
Technický týdeníkTT 13/ 2005 23

 
 

Dopravníky v automatické v˘robû
Dopravu mal˘ch v˘robkÛ mezi techno-

logick˘mi stanovi‰ti dobfie obstarají do-
pravní pásy. Dopravní pásy mÛÏeme vybrat

ze speciálních ozuben˘ch i ploch˘ch pásÛ z po-
lyuretanu, které mají zpravidla kevlarovou taÏ-
nou vrstvu. Svafiitelnost termoplastického poly-
uretanu otevírá pole pro svafiení pásÛ koneãné
délky do uzavfien˘ch pásÛ, pro na-
nesení rÛzn˘ch vrstev a pro upev-
nûní tvarov˘ch lÛÏek pro v˘robky.
Pásy jsou opatfieny ozubením na
vnitfiní stranû. Pevnost svafieného
spoje je kolem 50 % pevnosti pá-
su, neboÈ spoj koncÛ má tvar vel-
mi protáhlého klínu. V˘robce Ga-
tes Mectrol vyuÏívá nûkolik tech-
nologií, které umoÏÀují vyrábût pá-
sy s rÛznou dosaÏitelnou ‰ífikou,
pevností, ozubením a vnûj‰ím po-
vrchem. Povrch zubÛ lze pokr˘t
nylonovou tkaninou pro sníÏení
tfiení a hluku.

·iroké pásy
Uzavfiené svafiené pásy ‰iroké aÏ 900 mm

slouÏí jak pro dopravu, tak i jako pracovní
deska, napfi. pro práci s potravinami. Základ-
ní materiál pásu je odoln˘ proti fiezu noÏem
a je dobfie om˘vateln˘. Pásy jsou na vnitfiní
stranû opatfieny ozubením tvaru H s rozteãí
1/2 palce nebo ozubením T10. Ozubení zaji‰-

Èuje synchronizaci pohybu a zamezí pfiíãení
pásu pfii nesoumûrném zatíÏení. Zejména

ozubení H s úzk˘mi zuby a ‰irok˘mi me-
zerami poskytuje vysokou ohebnost

a fiemen je obvodem ozubené fie-
menice ‰iroce podepfien. MÛ-

Ïe bûÏet na fiemenicích od
prÛmûru 56 a s vnûj-

‰ími kladkami od
80 mm.

Svafiené koneãné fiemeny
Koneãné ozubené fiemeny o délce do sta

metrÛ se vyrábûjí s palcov˘m ozubením XL, L,
H, XH, metrick˘m T5, T10, T20, AT5, AT10,
AT20, HTD5, HTD8, HTD14, STD5, STD8 v ‰ífi-
kách do 100 mm aÏ do 900 mm podle typu
ozubení. TaÏná vrstva je z ocelového nebo kev-
larového kordu. Ocelov˘ kord má lep‰í rozmû-

rovou stabilitu s ãasem a vlh-
kostí a nevytahuje se, kevlarov˘
kord odolává koroznímu prostfie-
dí. ¤emeny mohou b˘t svafiené
do uzavfieného tvaru s poÏado-
vanou délkou.

Vyrábûjí se i ploché pásy bez
ozubení se ‰ífikou do 100 mm.

Vedení pásÛ a fiemenÛ
Boãní vedení obvykle zajistí

boãnice na fiemenicích. Pro vy‰-
‰í nároky pouÏijeme fiemeny
s klínov˘m Ïebrem uprostfied ‰ífi-
ky ozubení. Kromû souvislého

Ïebra se vyrábí i Ïebro s mezerami, které je
ohebnûj‰í. Na fiemenici je pro Ïebro vyrobena
klínová dráÏka.

Vnûj‰í povrch
Povrch lze opatfiit materiálem podle konkrét-

ní aplikace. Mezi nû patfií polyuretan rÛzné tvr-
dosti a tfiení, se sklenûn˘mi vlákny, rÛzné dru-
hy pryÏe, teplotnû odolná silikonová pryÏ, pruÏ-
ná pûna, PVC s rÛzn˘mi vytlaãen˘mi vzory, an-
tistatick˘ povrch.

Tvarová lÛÏka
Jednoduchá úzká kfiídla pfiivafiená kolmo k po-

vrchu pásu tvofií pfiepáÏky mezi v˘robky a mohou
i posouvat v˘robky vedením. Mohou obsahovat
otvory a plochy pro usazení v˘robkÛ v poÏa-
dovaném smûru. Mohou obsahovat
i kovové vloÏky.
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