DOPRAVNÍKY
Dopravníky jsou stroje sloužící k přemisťování materiálu a předmětů hromadného
charakteru ve vodorovném, šikmém i svislám směru.
Dopravní vzdálenosti jsou většinou do několika metrů, výjimečně desítky až stovky metrů
(dopravníky pásové).
Při nakládání a vykládání se dopravník nezastavuje. Doprava je plynulá, nepřetržitá.
Druhy dopravníků :

pásové dopravníky
dopravníky s článkovým pásem
válečkové dopravníky
šnekové dopravníky
řetězové dopravníky (redlery)
třasadlové (vibrační) dopravníky
rotační dopravníky
elevátory
podvěsné dopravníky
pneumatické dopravníky

Pásové dopravníky
Jsou určeny k plynulé dopravě sypkých, zrnitých, nelepivých materiálů, popřípadě
kusového zboží - pytlů, palet, kartonů a pod. Doprava může být ve vodorovném, nebo
šikmém směru. Dopravní vzdálenost je od několika metrů (výrobní haly, stavby,
překladiště), až po stovky metrů (doly, lomy, elektrárny).
Části :
hnací buben který je poháněn elektromotorem s převodovkou. Při šikmé přepravě je
hnací buben nahoře, aby zatížená část pásu byla tažena.
vratný buben
podpěrné válečky mohou nosnou část pásu vytvarovat do korýtka, čímž se zvětší průřez
přepravované vrstvy sypkého materiálu. Válečky podpírají i odlehčenou část pásu.
kluzné plechy mohou být použity místo podpěrných válečků pod nosnou částí pásu.
pás plní funkci tažnou i nosnou. Materiálem je většinou pryž s textilní vložkou, která
přenáší tažnou sílu. Dalšími materiály pásu, například pro přepravu potravin, mohou být
plasty nebo ocel. Ta je nezbytná i pro předměty s vysokou teplotou.
objemový průtok – sypkého materiálu
QV = S . v (m3.s-1)
S (m2)
v (m.s-1)

průřez přepravované vrstvy sypkého materiálu
rychlost pásu

průřez přepravovaná vrstvy je dán sypným úhlem materiálu, šířkou pásu a tvarem podpěrných válečků
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Schéma pásového dopravníku

plastový pás pro manipulaci s potravinami a detail jeho spoje

spoje pryžových pásů
bezjehlový

jehlový

jehla
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hnací bubny s nalepeným keramickým obložením a pogumované

Vysoké koeficienty tření

sucho

0,74 – 0,83

mokro

0,48 – 0,78

mokro s blátem 0,42 – 0,51

stěrač je použit v případě přepravy materiálu lepícího se
na pás, stejnou funkci mají i čistící podpěrné válečky
podpěrné válečky nosné části

kluzné plechy
podpěrné válečky odlehčené části

čistící váleček

Dopravníky s článkovým pásem
Mají např. ocelové pásy
destičkové nebo drátěné.
Velmi dobře použitelné v
extrémních podmínkách :





sklářský průmysl
zpracování kovů
kalírny
keramický průmysl

drátěné pásy

Přepravované předměty mohou být těžké a s
vysokou teplotou.
dopravník s destičkovým pásem
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Válečkové dopravníky = válečkové tratě
Jsou použitelné pro předměty s rovinnou základnou.

Nepoháněné válečkové dopravníky se používají buď v
horizontálním provedení (doprava postrkem) nebo ve sklonu
(doprava gravitací).

Řetězem poháněné válečkové dopravníky jsou poháněny
například jednou řetězovou smyčkou. Každý váleček je opatřen
jedním řetězovým kolem.

Šnekové dopravníky
- žlabový
je určen k plynulé dopravě suchých, nelepivých práškových a zrnitých materiálů ve směru
vodorovném a šikmém. Připouští se max. sklon dopravy 20°.
Dopravník je složen z koryta na koncích uzavřeného čely s valivými ložisky. V korytě je
šneková hřídel zavěšená dle délky na kluzných závěsných ložiscích. Koryto je opatřeno
odnímatelnými kryty s nahlížecími otvory. Pohon šnekového dopravníku zajišťuje
převodovka s elektromotorem přes spojku.
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- trubkový
je určen k plynulé dopravě suchých, nelepivých práškových a zrnitých materiálů ve směru
vodorovném a šikmém. Připouští se max. sklon dopravy 45°.
Dopravník je složen z trubkového tělesa na koncích uzavřeného čely s valivými ložisky.
V tělese je šneková hřídel bez závěsných ložisek.

Řetězové dopravníky = redlery
Dopravují materiál pomocí řetězu s unášeči, který klouže po dně
uzavřeného žlabu. Materiál je unášen v průřezu větším, než je plocha
unášeče.
Doprava může být ve vodorovném i směru. Vstup a výstup materiálu
může být na různých místech žlabu.
Redlery jsou vhodné pro dopravu práškových, jemnozrnných i
hrubozrnných hmot např. cement, mletý vápenec, popílky, jemné
maltové směsi, obilí, apod.

Hřeblové dopravníky
Hřeblové dopravníky jsou určeny především pro dopravu
rubaniny v dolech. V kovovém korytu táhne řetěz hřebla –
příčky, které hrnou přepravovaný materiál.
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Třasadlové dopravníky = vibrační podavače
Jsou využívány zejména k přísunu kusového nebo
sypkého materiálu do dalších transportních zařízení.
Vyvození
kmitů
může
být
mechanické,
elektromagnetické
nebo
eletromechanické
(vibračním elektromotorem).
V průběhu kmitu se mění zrychlení nosné plochy a
tím i setrvačná síla působící na přepravovaný
materiál. Výsledkem je jeho přerušovaný pohyb
v tom směru, ve kterém je zrychlení menší.

Rotační dopravníky = rotační podavače
Rotační podavače jsou vhodné tam, kde je nutné zajistit
stejnoměrné dávkování zrnitých a práškových
materiálů. Elektronickou regulací lze ovlivnit otáčky
bubnu a tím množství podávaného materiálu.

Elevátory = dopravníky pro svislou a šikmou přepravu
Elevátory jsou většinou určeny k dopravě sypkého a drobně kusovitého matriálu. Používají
se hlavně v potravinářském, zemědělském, farmaceutickém, kosmetickém, chemickém,
keramickém a sklářském průmyslu.
Elevátor korečkový

.

Korečky jsou nádoby upevněné na
dopravním pásu nebo vodícím
řetězu..Nabírají materiál, přepravují
ho směrem vzhůru a po překonání
nejvyššího budu dráhy ho vysypou.
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Podvěsné dopravníky - závěsové
Většinou jsou používány pro přemisťování výrobků v prostoru výrobních hal. Například
lakovny, montážní haly ale i jatka.
Tažným prvkem je řetěz, který táhne vozík se závěsem. Řetěz a vozík jsou vedeny po
konstrukci s dráhou.

DRÁHA DOPRAVNÍKU

Pneumatické dopravníky
Slouží pro dopravu suchých, nelepivých prachových materiálů o zrnitosti do 0,02 mm.
Využívají pro dopravu pomocného média - vzduchu.
Dopravní uzavřené žlaby se skládají z horní - materiálové komory a spodní vzduchové
komory. Komory jsou odděleny provzdušňovací přepážkou z polyesterové tkaniny.
Dopravní žlaby se sestavují z dílů ejichž součástí jsou odbočky, odlučovače, násypné a
výpadové kusy.
Příklady dopravovaných materiálů: cement, mletý vápenec, popílky.
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ESKALÁTORY
POHYBLIVÁ SCHODIŠTĚ
Jedná se o speciální řetězový dopravník. Tažným a nosným prvkem jsou řetězy, na
kterých jsou připevněny schodové stupně. Tento dopravník je doplněn pohyblivým
pryžovým madlem na principu pohybu řemene mezi řemenicemi.
Pohybový mechanismus schodiště je uložen v nosné konstrukci. Jde o konstrukci
ocelovou, svařovanou, příhradovou .
Mechanismus madel je uložen v samostatné nástavbě, která je zakrytována z hlediska
bezpečnosti a estetiky.
Eskalátory se budují v prostorách s velkým pohybem osob – podchody, metra, obchodní
domy.
Celkové schéma a některé konstrukční detaily
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Řešte úlohu :
Vypočítejte sílu na obvodu bubnu pásového dopravníku. Výkon el.motoru je P = 3 kW při
otáčkách n = 1 200 1/min. Převodovka má kola o počtech zubů z1 = 18, z2 = 45, z3 = 20, z4 =
50. Průměr bubnu D = 500 mm. Účinnost převodovky η = 98 %.
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