
O  S P A J A N J U  T R A N S P O R T N I H  T R A K O V  

NALOGA TRANSPORTNIH
TRAKOV:

t ranspor t  mater ia la

od  točke  A

(nak lada lno  mesto )

do  točke  B

( razk lada lno  mesto )

KAJ JE
TRANSPORTNI
TRAK?
Poznamo več vrst transportnih trakov, saj se

njihova zasnova in izdelava prilagajata končni

namembnosti, vrsti prepeljanega materiala ter

drugim specifičnim zahtevam transporta. 

Transportne trakove razvrščamo glede na:

• nosilno armaturo (jeklo, tkanina itd.),

• naklon transporterja (gladek, rebrast, PEP-trak

itd.),

• vrsto transportiranega materiala (za splošno

uporabo,odporen na olja, toploto, obrabo itd.).

Transportni
trakovi



"SPAJANJE TRANSPORTNEGA TRAKU JE

SKORAJ TOLIKO POMEMBNO KOT TRAK SAM."

Spajanje traku vpliva na:

• Življenjsko dobo transportnega traku: spoj je

najšibkejša točka transportnega traku. V liniji

odreza so namreč odrezane tudi plasti ojačitve,

trak pa na spoju posledično oslabi. Najpogosteje

se zgodi, da trak na spoju odpove, zaradi česar

ga je treba ponovno spojiti in/ali zamenjati.

• Ravnost teka transportnega traku:

nenatančno izvedeno spajanje se odraža v

neustreznem teku traku, »plesal« bo levo in

desno po konstrukciji transporterja.

• Fizične parametre gume na spoju, kot so

natezna trdnost, raztezki, trdota, obraba itd.

SPAJANJE
TRANSPORTNIH
TRAKOV 

Zakaj  je  pot rebno spa jan je
t ranspor tnega  t raku?

Vsi transportni trakovi, ne glede na

vrsto, so izdelani v zvitkih z odprtim

koncem. Za namestitev na transporter

in končno za transport blaga je nujno,

da je transportni trak spojen v

neskončno zanko. 



Popolna tehnika spajanja transportnih trakov ne obstaja, saj

ima vsaka od navedenih svoje prednosti in slabosti. 

S stališča kakovosti je toplo spajanje najbolj zaželeno. Izguba

trdnosti jermena je minimalna (v povprečju 30 %), prinaša pa

najdaljšo življenjsko dobo spoja. 

Tehnika mehanskega spajanja je hitrejša in cenejša. Izvaja se z

mehanskimi pritrdilnimi elementi, dodaten material pa ne v fazi

stiskanja ne v fazi spajanja ni potreben. Davek navedenih

prednosti plačujemo pri rezultatu: kakovost spoja je v primerjavi s

toplim spajanjem slabša, izguba trdnosti jermena je večja (> 50 %),

življenjska doba mehanskega spoja pa je krajša. 

Tehnika hladnega spajanja se glede na kakovost spoja in stroške

izvajanja postopka uvršča med tehniko mehanskega in toplega

spajanja.

TEHNIKE SPAJANJA

TRANSPORTNIH

TRAKOV:

top lo  spa jan je  

h ladno

spa jan je

m e h a n s k o

s p a j a n j e

PREDNOSTI IN
SLABOSTI

Tehnike spajanja 
transportnih trakov



"SPOJ TRANSPORTNEGA TRAKU NI USTREZEN, ČE KATERI

OD ZGORNJIH KORAKOV NI IZVEDEN PRAVILNO ALI DOVOLJ

NATANČNO."

TOPLO
SPAJANJE
TRANSPORTNIH
TRAKOV 

Korak i  tehnolog i je  pr iprave
top l ih  spo jev :

• priprava koncev traku, 

• označevanje in rezanje stopnic,

• odstranjevanje odvečnega materiala,

• brušenje stopnic,

• centriranje in pritrditev koncev traku,

• dodajanje svežega materiala za

potrebe spajanja,

• namestitev spoja v stiskalnico in

vulkanizacija spoja.

Za izvajanje toplega spajanja je potrebna

posebna oprema (stiskalnica, posebno

orodje za spajanje) in posebni materiali za

spajanje.

Najboljši rezultat dosežemo, če so

materiali, ki jih uporabimo za spajanje,

enaki (ali v slabšem primeru vsaj

kompatibilni) materialom originalnega

traku.

Ključnega pomena je tudi spretnost

izvajalca oz. spajalca, saj se med

postopkom precej korakov izvaja ročno.

Uvajalna doba dobrega spajalca je tako

vsaj eno leto.



Prednost  dajemo kakovosti izdelkov in zadovoljstvu

kupcev.

Naši transportni trakovi so spojeni izključno s tehniko

toplega spajanja.

Spoji so narejeni v skladu s standardom DIN 22102, ki

predpisuje dolžino stopnic spajanja in največjo dovoljeno

izgubo trdnosti traku (na območju spajanja). Svoje znanje

izpopolnjujmo na podlagi 60-letnih izkušenj naših

predhodnikov. Naša delavnica za spajanje je opremljena z

najboljšimi stiskalnicami na trgu, vrhunske kakovosti so

tudi dodatni materiali in ostala oprema za spajanje. Naš

transportni trak je spojen izključno z originalno surovino.

 TRANSPORTNI TRAKOVI   

TRELLEBORG SLOVENIJA

zagotav l ja jo  na jveč jo

i z rabo  te r  na jda l j šo

ž i v l j en jsko  dobo

t ranspor tnega  t raku  v

na j zahtevne jš ih

ap l ikac i jah

SODOBEN CENTER
ZA CELOVITO
STORITEV KUPCU 

Spajanje transportnih trakov 
v Trelleborg Slovenija


