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TRANSPORT TA MOWY
W GÓRNICTWIE SUROWCÓW SKALNYCH
– EKSPLOATACJA TA M PRZENO NIKOWYCH

Przedstawiono problemy transportu przeno"nikowego w kopalniach surowców skalnych. Scharakteryzowano g ówne parametry stosowanych przeno"ników ta"mowych w warunkach krajowych
kopal#. Skoncentrowano si$ na najdro%szym elemencie jakim jest ta"ma przeno"nikowa i przedstawiono do"wiadczenia z jej eksploatacji. Przedstawiono zasady w a"ciwego zarz&dzania eksploatacj&
ta"m oraz sposoby weryfikacji najwa%niejszych parametrów u%ytkowych wp ywaj&cych na trwa o"'
i niezawodno"' ich pracy.

1. TRANSPORT TA(MOWY W GÓRNICTWIE SUROWCÓW SKALNYCH
W górnictwie surowców skalnych obok transportu oponowego powszechnie stosowany jest transport ta"mowy. Oba rodzaje transportu maj& swoje zalety i wady.
Transport ta"mowy w porównaniu do oponowego ma ni%sze nak ady inwestycyjne
oraz koszty eksploatacji. Przeprowadzone analizy wykaza y mniejsz& energoch onno"' tego transportu [3], a przeno"niki ta"mowe s& bardziej przyjazne dla "rodowiska,
zapewniaj&c cichsz& prac$ i brak emisji spalin, maj& pe n& automatyzacj$. Dominuj&c&
zalet& transportu oponowego jest jego elastyczno"', co w przypadku selektywnej eksploatacji z o%a, czy z o%onej konfiguracji dróg transportowych cz$sto jest kryterium
decyduj&cym o jego zastosowaniu. O ostatecznym wyborze transportu zawsze powinna decydowa' techniczno-ekonomiczna analiza warunków i kosztów eksploatacji
kopaliny, a w tym jego transportu.
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W kopalniach kruszywowych mo%na wyró%ni' trzy g ówne zadania transportowe:
transport urobku z wyrobiska do zak adu przeróbczego, transport wewn&trz zak adu
przeróbczego oraz transport produktów do odbiorcy.
W przypadku transportu urobku z wyrobiska do zak adu przeróbczego w krajowych kopalniach dominuje transport oponowy, ewentualnie transport oponowy zastosowany na krótkich odcinkach do kruszarki wst$pnej w wyrobisku i dalej transport
przeno"nikami ta"mowymi. W "wiatowym górnictwie odkrywkowym surowców skalnych, szczególnie w kopalniach o du%ej wydajno"ci, coraz cz$"ciej wprowadza si$
w pe ni przejezdne systemy maszynowe
eliminuj&ce cykliczny transport oponowy
[1, 2, 8]. Koparka podaje urobek bezpo"rednio do kruszarki sk&d dalej trafia na przeno"niki ta"mowe (rys. 1). Stosuje si$ samojezdne kruszarki na podwoziu g&sienicowym
wyposa%one w zbiornik za adowczy na urobek o du%ej pojemno"ci (dwu lub trzy krotnie wi$kszej od pojemno"ci y%ki koparki).
Urobek po wst$pnym kruszeniu (frakcja
0-300 mm) podawany jest poprzez przeno"nik wy adowczy kruszarki na samojezdny
przeno"nik ta"mowy, a ten podaje urobek
poprzez przejezdny stó za adowczy na przeno"nik ta"mowy poziomowy. Bezpo"rednia
Rys. 1. Koparka – przejezdna kruszarka – prze- wspó praca koparki z kruszark& oraz systejezdny przeno"nik – ta"moci&g (fot. Metso)
mem przeno"ników ta"mowych sprawia, %e
Fig. 1. Excavator – mobile crushing machine proces z cyklicznego staje si$ procesem pra– mobile conveyor – conveyors (photo Metso)
wie ci&g ym.

Rys. 2. Przyk ad zak adu przeróbczego kruszyw naturalnych (fot. SBM Mineral Processing)
Fig. 2. An example of a processing plant of rock minerals (photo SBM Mineral Processing)

Wewn&trz zak adu przeróbczego transport urobku odbywa si$ wy &cznie przeno"nikami ta"mowymi (rys. 2). Zazwyczaj jest to system kilku do dwudziestukilku
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krótkich przeno"ników ta"mowych obs uguj&cych kolejne stopnie kruszenia, przesiewania i sk adowania kruszywa. Transport gotowego produktu do odbiorcy przewa%nie
jest realizowany samochodami bezpo"rednio do odbiorcy lub na bocznic$ kolejow&.
W kraju niestety rzadko stosuje si$ transport kruszywa na bocznic$ kolejow& przeno"nikami ta"mowymi. Wymaga to dodatkowych nak adów na system selektywnego
za adunku kruszywa do wagonów, ale w d u%szej perspektywie z pewno"ci& by oby to
rozwi&zanie korzystne dla przedsi$biorcy, "rodowiska i okolicznych mieszka#ców.
2. EKSPLOATACJA TA(M PRZENO(NIKOWYCH W KRAJOWYCH
KOPALNIACH SUROWCÓW SKALNYCH
2.1. SKALA STOSOWANIA TA(M PRZENO(NIKOWYCH

Transport ta"mowy w krajowych kopalniach w$gla brunatnego, kamiennego, czy
rud miedzi jest dobrze rozpoznany. Pracuj& tu systemy wspomagaj&ce zarz&dzanie
eksploatacj& przeno"ników i ta"m, natomiast bardzo niewiele jest publikacji i wymiany do"wiadcze# z eksploatacji uk adów transportowych w kopalniach surowców skalnych, by' mo%e ze wzgl$du na ich rozproszenie i brak ca o"ciowych bada#, st&d
wskazane jest bli%sze rozpoznanie tej tematyki.
Ta"ma przeno"nikowa ma najwi$kszy udzia w kosztach eksploatacji przeno"ników, a jej niezawodna praca decyduje o niezawodno"ci ca ego uk adu technologicznego. Poniewa% jest ona tak istotnym elementem, warto jest zidentyfikowa' d ugo"'
ta"m przeno"nikowych stosowanych w ramach jednej kopalni, czy ca ego górnictwa
surowców skalnych. W przesz o"ci podejmowano próby analizy rynku ta"m przeno"nikowych w krajowym górnictwie, w tym równie% górnictwie skalnym [7]. Do gromadzenia danych pierwotnych zastosowano wówczas techniki ankietowe. Jednak
bardzo niski zwrot informacji uzyskany w tej grupie kopal# da wynik oszacowania
d ugo"ci stosowanych ta"m w bardzo szerokim przedziale ufno"ci. Ze wzgl$du na
stosowane w kopalniach ró%ne rozwi&zania zada# transportowych, oszacowanie
d ugo"ci transportu ta"mowego w górnictwie skalnym bez pe nych i wiarygodnych
danych pierwotnych jest zadaniem trudnym. Szczególn& grup$ w tym wzgl$dzie stanowi& na przyk ad kopalnie piasków i %wirów. W grupie tej s& kopalnie, w których
ca y system maszynowy sk ada si$ tylko z koparki i samochodu odstawczego, ale s&
równie% du%e kopalnie kruszywowe i piasków podsadzkowych z kilkukilometrowym
transportem ta"mowym. W krajowych kopalniach kruszywowych transport urobku
z wyrobiska do zak adu przeróbczego i kruszywa z zak adu przeróbczego do odbiorcy
lub na bocznic$ kolejow& odbywa si$ zazwyczaj transportem oponowym. Natomiast
wewn&trz zak adu przeróbczego stosuje si$ prawie wy &cznie transport przeno"nikami
ta"mowymi. Zatem zdecydowano si$ skupi' na przeanalizowaniu transportu ta"mowego w ramach jednego zak adu przeróbczego.
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Do analizy wybrano "redniej wielko"ci kopalni$ z mo%liwo"ci& produkcji pe nego
asortymentu grysów, mieszanek i t ucznia. Uk ad technologiczny zak adu przeróbczego przewiduje trójstopniowy proces kruszenia, przesiewanie, sk adowanie oraz za adunek samochodów. Transport kruszywa realizowany jest przez 20 przeno"ników
ta"mowych oraz 4 krótkie (2–3 m) przeno"niki dozuj&ce. D ugo"ci zastosowanych
przeno"ników wynosz& od kilku do 111 metrów (w sumie 848 m). Stosowane w przeno"nikach nap$dy maj& moc od 3 do 2 22 kW ze stosowanymi pr$dko"ciami ta"my
od 1,1 do 2,1 m/s (w przeno"nikach dozuj&cych 0,4 m/s). Na przeno"nikach zainstalowane jest w sumie 1810 m ta"my przeno"nikowej tkaninowo-gumowej 3-przek adkowej z rdzeniem poliestrowo-poliamidowym. Stosuje si$ dwa typy wytrzyma o"ciowe ta"m EP400/3 i EP630/3 (procentowy udzia odpowiednio 86% i 14%)
o grubo"ci ok adki no"nej 4–6 mm i grubo"ci ok adki bie%nej 2 mm. Szeroko"' ta"m
wynosi od 500 mm do 1200 mm, struktura udzia u poszczególnych ta"m w ca kowitej
d ugo"ci jest nast$puj&ca: ta"my o szeroko"ci 800 mm stanowi& 53%, o szeroko"ci
1000 mm – 25%, 650 mm – 16%, 500 mm i 1200 mm – po oko o 3%.
Tabela 1
G ówne parametry transportu ta"mowego w analizowanym zak adzie przeróbczym kruszyw
Parametr transportu ta"mowego
liczba przeno"ników ta"mowych
d ugo"' przeno"ników
zainstalowana moc nap$dów
pr$dko"' ta"my
ca kowita d ugo"' ta"m przeno"nikowych
w tym EP400/3 4+2
EP630/3 6+2
szeroko"' ta"my

Warto"'
20 oraz 4 dozuj&ce
5–111 m, w sumie 848 m
3–2 22 kW, w sumie oko o 350 kW
1,1–2,1 m/s (w dozuj&cych 0,4 m/s)
1810 m
1566 m
244 m
500–1200 mm

2.2. ZARZ)DZANIE EKSPLOATACJ) TA(M

Przeprowadzona analiza skali stosowania ta"m wykaza a, %e w jednym zak adzie
przeróbczym na dwudziestu przeno"nikach ta"mowych pracuje prawie 2 km ta"my
przeno"nikowej. Zatem ilo"' ta"my, jak równie% to, %e awaria jednego przeno"nika
mo%e wstrzyma' produkcj$ ca ego zak adu sprawiaj&, %e istotne staje si$ w a"ciwe
zarz&dzanie eksploatacj& ta"m. Powinno ono opiera' si$ na:
– racjonalnym doborze parametrów ta"m przeno"nikowych z uwzgl$dnieniem
warunków eksploatacyjnych przeno"ników,
– stosowaniu dobrych praktyk w eksploatacji przeno"ników (dba o"' o dobry stan
techniczny elementów przeno"nika, optymalizacja przesypów, nie przeci&%anie)
– kontroli jako"ci ta"my i wykonywanych po &cze# oraz ewentualnym sprawdzaniu parametrów ta"my po zadanym okresie jej eksploatacji.
Racjonalny dobór ta"my przeno"nikowej powinien, poza wytycznymi wynikaj&cymi z oblicze# projektowych, uwzgl$dnia' warunki eksploatacyjne konkretnego
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przeno"nika [4]. Na przyk ad ta"my na pocz&tku uk adu technologicznego, które
transportuj& urobek po wst$pnym kruszeniu o frakcji 0–300 mm, maj& zdecydowanie
gorsze warunki eksploatacji, ni% ta"my transportuj&ce kruszywo po trzecim stopniu
kruszenia. W takich warunkach ta"ma powinna by' odporna na przebicia od ostrokraw$dzistych bry spadaj&cych na ta"m$ w miejscu nadawy z wysoko"ci oko o 0,5 m.
Badaniami odporno"ci ta"m na przebicie zajmowa y si$ o"rodki badawcze zagranicznych producentów ta"m oraz Instytut Górnictwa Politechniki Wroc awskiej. Metoda
badania polega a na poddawaniu ta"my uderzeniom spadaj&cego z zadanej wysoko"ci
ci$%aru o masie 50 kg. Ko#cówka bijaka uderzaj&cego w ta"m$ mia a kszta t sto%ka
o k&cie wierzcho kowym 60° i promieniu zaokr&glenia równym 10 mm. Badania prowadzono dla dwóch wariantów, symuluj&c uderzenia:
a) mi$dzy zestawy kr&%nikowe (ta"ma napi$ta si & odpowiadaj&c& 10% wytrzymao"ci nominalnej ta"my, odleg o"' mi$dzy zestawami kr&%nikowymi 0,5 m),
b) w kr&%nik z pier"cieniami (grubo"' pier"cienia 50 mm).
Analizowane uszkodzenia powstawa y tylko w rdzeniu ta"my i mo%na by o je
dostrzec dopiero po zdj$ciu gumowych ok adek ta"my. Uszkodzenia mia y charakter
przeci$' w ókien w&tku o d ugo"ci zale%nej od energii potencjalnej uderzenia.
Okaza o si$, %e odporno"' na przebicie ta"my zale%y od grubo"ci ok adek ta"my, konstrukcji rdzenia ta"my (tj. liczby przek adek, typu splotu w ókien, w a"ciwie dobranej
wytrzyma o"ci w ókien osnowy i w&tku przy uwzgl$dnieniu ich w asno"ci spr$%ystych), zastosowania lub nie przek adek ochronnych oraz w a"ciwo"ci gumy ok adkowej.
Podczas pracy przeno"nika ta"ma poddawana jest zmiennemu stanowi obci&%enia.
Podlega ona cyklicznemu obci&%aniu i odci&%aniu na trasie przeno"nika oraz nierównomiernemu obci&%aniu przy przej"ciu ta"my przez odcinki przej"ciowe i b$bny
przeno"nika. Ok adki ta"my ulegaj& systematycznemu "cieraniu od transportowanego
nosiwa, zestawów kr&%nikowych i urz&dze# czyszcz&cych. Poza tym, czas i warunki
klimatyczne maj& równie% wp yw na procesy starzenia si$ gumy i ca ej ta"my. Sprawia to, %e z czasem parametry u%ytkowe ta"my pogarszaj& si$, tzn. ta"ma podlega
procesowi naturalnego zu%ycia. Powstaje jedynie pytanie jak szybko ten proces b$dzie
post$powa ? Oczywi"cie b$dzie to zale%a o, od warunków eksploatacji przeno"nika
i w a"ciwego dla tych warunków doboru parametrów ta"my. Jednak do"wiadczenia
pokaza y, %e na proces niszczenia ta"my bardzo du%y wp yw ma równie% „kultura
eksploatacji” przeno"nika, tzn. post$powania zgodnie z zaleceniami instrukcji obs ugi
dotycz&cymi eksploatacji (w szczególno"ci prowadzenia ta"my w osi przeno"nika, nie
przeci&%ania, zapewnienia w a"ciwego napi$cia wst$pnego) i utrzymania dobrego
stanu technicznego przeno"nika (w szczególno"ci kr&%ników i urz&dze# czyszcz&cych). Cz$sto nie zwraca si$ uwagi na jako"' elementów gumowych znajduj&cych si$
w rynnach na nadawie, ograniczeniach bocznych i urz&dzeniach czyszcz&cych, które
maj& kontakt z poruszaj&c& si$ ta"m&. Guma tych elementów powinna mie' twardo"'
mniejsz& ni% guma ok adek ta"my; w przeciwnym wypadku dochodzi do "cierania si$
ta"my. Twardo"' ok adek ta"my powinna wynosi' 65 ±5 °Sh, a twardo"' elementów
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gumowych 40–45 °Sh. Zaleca si okresow! kontrol twardo"ci, poniewa# wykaza$y
badania [6], zachodz!cy proces starzenia gumy wp$ywa na zwi kszenie jej twardo"ci.
2.3. WERYFIKACJA PARAMETRÓW TA%MY

Szybko"& procesu zu#ywania si ta"my b dzie zale#a$a równie#, a mo#e przede
wszystkim, od jej jako"ci. Dobr! praktyk! jest raz na jaki" czas, szczególnie przy
zakupie wi kszej ilo"ci ta"my, skontrolowa& w akredytowanym laboratorium,
czy otrzymali"my produkt spe$niaj!cy nasze oczekiwania i wymagania normy
PN-EN ISO 14890:2004. W ramach standardowych bada' ta"m z rdzeniem tekstylnym mo#na oznaczy& podstawowe parametry fizyko-mechaniczne ta"my [5]:
– wytrzyma$o"ci na rozwarstwianie ok$adek i przek$adek ta"my przed i po starzeniu cieplnym (wytrzyma$o"& adhezyjna),
– wytrzyma$o"& na rozci!ganie w kierunku wzd$u#nym i poprzecznym ta"my oraz
wyd$u#enie,
– w$a"ciwo"ci fizyko-mechaniczne gumy ok$adkowej:
( wytrzyma$o"& na rozci!ganie oraz wyd$u#enie przed i po starzeniu cieplnym,
( odporno"& na "cieranie,
( twardo"& Shore’a.
2.3.1. WYTRZYMA)O%* NA ROZWARSTWIANIE

Wielowarstwowa struktura ta"my opiera si
poszczególnymi jej warstwami.

Rys. 3. Badanie wytrzyma$o"ci adhezyjnej
Fig. 3. Adhesive strength testing

na odpowiedniej adhezji mi dzy

Rys. 4. Badanie wytrzyma$o"ci i wyd$u#enia gumy
Fig. 4. Tensile strength testing
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Adhezja ta nie mo#e by& zbyt niska, gdy# mo#e spowodowa& w czasie eksploatacji
ta"my rozwarstwienie si przek$adek miedzy sob! lub rozwarstwienie si ok$adek od
rdzenia ta"my, a w konsekwencji mo#e doprowadzi& to do zerwania ta"my. Obserwacje rozwarstwiaj!cych si w czasie eksploatacji ta"m wskazuj! na to, #e badane zmiany maj! charakter wyra+nie zm czeniowy. Natomiast zbyt wysoka adhezja ok$adek
z rdzeniem lub mi dzy przek$adkami jest niepo#!dana ze wzgl du na trudno"ci przy
przygotowaniu z$!cza. Wymagania zawarte w normach precyzuj! warto"ci wytrzyma$o"ci na rozwarstwianie mi dzy przek$adkami oraz mi dzy rdzeniem i ok$adkami.
Badania prowadzi si zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 252:2008 stosuj!c
próbki o szeroko"ci 25 mm i d$ugo"ci 200 mm (rys. 3). Wytrzyma$o"& na rozwarstwianie oblicza si ze stosunku "redniej si$y rozwarstwiaj!cej do szeroko"ci próbki.
2.3.2. WYTRZYMA)O%* NA ROZCI,GANIE I WYD)U-ENIA

Podstaw! do okre"lenia wytrzyma$o"ci ta"my tkaninowej na rozci!ganie jest próba
zrywania. Badania takie s! przeprowadzane masowo jako próby kontrolne zarówno
w zak$adach produkuj!cych ta"my, jak i przez u#ytkowników ta"m. Badania przeprowadza si na próbkach w kszta$cie wiose$ wyci tych wzd$u# i w poprzek ta"my, aby
okre"li& wytrzyma$o"& w kierunku osnowy i w!tku. Podczas próby rozci!gania oznacza si równie# wyd$u#enie przy obci!#eniu próbki równym 10% nominalnej wytrzyma$o"ci ta"my. Badania prowadzi si zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO
283:2008. Napr #enia zrywaj!ce w próbkach wyci tych z ta"my nie mog! by& mniejsze od napr #e' nominalnych. W badaniach tych napr #enia s! wyra#one stosunkiem
si$y do jednostki szeroko"ci ta"my (N/mm lub kN/m).
Z wieloletnich do"wiadcze' prowadzania bada' w Laboratorium Transportu
Ta"mowego Politechniki Wroc$awskiej wynika, #e znani producenci ta"m w ostatnich
latach nie maj! wi kszych problemów ze spe$nieniem wymaga' wytrzyma$o"ci na
rozci!ganie, ale zdarzaj! si wyj!tki, np. nierównomierne napi cie wst pne przek$adek
w procesie produkcyjnym ta"my sprawia, #e pomimo zastosowania w$a"ciwej wytrzyma$o"ci tkaniny przek$adkowej ta"ma nie uzyska wytrzyma$o"ci nominalnej. Nierównomiernego napi cia przek$adek nie dostrze#emy ani na zewn!trz ta"my ani nawet
w jej przekroju poprzecznym, zauwa#ymy to dopiero w przekroju wzd$u#nym.

Rys. 5. Przekrój wzd$u#ny ta"my – nierównomierne napi cie przek$adek
Fig. 5. Longitudinal section of a belt – non uniform pre-tension of plies
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Na rysunku 5 przedstawiono ekstremalny przyk$ad ca$kowitego braku napi cia
wst pnego przek$adek, ale wystarczy tylko niewielkie pofalowanie jednej przek$adki,
aby nie uzyska& wymaganej wytrzyma$o"ci ta"my.

a)

b)

Rys. 6. Charakterystyka wytrzyma$o"ciowa testu rozci!gania ta"my: a) ta"ma z nierównomiernym
napi ciem przek$adek, b) ta"ma z równomiernie napi tymi przek$adkami
Fig. 6. Strenght characteristcs of a tensile test of belts: a) a belt with non uniformly pre-tensioned plies,
b) a belt with uniformly pre-tensioned plies
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Na rys. 6 zestawiono charakterystyki wytrzyma$o"ciowe otrzymane w te"cie rozci!gania dla ta"my z nierównomiernie napi tymi przek$adkami i dla ta"my tego samego typu, ale z prawid$owym napi ciem wst pnym przek$adek. W pierwszym przypadku próbki zrywa$y si przy sile rozci!gaj!cej oko$o 8 kN z wyra+nym stopniowym
zrywaniem si poszczególnych przek$adek (rys. 6a), a w drugim przypadku jednocze"nie wszystkie przek$adki przy sile oko$o 12 kN (rys. 6b).
2.3.3. WYTRZYMA)O%* NA ROZCI,GANIE I WYD)U-ENIA GUMY

Guma ok$adkowa stanowi ochron rdzenia ta"my. Aby by$a to ochrona skuteczna
musi charakteryzowa& si odpowiednimi w$a"ciwo"ciami; wysok! wytrzyma$o"ci! na
rozci!ganie i wyd$u#alno"ci!, dobr! odporno"ci! na "cieranie, w$a"ciw! twardo"ci!
oraz dobr! odporno"ci! na proces starzenia si . Coraz cz "ciej przedwczesne zu#ycie
ta"my spowodowane jest w$a"nie s$ab! jako"ci! zastosowanej gumy ok$adkowej.
Wytrzyma$o"& na rozci!ganie gumy i jej wyd$u#alno"& bada si zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 37:2007. Podstaw! do w$a"ciwego okre"lenia tej wytrzyma$o"ci
jest przygotowanie próbek pobieranych z gotowego wyrobu. Próbki maj! kszta$t wios$a i s! o grubo"ci 2 mm (rys. 4). Próbki rozci!ga si a# do zerwania. Wytrzyma$o"& na
rozci!ganie oblicza si ze stosunku maksymalnej si$y rozci!gaj!cej do pola powierzchni przekroju poprzecznego próbki (N/mm2). Dodatkowo oznacza si wyd$u#enie próbki w momencie jej zerwania. Badania prowadzi si dla próbek bez starzenia
i próbek poddanych przyspieszonemu starzeniu cieplnemu, w ten sposób okre"la si
odporno"& gumy na proces starzenia.
2.3.4. ODPORNO%* NA %CIERANIE

Odporno"& na "cieranie jest jednym z najwa#niejszych parametrów u#ytkowych
ta"m przeno"nikowych. W ostatnich latach odporno"& na "cieranie sta$a si g$ównym
czynnikiem decyduj!cym o trwa$o"ci ta"my. Ma to szczególne znaczenie w przypadku
ta"m transportuj!cych nosiwo o du#ych w$a"ciwo"ciach "ciernych, np. kruszyw.
Metod oznaczania odporno"ci na "cieranie za pomoc! aparatu z obracaj!cym si
b bnem okre"la norma PN-ISO 4649:2007. Próbk do bada' w kszta$cie walca
o "rednicy 16 mm wycina si z ok$adek ta"my i poddaje si "cieraniu na p$ótnie "ciernym o okre"lonym stopniu ziarnisto"ci. P$ótno zamocowane jest na cylindrycznej
powierzchni b bna, który wykonuje ruch obrotowy wzgl dem próbki do bada'. Podczas "cierania próbka dociskana jest do p$ótna z si$! ok. 10 N i przesuwa si wzd$u#
osi obracaj!cego si b bna. Odporno"& na "cieranie okre"la si strat! obj to"ci próbki
w wyniku jej "cierania, przy uwzgl dnieniu straty masy próbki, jej g sto"ci oraz
uwzgl dnieniu straty obj to"ci dla próbki z gumy wzorcowej.
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2.3.5. WYTRZYMA*O(+ Z*)CZA TA(MY

Najs abszym elementem w p$tli ta"my jest miejsce jej &czenia. Wytrzyma o"' z &cza zale%y od jego rodzaju, zastosowanej technologii &czenia i od jako"ci wykonania.
Zaleca si$ &czenie ta"m metodami wulkanizacji lub klejenia na zimno, dla których
uzyskuje si$ najwy%sze wytrzyma o"ci i trwa o"ci po &cze#. Z &cza ta"m równie%
mo%na podda' badaniom okre"laj&cym ich wytrzyma o"' i jako"' wykonania, np.
Laboratorium Transportu Ta"mowego Politechniki Wroc awskiej od wielu lat prowadzi prace w celu doskonalenie metod &czenia ta"m oraz dokonuje ich weryfikacji
poprzez jedyne w Polsce badania wytrzyma o"ciowe po &cze# ta"m o pe nej ich d ugo"ci. Metoda badania jest zgodna z wytycznymi normy PN-C-94147:1997. Próbki
o szeroko"ci 200 mm i d ugo"ci obejmuj&cej pe n& d ugo"' po &czenia rozci&ga si$ na
poziomej maszynie wytrzyma o"ciowej a% do zerwania.
3. PODSUMOWANIE
W górnictwie surowców skalnych obok transportu oponowego powszechnie stosowany jest transport ta"mowy. (wiatowe tendencje wskazuj& na coraz szersze zastosowanie przeno"ników ta"mowych w uk adach technologicznych kopalni, szczególnie
w kopalniach o du%ej wydajno"ci d&%y si$ do tego, aby proces wydobycia, przeróbki
i transportu by procesem ci&g ym.
Wzrastaj&ca ilo"' ta"m przeno"nikowych oraz fakt, %e stanowi& one wa%ne ogniwo
w niezawodno"ci pracy ca ego uk adu technologicznego kopalni, sprawiaj&, %e istotne
staj& si$ zagadnienia dobrego zarz&dzania eksploatacj& ta"m. Zarz&dzania opartego na
racjonalnym doborze parametrów ta"m z uwzgl$dnieniem warunków pracy przeno"ników ta"mowych, na stosowaniu dobrych praktyk w eksploatacji przeno"ników, na
kontroli jako"ci ta"my i wykonywanych po &cze# oraz ewentualnym sprawdzaniu
parametrów ta"my po okresie jej eksploatacji.
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BELT TRANSPORT IN THE ROCK MINERALS MINING – THE USE OF CONVEYOR BELTS
The problems of belt conveying in the rock minerals mines have been presented. The key parameters
of conveyor belts used in the domestic mines operating conditions have been characterized. The main
focus has been put onto the most expensive element of a conveyor – a belt and the experience gained
from the use conveyor belts have been presented. The rules of the proper management of conveyor belts
maintenance as well as the methods of verification of the most important operational parameters of belts
that have the impact on the durability and reliability of their use on conveyors have been described.

