu 

těženého materiálu do mezery mezi stěračem a poháněcím bubnem.  

V zimním období mohou separace vznikat vlivem umrzlého spadaného materiálu. 

Prachové částice, které se dostanou do spodního lože dopravníku a nečistí se, v zimě 

umrzají a jsou vysoce abrazivní. Jejich vlivem poté vznikají separace. Největším 

nebezpečím separace je obnažení kostry v poměrně velké ploše. Těmito místy se do 

polyamidové kostry dostává vlhkost a prach. Takto vzniklé separace jsou náchylnější 

k tvorbě průrazu, z důvodu chybějící krycí vrstvy. 

Separace mohou vzniknout i porušením technologie výroby a nevhodnosti 

materiálu u výrobce. Ovšem takováto zavinění je velmi těžké prokázat a je zapotřebí 

provést řadu zkoušek včetně soudržnosti mezi krycími vrstvami a kostrou. [autor] 

 

 

Obrázek č. 9: Příklad separace s již poškozenou kostrou pásu. [autor] 

 

Návrhem řešení proti vzniku separací je [autor]: 

 provádění laboratorních zkoušek soudržnosti mezi plátnem a kostrou u nově 

zakoupených DP, 

 monitorovat průrazy a včas opravit a tím předejít rozšíření separací, 

 místa se vzniklými separacemi zaříznout a provést opravu formou dodání nové 

krycí vrstvy pomocí vulkanizačního zařízení. 
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6.2.4 Poškození bočního nárazníku 

K poškození bočního nárazníku dochází při tzv. vybočení pásma vlivem klimatu, 

špatného provozování dopravníku či rozložení napínacích sil. Při poškození bočního 

nárazníku je odhalena kostra pásu a u gumotextilních DP může dojít k působení vlhkosti a 

prašnosti na kostru s následkem snížení pevnosti a vzniku separace mezi plátny. U 

ocelolanového DP dochází k odhalení lanek a možnosti vzniku koroze s následky snížení 

pevnosti jednotlivých lan. Tomuto druhu poškození lze jen těžko zabránit, jelikož ve 

většině případů vniká buď náhle, nebo špatným spojením DP a jeho vybočením do stran. 

Chybějící nebo poškozený boční nárazník v dlouhé části DP lze jen velmi těžko v 

provozních podmínkách opravovat. [autor] 

 

 

Obrázek č. 10: Příklad poškozeného bočního nárazníku. [autor] 

 

Návrhem řešení poškození bočního nárazníku je [autor]: 

 monitorovat trasu a DP na možnost vybočení, 

 kontrola napínacích sil, 

 odstraňovat cizí předměty na bocích dopravníků, 

 správné nastavení bočních plent. 

 

Dopravní pás je schopen přepravovat různé druhy materiálů. Výrobce stavbou a 

provedením jeho konstrukce kostry a materiálovými vlastnostmi krycích vrstev dokáže 



Bc. Jaroslav Ježek: Klíčové faktory ovlivňující provoz a životnost dopravních pásů 

 

2013  23 

vyrobit vhodný dopravní pás do nejrůznějších podmínek. Je proto nasnadě využívat takové 

typy dopravních pásů, které jsou přímo vhodné pro hnědouhelné lomy. 

Takto přímo vybrané typy DP pro lom jsou svou vhodností více odolné proti odírání, 

průrazovosti, vzniku separací atd. Tato možná vzniklá poškození ovšem úzce souvisí s 

provozními podmínkami, těženým materiálem, údržbou a provozními řády, které je nutné 

dodržovat.  

 Opatření proti opotřebení dopravního pásma je nutno provádět průběžně v rámci 

údržby tras pasových dopravníků. Na pasových dopravnících s více opotřebeným pásmem 

je nutno tato opatření provádět ve zvýšené míře a tyto pásy intenzivněji monitorovat.  

 

Má navrhovaná opatřením jsou [autor]:  

1) Udržovat spodní větve pasových dopravníků v čistém stavu. Pokud toto není 

dodrženo, dochází ke zvýšenému oděru pásma o materiál spadaný do spodní větvě. 

Tím dochází k opotřebení horní krycí vrstvy, narušení tzv. praporku na teplých 

opravách a spojích. Tímto poškozením se do spojů a oprav dostává prach a vlhkost 

a jsou náchylné k rozlepení. 

2) Včasná demontáž nefunkčních válečků jak na horní větvi pasových dopravníků tak 

na spodní. Pokud není toto dodržováno, hrozí zvýšení oděru pásu o netočící  se 

válečky a tím k opotřebení spodní krycí vrstvy a v nejhorším případě k zahoření 

dopravního pásu.  

3) Doplňování disků na spodní válečky, případně rovnoměrnější rozložení průměrů 

disků na jednotlivých válečcích. V případě nedodržení tohoto opatření, dochází k 

opotřebení horní krycí vrstvy případně k nerovnoměrnému opotřebení a 

nepřirozenému ohybu dopravního pásma. Pokud je již opotřebení disků v takové 

fázi, že jsou již obnažené drátky v discích, dochází k vytváření rýh na horní krycí 

vrstvě a tím k prodření dopravního pásma až k samotnému plátnu.  

4) Maximálně omezit provoz porubních pasovek bez funkčního drtiče. V tomto 

případě může dojít ke zvýšené tvorbě průrazů dopravního pásma. 

Při dodržování všech těchto pravidel je výsledkem razantní zvýšení provozuschopnosti 

a životnosti DP. 
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6.3 Pás x dopravník 

 Jak již bylo naznačeno v úvodu kapitoly 2., správné provozování a údržba pásových 

dopravníků má přímý vliv na životnost a provozuschopnost dopravních pásů. Toto spojení 

a vzájemné působení vychází ze souladu konstrukčního a provozního uspořádání. Pokud 

tedy porucha, či závada ohrožuje jeden z prvků, zákonitě to má vliv na prvek druhý.  

 Jedním z cílů této diplomové práce je poukázat na působení pásového dopravníku 

na dopravní pás. Jednotlivé konstrukční prvky pásového dopravníku a jejich uspořádání 

mají zásadní vliv na provoz a životnost dopravních pásů. Níže jsou uvedeny druhy poruch, 

špatné provozování těchto konstrukčních prvků a jejich vliv na samotný dopravní pás. 

6.3.1 Nastavení tahových sil 

 Při nasazení DP na pásový dopravník a jeho následném spojení, se musejí na 

napínací a poháněcí stanici nastavit jednotlivá předpětí a tahové síly nutné ke spuštění a 

provozu chodu dopravního pásu. Vznikají zde dvě základní napětí: 

 dynamické, 

 statické. 

 Dynamické napětí působí na dopravní pás při jeho "rozjetí". Pás je namáhán 

dynamickými silami a napětím, které působí především na jeho nejslabší článek, tj. spoj. 

Při špatně nastavených počátečních tahových silách a předpětí vznikají velké dynamické 

síly, které mohou způsobit rozlepení spoje a dalších slabých míst v podobě průrazů, které 

se mohou šířit a pás vážně poškodit. Tyto počáteční rozjezdové tahové síly i možnost 

napínání DP jsou pečlivě sledovány zmíněným monitorovacím programem VIS v kapitole 

č. 7. 

 Mezi statické napětí řadíme standardní síly, působící po celé délce dopravníku a 

během celého jeho provozu. [8] 

 

Nastavení tahových sil, napínání a bubnů na pásového dopravníku, zásadně ovlivňuje 

životnost a provoz dopravních pásů. Špatně nastavenými tahovými silami a předpětím 

může dojít k již výše zmíněnému: 

- přetržení DP v místě spoje, 

- k poškození bočních nárazníků a jejich popraskání, 
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- porušení oprav provedených na DP, 

- poškození kostry pásu, 

- zkrácení životnosti a provozuschopnosti, 

- u gumotextilních DP k prodloužení pásů. 

 

Při špatném nastavení bubnů může dojít k: 

- vybočování DP a poškozování bočních nárazníků, 

- narušení a rychlejšímu opotřebení krycích vrstev. 

 

 

Obrázek č. 11: Přetržení ocelolanové spoje. [autor] 

 

 Každé rozlepení či přetržení spoje znamená nejen ekonomickou ztrátu v těžbě, ale 

především ztrátu a zkrácení DP v průměru o 4 bm. 

 

Návrhem řešení je [autor]: 

 kontrola tahových sil, 

 dodržování technologických postupů, 

 monitoring pomocí počítačových programů, 

 kontrola nastavení bubnů, 

 údržbářské práce. 
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6.3.2 Cizí předměty v dráze DP 

 Během provozování DP na pásových dopravnících vzniká řada situací, kdy se do 

kontaktu mezi pás a dopravník dostane tzv. cizí předmět, jehož důsledkem je vždy 

poškození jednoho ze segmentů, tedy buď DP, nebo dopravníku. V případě dopravníku se 

jedná pouze o mechanické poškození, které lze v řadě případů snadno odstranit. Ovšem v 

případě poškození DP se jedná vždy o razantní zásah do krycí vrstvy, kostry a následně 

pevnostní soudržnosti pásu. [12] 

 Ve většině případů, kdy dochází k rozsáhlému poškození pásu, je na vinně kovový 

předmět. Ten se dostává do styku s pásem buď: 

a) formou dopadu na pás při těžbě, kdy může dojít k rozsáhlému říznutí pásu po celé 

jeho délce, nebo způsobit vážné a dlouhé průrazy ovlivňující pevnost pásu. V 

takovém případě se jedná o úplné zničení pásu bez možnosti opravy, 

b) formou zaklínění cizích předmětů mezi pás a dopravník (v některých případech 

může jít i o část železné konstrukce dopravníku). K poškození dochází pozvolně 

následkem odírání krycí vrstvy až ke kostře pásu a k jeho vážnému poškození. 

 

 

Obrázek č. 12: Podélně říznutý DP. [autor] 

 

Návrhem řešení je [autor]: 

 monitorovat trasu dopravního pásu, 

 častější kontroly a údržbářské práce, 

 snímače kovů. 
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6.3.3 Stěrače a pryžové disky 

 Funkce stěrače PD je zcela zřejmá již z jeho názvu. Stěrač slouží ke stírání nánosů 

těženého materiálu z jeho povrchu. Stěrač je zcela zásadní u těžby a dopravy lepivých 

materiálů, které mohou způsobit zavalení a nanesení v celé konstrukci dopravníku s 

pozdější možností většího odírání krycích vrstev a celkového bezpečného provozu 

dopravníku. Materiál stěrače je také vyroben z pryže, ovšem s větším oděrem než mají 

krycí vrstvy DP. Tato větší hodnota oděru u stěračů má předcházet k tomu, aby 

nedocházelo k velkému odírání mezi stěračem a krycími vrstvami a tím snížení její 

tloušťky a následně životnosti pásu.  

 Ovšem v případě špatného nasazení a výškového seřízení dochází k pravému 

opaku. Než totiž dojde při špatném nasazení stěrače k jeho tzv. obroušení vzhledem k 

tloušťce pásu, dochází tímto odíráním jak k poškození stěrače, tak krycí vrstvy. Jelikož je 

samotná životnost závislá na tloušťce krycí vrstvy a jejímu opotřebení je nasnadě zajistit 

správné nasazení a nastavení přítlaků stěračů na pás. [autor] 

 

 Dalším prvkem možného opotřebení krycích vrstev a tím snížení životnosti je 

nasazení pryžových disku na spodní větvi válečkové stolice. Válečky jsou osazeny 

několika pryžovými disky, které mají za úkol vést dopravní pás a tlumit rázy při jeho 

provozu. Opět jsou z pryže s větším oděrem než samotné krycí vrstvy, aby nedocházelo k 

razantnímu odírání pryže při kontaktu. 

 Ovšem opět v případě netočících se válečků a následně i disků, dochází k odírání 

krycí vrstvy o disky a k následnému snížení tloušťky krycích vrstev pásu a jeho životnosti. 

Dalším z problému je samotná absence pryžových disků na válečkách a odírání pásu o 

kovovou plochu válečků. Dochází k razantnímu odírání krycích vrstev a snížení životnosti. 

[autor] 
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Obrázek č. 13: Otírání válečků o DP. [autor] 

 

Návrhem řešení je [autor]: 

 monitorovat trasu dopravního pásu, 

 častější kontroly a údržbářské práce, 

 výměny disků a válečků. 

6.3.4 Válečky 

 Nosné válečky mají funkci vedení a podepírání horní a dolní větve dopravního pásu 

a jsou uložené v nosných válečkových stolicích. Jejich hlavní mechanickou funkcí je 

točivý pohyb, tak aby podepíraly a vedly DP po celé jeho trase. V případě ztráty této 

funkce dochází k jejich zastavení a následnému opotřebení pryžových disků chránící pás 

před stykem se samotným válečkem. Pokud se pás dostane do styku s kovovým válečkem, 

dochází k rychlému odírání krycí vrstvy gumy a vznikne vážné riziko zahoření DP. 

 Vlivem odírání mezi válečkem a dopravním pásem dochází ke zvyšování teploty 

třením a v tomto případě může dojít k zapálení samotného dopravního pásu a jeho 

prohořením. V nejhorších případech dochází k prohoření horní i dolní větve pásového 

dopravníku a pás je naprosto zničen. Vnitřní kostra i obal jsou natolik poškozeny, že pás 

již není provozuschopný a škody jdou v těchto případech do milionů korun. 

 

Návrhem řešení je [autor]: 

 monitorovat trasu dopravního pásu, 
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 častější kontroly a údržbářské práce, 

 výměny disků a netočících se válečků, 

 nutnost osazení hasící technikou. 

6.3.5 Údržbářské práce 

 Všechny předchozí příklady opotřebení mezi dopravním pásem a pásovým 

dopravníkem pramení především ze špatně prováděných údržbářských a technologických 

prací na konstrukci a jednotlivých částech pásového dopravníku. Vždy je zapotřebí řídit se 

jednotlivými technologickými postupy, Provozními řády DPD a Pokyny pro obsluhu a 

údržbu. Při nedodržení těchto procedur a absence údržby, klesá životnost DP až o 50% a 

provoz pásů je razantně omezen a ovlivněn častějšími odstávkami v dopravě těženého 

materiálu. [16] 

 Výsledkem špatně prováděných údržbářských a technologických postupů a prací je 

častější výměna silně opotřebovaného pásu již po dvou až třech letech, snížení jeho 

předpokládané životnosti o 50% a růst finanční nákladovosti na dopravu těženého 

materiálu. [11] 

Jako podklad pro všeobecné údržbářské práce lze využít normu: 

 ČSN EN 13460 – Údržba – dokumentace pro údržbu. 

Citace z předmluvy této normy: „Údržba, jako jakékoliv jiné funkce v podnikání, vyžaduje 

vhodný tok informací mezi různými body vnitřní organizace a ostatními funkčními 

a organizačními jednotkami podnikání, aby byly splněny cíle a dosáhlo se přijatelných 

hodnot ukazatelů výkonnosti údržby.“. [15] 

6.3.6 Klimatické vlivy 

 Dopravní pásy, udržující si své normou, konstrukcí a materiálem dané vlastnosti, 

jsou ovlivňovány kromě mechanického opotřebení i řadou klimatických vlivů. Teplota, 

sluneční záření, déšť a změny těchto klimatických vlivů mají zásadní vliv pro provoz a 

životnost DP. 

 Teplota v lomových podmínkách a klimatu v České republice může negativně 

působit na samostatný DP. U pásů se projevuje stejný jev při působení teplot jako u jiných 

materiálům. U nižších teplot dochází k tzv. ztuhnutí kostry a pás má menší předpoklady ke 
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svému prodloužení v celé své délce. Naopak při vyšších teplotách dochází k prodlužování 

(roztahování se) po celé délce DP a následnému smrsknutí pásu do původního stavu při 

uvolnění. V letních měsících, při vysokých teplotách nad 30°C, také dochází k rozlepování 

v místě nejmenšího odporu, tedy ve spojích, které jsou v tomto období prováděny. 

Klimatické vlivy, i přesto, že jsou často opomenuty, mohou být důvodem řady poruch a 

faktorem snižující životnost. 

Vyšší teploty: 

o větší oděr krycí gumy, 

o trouchnivění povrchu krycích gum, 

o popraskání gumy, 

o protahování délky pásu (až 5%), 

o naopak větší tahové síly při uvolnění pásu (smrskávání se do původního 

stavu), 

o možnost většího zahřátí a vzniku zapálení. 

Nižší teploty: 

o křehnutí a ztuhnutí kostry, 

o zamrzání pásů, 

o předpoklad zvýšení počtu průrazů, 

o horší dodržování údržbové práce. 

Déšť: 

o prokluzy, 

o obalení pásu materiálem, 

o horší údržba, 

o vlhkost a narušení kostry. 

 

Návrhem řešení je [autor]: 

 Klimatické vlivy se vždy projevují na provozování pásové dopravy, jak v případě 

strojních části pásového dopravníku tak samotného dopravního pásu. S těmito vlivy je 

nutné počítat a provádět vždy v předstihu údržbářské, provozní a gumárenské práce s 

ohledem na předpoklad ročních období. 
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6.3.7 Přesypy 

 Přesyp tvoří místo, kde dochází ke styku materiálu a dopravního pásu (resp. 

pásového dopravníku), kdy přepadává materiál z jednoho pásu na druhý. V tomto místě je 

velký předpoklad všech výše zmíněných faktorů ovlivňující životnost a provozování 

dopravních pásů. V tomto místě je materiál vrhán do prostoru a dopadající přes násypky na 

jiný pás, který vede materiál dále po vytyčené trase dopravníku. Materiál dopadá na pás při 

určité výšce, rychlosti, času, struktury a velikosti. Tyto parametry zásadně ovlivňují 

životnost DP.  

V těchto místech přesypů zaznamenáváme a setkáváme se s faktory: 

 vyšší oděr (opotřebení krycích vrstev), 

 vyšší průrazovost, 

 vznik separací, 

 poničení kostry (dopadajícím materiálem). 

 

Obrázek č. 14: Přesyp podávácího pásu na výložníkový pás. [autor] 

 

 Zcela určitě se jedná o nejrizikovější místo pro životnost dopravních pásů. Při 

dopadu materiálu, vzhledem k výšce, rychlosti a struktuře dopravovaného materiálu, 

dochází k rázům a většímu podílu snižování životnosti DP. 

 

Návrhem řešení je [autor]: 

 přesypy osadit výkonnějšími drtiči přepravovaného materiálu, 
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 osadit pásový dopravník vhodným DP pro tato místa, 

 údržbářské práce, 

 osazení vhodnou otěrovou gumou, 

 snížit výšku přesypu, 

 správně zvolit rovinu dopadu materiálu. 

6.4 Spojování dopravních pásů 

 Spojování DP je jednou ze základních gumárenských prací, které se provádějí pro 

vytvoření nekonečné smyčky pásu na pásovém dopravníku. Samotná spoj představuje vždy 

nejslabší místo v celé délce pásu. Je proto nutné zajistit takové technologické postupy 

spojování, které nám zajistí bezporuchový provoz a zvýší životnost samotné spoje. 

 Délka spoje je dle nepsaného pravidla rovna šířce pásu, kdy ze samotné délky (z 

obou konců) tuto délku musíme použít ke spojení. Tzn. při šířce pásu 1800mm se z obou 

konců pásu použije 1800 mm (tj. 3600 mm) k vytvoření spoje. Z toho plyne, že při 

špatném spojení a vytváření nové spoje se pás vždy délkově zkrátí o 2 x rozměr šíře pásu. 

Při každé technologicky špatně provedené spoji dochází nejen k narušení struktury 

dopravního pásu, ale především k zastavení technologie těžby a ekonomickým ztrátám. 

[11] 

6.4.1 Spojování 

 Při spojování gumotextilních i ocelolanových dopravních pásů, je nutné dodržovat 

technologii spojování danou a doporučenou vždy výrobcem dopravních pásů. Je nutné 

dodržet: 

 délku spoje, 

 šířku spoje, 

 vhodný použitý materiál, 

 vhodnou vulkanizační soupravu, 

 čistotu místa spojování, 

 vycentrování spoje, 

 vulkanizační teplotu, tlak a čas. 
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 Všechny tyto výše zmíněné faktory zásadně ovlivňují kvalitu, soudržnost a 

životnost samotné spoje jako nejslabšího místa dopravního pásu. 

  

 U gumotextilního DP se zhotovuje spoj podle typu pásu (jeho jmenovité pevnosti) 

a počtu vložek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15: Příklad provedení jedné poloviny spoje gumotextilního DP -  P 2000/4. [11] 

 

Pozn. autora: Úhel při zhotovení spoje (zobrazený na obrázku č. 15), se zhotovuje z 

důvodu zvýšení pevnosti spoje při oběhu na poháněcím a vratném bubnu pásového 

dopravníku. Při najetí spoje, kde jsou v daném místě spojeny jen např. tři vložky ze čtyř, 

by při rovné spoji mohlo dojít k jejímu porušení a tzv. odchlípnutí. Naopak při dodržení 

úhlu spoje, spoj najíždí na buben postupně a předcházíme tak k namáhání samotné spoje. 

 

 U ocelolanového DP se zhotovuje spoj podle typu pásu (jeho jmenovité pevnosti) a 

na průměru a rozestupech ocelových lan, podle toho se rozlišují: 

a) jednostupňové pro pásy do ST 1600, 

b) dvoustupňové pro pásy ST 2000 a ST 3150 (obr. č. 16), 

c) trojstupňové pro pásy ST 4000 a ST 5000. 
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Obrázek č. 16: Příklad provedení dvoustupňové spoje ocelolanového DP. [11] 

7 Monitoring DP 

 Monitorování provozování a stavu dopravních pásů na hnědouhelných lomech je 

základním předpokladem pro bezporuchový provoz a předcházení nepředvídatelných 

výpadků v těžbě surovin. Každá odstávka v těžbě způsobená poruchou, výměnou a 

poškozením DP je velký zásah do daného těžebního plánu, který zásadně ovlivňuje nejen 

návazné práce, ale především těžební postup, výkonnost a celkovou ekonomickou stránku 

samotné těžby. 

 Je zde proto velký předpoklad a snaha v monitorování stavu na jedné straně 

pásových dopravníků formou plánované a pravidelně prováděné údržby, která je součástí 

Provozního řádu dálkové pásové dopravy a Pokynů pro údržbu a provoz. Tak na druhé 

straně dopravních pásů, jako pracovního a nosného prvku materiálu. 

 Monitoring má zásadní vliv na životnost a provoz jak pásových dopravníků, tak 

především samotných dopravních pásů. Jejich výsledkem bývá přehledný popis a stav, ve 

kterém se jednotlivé pásové dopravníky nacházejí. Významnou a hlavní vlastností 

monitoringů DP je právě schopnost reagování na situace „in situ“ a jejich možnost 

okamžitého i postupného řešení s návazností na prodloužení životnosti a 

provozuschopnosti DP. [14] 

 

Mezi hlavní úkoly monitoringu můžeme zahrnout [autor]: 

1) Monitorování a mapování stavu a provozu dopravních pásů, což představuje značnou 

precizní práci se snahou plánování. Právě plánování má velký předpoklad v zabránění 

výpadků těžby způsobených možnou poruchou na jednotlivých dopravních pásech. 
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Výsledkem monitoringu je plánovací systém výměny, spojování, opravy, mapování a 

určování stavu DP. Takto sestavený systém má přímé důsledky na životnost DP, 

pomocí něhož lze určovat výměnu či předcházet zkrácení životnosti pásů. 

Existuje několik způsobů možnosti monitorování stavu a provozu DP: 

a) písemná evidence a značení v provozu (nejjednodušší způsob mapování 

DP) - Technické režimy, 

b) vytvoření mapovacích skupin a využívání počítačových programů, 

c) přímý monitoring za využití čipů či snímacích zařízení zavulkanizovaných 

přímo pod krycí vrstvy DP. 

 

2) Velký a celkový vliv na posuzování provozu, možnosti zvýšení životnosti a 

průběžného sledování stavu DP. Pomocí monitoringu lze sledovat aktuální stav DP a 

předejít tak možnosti vzniku: 

 místního opotřebení, 

 rozšíření průrazovosti a oprav, 

 sledování úbytku krycích vrstev, 

 rozlepování spojí, 

 separací, 

 velkých finančních nákladů na pozdější opravy či výměny DP. 

  

7.1 Přímý monitoring 

Přímý monitoring lze využít pro přímé sledování v průběhu obíhání DP na pásovém 

dopravníku, za pomocí počítačové techniky a snímačů jako přijímače a čipů jako vysílače. 

Ve světě existuje řada přístrojů a způsobů monitorování pomocí vysílačů a přijímačů. 

Ovšem prozatím všechny metody mají řadu výhod i celou škálu nevýhod. [14] 

 

Předností a výhodou tohoto způsobu monitoringu je přímé sledování: 

 ztráty krycích vrstev v průběhu provozu a opotřebení, 

 sledování skluzu a napětí, 

 sledování množství vzniklých průrazů, 

 okamžité zastavení v případě přerušení (říznutí) pásu, 
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 sledování aktuálních dat a hodnot na jakémkoliv přijímacím zařízení, 

 systém je relativně bezúdržbový, 

 možnost připojení snímačů pro monitoring přepravovaného materiálu na 

možnost kontroly cizích předmětů. 

Mezi záporné vlastnosti patří především: 

 velké pořizovací náklady a doprovodné zařízení, 

 prozatím zcela nevyřešené provozní detaily a nemožnost vyzkoušení 

v měřítku velkého lomu. 

 

 

a)       b) 

Obrázek č. 17: Příklad přímého monitoringu vysílačů (a), přijímačů (b). [14] 

7.2 Monitoring pomocí mapovacích skupin a počítačových programů 

 Tento druh monitoringu závisí na vytvoření tzv. mapovacích skupin pracovníků, 

kteří mapují, sepisují a značí všechny dopravní pásy v dané společnosti a nashromážděná 

data vkládají do počítačových aplikací. Celá aplikace slouží k evidenci dopravního pásma 

ve skladech a technologiích. Poskytuje komplexní přehled o stavu a kvalitě dopravního 

pásma, přehled o spojích a prováděných opravách. 

 Pro jednotlivé balíky dopravního pásma se vede evidence jednotlivých úseků, 

evidence spojů a oprav, historie umístění a využití. Program dovede zobrazovat statistické 

údaje balíku či soustavy balíků dopravního pásma a také evidovat provedené vulkanizérské 

práce. Rozlišuje typy DP a způsob použití v technologii. 
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 Výsledkem takovéto aplikace za pomoci mapovacích skupin je možnost grafického 

a přehledného znázornění tzv. „Bubliny“ viz příloha č. 2 diplomové práce. 

 Bublina obsahuje grafické znázornění balíku. Různé barvy úseků znázorňují kvalitu 

podle dané legendy. Po kliknutí na jakýkoliv úsek balíku, se zobrazí detailní informace 

(délka, kvalita, krytí, spoje, opravy). [11] 

7.2.1 Mapovací skupina 

Činnost mapovací skupiny je pro funkčnost tohoto typu monitoringu klíčová. 

Mapovací skupina provádí kontroly pasových dopravníků. Při kontrole se zaměřuje na 

řádné změření úseku, jeho diagnostiku, posouzení kvality a řádnou evidenci provedených 

oprav na daném úseku. Dále provádí kontrolní navrtání dopravního pásma pro získání 

přesné tloušťky obou krycích vrstev v daném úseku. Do mapy pasového dopravníku 

(Bubliny), se zanesou čísla všech spojí, které se na dopravníku nacházejí, a případně se 

zaznamená do poznámky poškození spoje. Do poznámek se v daném úseku uvádějí i 

případné průrazy, s uvedením na kterém metru úseku se nacházejí. Tato evidence průrazů a 

spojů slouží jednak k naplánování vulkanizérských prací při plánovaných odstávkách, tak 

pro najíždění dopravního pásma před provedením opravy. [11] 

7.2.2 Počítačový program 

Hnědouhelné lomy si během své historie a provozem nabitých zkušeností dokázaly 

se zásadním zastoupením výpočetní techniky vytvořit celou řadu počítačových programů 

pro monitorování, jak stavu dopravních pásů, tak programy sloužící k celkové evidenci a 

kontroly výroby na lomech. 

Kupříkladu těžební společnost Czech Coal využívá k monitoringu DP program 

DOPASY, který slouží právě k výše zmíněným požadavkům na monitorování stavu DP 

pomocí mapovacích skupin a výrobně informační program "VIS". Program VIS slouží jako 

podpora všech fází výrobního programu: 

 okamžitý průběh těžby, 

 sledování pohybu uhlí od rypadla až po výklop do technologie nebo na 

skládku, 

 atestace těžených hmot, 
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 evidence měsíčních a denních plánů těžby, výroby a odbyt, 

 vytváření časových snímků chodu zařízení, sledování prostojovosti, 

 sledování výroby produktů a okamžité kvality, 

 nakládka hotových výrobků na vagony a auta, 

 sledování vzorků a jejich evidence pro účely atestace produkce, 

 laboratorní rozbory a jejich spojování se vzorky a nakládanými produkty, 

 sledování pobytové doby, 

 pohyb vlaků a souprav po lokalitě, sledování prostojovosti, 

 přehledy expedovaných druhů dle zákazníků, dodávek, 

 jakostní přehledy. 

 [17] 

 V bodě "sledování pohybu uhlí od bagru až po výklop do technologie nebo na 

skládku", je možné z podprogramů získat důležité provozní informace k provozování, 

životnosti a přepravovanému množství těžených hmot dopravními pásy. Z programu je 

možné získat např. data: 

- nasazení dopravního pásu, 

- napínací síly, 

- rozjezdové síly, 

- rychlosti, 

- poruchy, 

- celkové odtěžené a přepravené množství suroviny. 

  

 V příloze č. 3 je první příklad možného výstupu z programu VIS, a to množství 

přepraveného materiálu pásovými dopravníky ve společnosti Vršanská uhelná a.s. v období 

let 2008 až 2012. V příloze č. 4 je druhý příklad výstupu z programu VIS, a to znázornění 

napínacích sil, sledovaných v průběhu provozování DP.  

 

Předností a výhodou tohoto způsobu monitoringu je: 

 kompletace všech údajů k danému DP (počet metrů, počet spojů, opotřebení, 

celkový stav, počet průrazů, počet oprav, data pořízení), 

 možnost plánování výměny, spojování, oprav, 

 ovlivňování životnosti DP, 
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 nízká pořizovací cena. 

 

Mezi záporné vlastnosti patří především: 

 pracná a důkladná metoda, 

 nutnost zřízení mapovacích skupin, 

 nutnost zastavování pasovek a přerušení těžby (odstávky). 

7.3 Technické režimy 

 Další z možností částečného monitoringu a plánování prací na dopravních pásech v 

návaznosti na sledování jejich stavu jsou tzv. technické režimy. Technické režimy slouží k 

textovému a mapovému vyjádření jednotlivých těžebních prvků a jejich aktuální situace na 

vybraných částech lomu. Zobrazuje a popisuje nám situaci a stav u: 

- těžby skrývky a postup velkostrojů, 

- zemních prací, 

- výstaveb cest, 

- těžby uhlí a postup velkostrojů, 

- měřičskou dokumentaci, 

- přestavby, 

- vedení pásových dopravníků. 

 

 Právě poslední z bodů, zahrnuje mapové a textové vyjádření stávajícího stavu a 

místě uložení pásových dopravníků a dopravních pásů. Textová část seznamuje s postupem 

velkostrojů a těžby, spolu s návrhem přestaveb jednotlivých dopravníků a případné 

výměny, spojování a celkového stavu dopravního pásma. V mapové části je znázorněno 

rozmístění jednotlivých pásových dopravníků a nasazení DP na jednotlivých těžebních 

celcích. Z technických režimů v požadavku dopravních pásů lze tedy jednoduše zjistit, jak 

bude postupovat těžba a případné přestavby těžebních přepravních cest dopravních pásů. 

Mapové zobrazení viz příloha č. 5. [17] 
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8 Finanční náklady a jejich porovnání 

 Náklady spojené s nákupem, provozem, údržbou a následnou likvidací samotných 

dopravních pásů, mají přímý vliv na jejich životnost a provozuschopnost. Náklady na 

provozuschopnost DP by měli být vždy co nejmenší, právě kvůli ekonomice dopravy 

těženého materiálu a zároveň správně a cíleně využity pro zachování co nejvyšší 

životaschopnosti a životnosti. Náklady se rozdělují do několika základních kategorií: 

a) cena nového dopravního pásu, 

b) cena nasazení a spojování, 

c) cena údržby (opravy, další spojování, krácení, monitoringu), 

d) cena sesazení a vzniku odpadu, popřípadě možnosti renovace či naopak zisk 

z prodeje jako šrotového DP. 

  

 Co se týká samotné životnosti DP, tu můžeme a zásadně ovlivňujeme ve všech 

těchto bodech a) až d). [3] 

8.1 Cena nového DP 

 Při pořizování nového dopravního pásma je důležité znát základní faktory jako, 

druh provozu, druh přepravovaného materiálu, typ dopravníku, vzdálenost přepravy, místo 

nasazení, požadovanou pevnost, typ DP, předpokládanou životnost, nutnost přestaveb.  

 Všechny tyto důležité, ale i mnohé další faktory, požadavky a předpoklady přímo 

ovlivňují nejen pořizovací cenu v řádech stovek tisíc až milionů korun za různé typy DP, 

ale především jejich vhodnost nasazení do daných podmínek a tím přímého vlivu na jejich 

provoz a životnost. Na tuto položku je zaměřena největší pozornost při výběrovém řízení 

na dodavatele dopravních pásů. Při výběrovém řízení je tedy třeba požadovat součinnost 

dodavatele při optimální volbě typu a provedení dopravního pásu, včetně garancí za 

navržené řešení. Rozhodujícím kritériem nemůže být pouze cena a platební podmínky, 

mnohem důležitější je životnost dopravních pásu a ekonomická efektivnost jejich renovace 

v daných provozních podmínkách. 
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8.2 Cena spojování a nasazení 

 Nasazení a spojování dopravních pásů jsou další finanční náklady ovlivňující 

konečnou cenu, ale i pracovní postupy, kterými ovlivňujeme životnost a provoz DP. 

 Pro samotné nasazení a spojení vzniká nutnost zřízení pracovních skupin a znalost 

jednotlivých pracovníků v tzv. gumárenské práci. Nutnost těchto specializovaných 

pracovních skupin a práce s nimi spojená, představuje finanční náklady nutné 

k provozuschopnosti dálkové pásové dopravy. Právě správné nasazení a spojení DP, které 

bylo uvedeno v předchozích kapitolách této diplomové práce má další přímý vliv na 

provoz a životnost pásů. Tyto náklady závisí na délkách pásů (počtu spojí) a technologii 

jejich spojování. Ceny spojovacích materiálů, časová náročnost prací a požadavky na 

mechanizaci jsou rozdílné zejména pro dopravní pásy s textilní a ocelolanovou kostrou. 

8.3 Cena údržby 

 Provozovatelé musejí věnovat mimořádnou pozornost preventivní údržbě.  Časté 

prohlídky, kontroly a měření opotřebení dopravních pásů mají za úkol zvýšení provozní 

spolehlivosti a životnosti dopravních pásů. Tento systém je vhodný zejména tam, kde 

jsou zavedeny pravidelné preventivní odstávky pásových dopravníků, které umožňují 

současně provádět opravy dopravních pásů.  Do těchto nákladů by měly být zahrnuty i 

náklady na pracovníky, kteří se zabývají hospodařením s dopravními pásy a údržbou. 

 Údržba je klíčový faktor spojený jak s provozem, tak související s prodloužením 

životnosti DP. Součástí údržby DP jsou především opravy a spojování. Po provozování 

dopravních pásů a při jejich styku s těživem vzniká po určité a rozdílné době používání 

opotřebení nejen ve formě úbytku krycích vrstev, ale také vznikem průrazů a poškození. 

Nejvhodnější metodou a zásadním prodloužením životnosti je provádění dílčích oprav na 

DP. Existují tři základní druhy oprav používaných na lomech [11]: 

1) Oprava pásma teplou vulkanizací 

 Tato oprava co se týká požadovaných výstupních parametrů a životnosti je 

nejodolnější. Rozhodujícími faktory pro její výstupní parametry je řádné dodržování 

technologických a pracovních postupů doporučených výrobcem dopravního pásma. 
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 Dalšími důležitými parametry jsou čas, tlak a vulkanizační teplota. Čas je dán sílou 

pásu - na 1 mm síly pásma 2 minuty vulkanizačního času a doručeného tlaku 39 MPa.  

 Doporučená vulkanizační teplota je 145 °C až 150 °C. Tato oprava trvá 8 hodin a 

provádí ji 4 pracovníci. Průměrná cena teplé opravy ve společnosti Czech  Coal a.s. je cca 

12 000 Kč za práci a dle rozsahu až 1 100 Kč za opravný materiál. Životnost teplé opravy 

je při správné provozování dopravníku cca 5 let. 

 

2) Oprava pásma studenou vulkanizací 

 Tato oprava se provádí na dopravnících s malým napětím v tahu, např. prašného 

pásu rypadel nebo v poháněcích stanicích. Jedná se o dočasné řešení.  

 Na její řádné provedení mají vliv především klimatické podmínky, zkušenost a 

odbornost pracovníka spolu s dodržením technologického postupu. Své pevnosti dosahuje 

oprava až po 3 hodinách po zalepení. Tato oprava trvá cca 4 hodiny. Provádějí jí 2 

pracovníci. Průměrná cena studené opravy ve společnosti Czech Coal a.s. je 3 000 Kč za 

provedení práce a dle rozsahu opravy až 3 500 Kč za opravný materiál a lepidlo. 

 

3) Mechanická oprava pásma 

 Provádí se použitím Flexo–spon. Tyto spony jsou vyrobeny z ocele. Oprava se 

provádí navrtáním pásma v místě poškození dle šablony a následně se do šablony vloží 

spona se šrouby a utáhne se matky na druhé straně pásu. Jedná se o provizorní opravu 

pásma. Flexo-spony mají špatný vliv na kovové části konstrukce, válečky, bubny. Dále je 

nutno vyřadit z provozu všechny stěrače na dopravníku. To způsobuje zejména v období 

nepříznivých klimatických podmínek velké problémy pro provozování technologie.  

 Tato oprava se provádí max. 2 hodiny a provádí jí 3 pracovníci. Průměrná cena 

mechanické opravy ve společnosti Czech Coal a.s je 2 200 Kč za provedení práce a dle 

počtu Flexo-spon až 9 800 Kč. Životnost této opravy je do doby technologické odstávky a 

řešení problému efektivnější metodou. 
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Obrázek č. 18: Příklad mechanické opravy na DP. [autor] 

 

 První dva druhy oprav se provádí v době plánované technologické odstávky. Třetí 

oprava se provádí během provozování technologie. Pokud by se totiž dopravní pásmo 

neopravovalo, docházelo by na něm jednak ke zvýšenému počtu přetržení pásma, které je 

finančně velmi nákladné a také časově náročné. V případě přetržení pásma pod těženým 

materiálem trvá odstranění poruchy v průměru 20 hodin. Je nasazen zvýšený počet 

mechanizmů a zvýšený počet zaměstnanců všech profesí. Ve většině případů se nepodaří 

pásmo spojit zpět jednou spojí, ale musejí se provádět dvě spojení teplou vulkanizací.  

  

 Dále by při neprovádění oprav docházelo k dřívějšímu opotřebení pásma do stavu 

neprovozuschopnosti. Bylo by nutné úsek se zvýšeným počtem průrazů vyměnit.  

Průměrné ceny 1 bm nového, nejpoužívanějších dopravních pásů je u: 

 šíře 1200mm a typu P1600/4 5+5   3 250,- Kč/bm, 

 šíře 1800mm a typu P2000/4 8+4   4 950,- Kč/bm, 

 šíře 1800mm a typu ST3150 12+10  9 150,- Kč/bm. 

 

 Příklad 1: 

 Během průměrné pětileté životnosti gumotextilního DP o standardní, výrobcem 

dodávané délce 200 bm vznikne na tomto pásmu v průměru 10 vážných oprav, které je 

nutno během provozování opravit, jinak by došlo k vážným separacím, k porušení pevnosti 

a soudržnosti DP, až k jeho přetržení a neprovozuschopnosti.  
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Při zadání jednoduché rovnice u gumotextilního DP: 

Cena oprav za 5 let: 10 x 13 100,- (teplá oprava)  = 131 000,- Kč. 

Cena nového DP:  200 x 4 950,-   = 990 000,- Kč. 

 

 Příklad 2: 

 Během průměrné desetileté životnosti ocelolanového DP o standardní, výrobcem 

dodávané délce 150 bm vznikne na tomto pásmu v průměru 8 vážných oprav, které je 

nutno během provozování opravit, jinak by došlo k podélnému říznutí, k porušení pevnosti, 

soudržnosti a korozi lanek DP, až k jeho přetržení a neprovozuschopnosti.  

 

Při zadání jednoduché rovnice u ocelolanového DP: 

Cena oprav za 10 let: 8 x 13 100,- (teplá oprava)  = 104 800,- Kč. 

Cena nového DP:  150 x 9 150,-   = 1 372 500,- Kč. 

 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že je ekonomičtější pásmo průběžně opravovat, 

aby se prodloužila jeho provozuschopnost na průměrnou dobu životnosti, než například po 

dvou letech pásmo zcela vyměnit. 

 

 Z níže uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že počet oprav se stále zvyšuje právě z 

důvodů šetření finančních nákladů a technologické možnosti provádění oprav. Životnost 

DP pak závisí pouze na opotřebovaných krycích vrstvách, což je cílem a účelem 

provozování DPD. [11] 
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Graf č. 1: Počty oprav v letech 2004 - 2012. [RENOGUM a.s.] 

 

8.4 Cena sesazení 

 Pro různé typy dopravních pásů mohou být tyto náklady velmi odlišné, ale ve 

většině případů neovlivňují podstatným způsobem celkové náklady. K možnosti renovace 

dopravního pásu dochází v případě, že na původní zásadně neponičenou kostru je 

navulkanizována jedna nebo obě pryžové krycí vrstvy včetně bočních okrajů a tím dochází 

k možnosti znovu nasazení DP. [3] 
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Závěr 

 Využívání dopravních pásů ve spojení dálkové pásové dopravy má v 

hnědouhelných lomech zásadní zastoupení jako jeden z nejekonomičtějších, 

nejpoužívanějších a nejefektivnějších způsobů přepravy těžených materiálů v 

technologických celcích. Jedná se tedy o nejvýkonnější kontinuální způsob přepravy 

těženého materiálu. Snahou je zvolit co nejméně finančně náročný způsob dopravy 

materiálu. Proto je v případě dálkové pásové dopravy, nasnadě zaměřit se především na 

samotné dopravní pásy.  

 Dopravní pás, jako jeden z hlavních prvků pásového dopravníku a zastupující 

funkci nosného prvku těženého materiálu, je nutné udržovat v takovém provozuschopném 

stavu, abychom zajistili jeho co možná nejdelší využití v provozu. Jednoduše řečeno, je 

zde snaha, aby dopravní pás dovedl přepravit co největší množství materiálu při co 

nejmenší potřebě dopravní pásy vyměňovat. V těchto případech, je tedy nutné zjistit 

klíčové faktory ovlivňující nejen provoz ale i životnost dopravních pásů.  

 Popsáním a vytyčením jednotlivých faktorů zajišťujeme nejen bezporuchový 

provoz nutný pro kontinuální způsob těžby bez zbytečných odstávek a poruch, ale 

především zásadní prodloužení samotné životnosti pásů. Při popsání a zmapování 

ovlivňujících faktorů, je poté možnost využití dopravních pásů jednoznačně závislá na 

potřebě údržby a monitoringu přímo v provozu. Při správné údržbě a monitorování 

celkového stavu dopravních pásů, můžeme detailněji sledovat změny při jejich opotřebení 

a poškození s následnou snahou možnosti provádění oprav, které zásadním způsobem 

nejen prodlužují životnost, ale především snižují finanční nákladnost provozování pásové 

dopravy. 

 Cílem je tedy zajistit maximální využitelnost dopravních pásů v provozních 

podmínkách lomového dobývání, za použití standardních gumařských a údržbářských 

prací ve spojení s moderní technologií monitorování provozních podmínek přepravy 

těženého materiálu. 

 Tato diplomová práce, měla za cíl blíže seznámit právě s těmito klíčovými faktory, 

které mají zásadní vliv na provoz a životnost dopravních pásů. V současné době lze 

sledovat mnoho lomových provozů, kde není kladen důraz na nutnost správného 

provozování dopravních pásů a vzniká tak potřeba pásy častěji vyměňovat a zvyšovat tak 

finanční náklady na přepravu těženého materiálu. Náklady na dopravní pásy, pohybující se 
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v řádech desítek až stovek milionů korun ročně, jsou nezanedbatelnou částkou pro každý 

lom. Finanční náklady na pořizování nových dopravních pásů z důvodu špatné údržby a 

monitoringu těch stávajících tak rapidně rostou, přičemž základními prvky údržby na 

lomech, lze těmto zbytečně narůstajícím nákladům zcela reálně a jednoduše zabránit. 

 Snahou lomů tak v budoucnu může být nejen dodržování základních provozních 

požadavků na provozování dopravních pásů, ale především snaha o přesnější monitorování 

přepravy těženého materiálu dálkovou pásovou dopravou, za využití stále modernější 

technologie konstrukcí a počítačové techniky. 
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