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Plynulá doprava mal˘ch v˘robkÛ mezi
technologick˘mi stanovi‰ti ãasto vyuÏívá

dopravní pásy. Pásy pro plynul˘ pohyb jsou
spojené do uzavfien˘ch smyãek. ·ífika pásu vy-

chází z tvaru v˘robkÛ.
Technick˘m problémem b˘vá vedení ‰irokého

pásu do stran, zabezpeãované boãními pfiíruba-
mi na kladkách. Stranové vyboãování pásu je
ovlivnûno nedoko-
nale rovnobûÏn˘mi
vodicími váleãky, od-
chylkami délky pásu
v rÛzn˘ch místech
podél jeho ‰ífiky
a nesoumûrností
zatíÏení. Pás s ozu-
bením podstatnû
sniÏuje vliv nepfies-
ností a zatíÏení, ne-
boÈ se na ozube-
n˘ch kladkách pfies-
nû vyrovnává. Ozu-
bení zamezí se‰ikmení pásu, kter˘ proto
nesjíÏdí ke stranû. Mimo to zaji‰Èuje pfiesnou
synchronizaci s taktem technologick˘ch operací.

Jednoduch˘m fie‰ením pásu s ‰ífikou do 100
aÏ 150 mm je svafien˘ polyuretanov˘ synchroni-
zaãní fiemen. Tvar ozubení mÛÏeme vybrat ze ‰i-
roké nabídky typÛ a rozteãí. Pro dopravní aplika-
ce není dÛleÏitá pevnost ozubení, ale jeho vliv
na ohebnost fiemenu.

Gates Mectrol vyrábí kontinuálním vytlaãová-
ním ozubené dopravní pásy ‰iroké do

450 mm, které se svafiují do uzavfien˘ch
smyãek libovolné délky. Na objednávku

lze vyrobit ‰ífiku aÏ 900 mm.

Konstrukce pásu
PouÏívá se termoplastic-

k˘ polyuretan pro apli-
kace pfii teplotû

prostfiedí

od -30 do +80 °C. Standardní materiál R1 má
tvrdost 92 ShA, mûkãí R2 s tvrdostí 86 ShA je
certifikovan˘ pro potravináfiství a zdravotnictví
podle americk˘ch standardÛ FDA a USDA. Odol-
nost polyuretanu proti profiíznutí se uplatní na
linkách pro porcování masa.

Elektrostaticky vodiv˘ materiál R4 svádí
elektrick˘ náboj vznikající tfiením a brání ji-

skfiení. PouÏívá se
ve v˘bu‰ném pro-
stfiedí a v elektronic-
kém prÛmyslu.

V ‰irok˘ch pásech
se pouÏívá pouze
kevlarová taÏná vrst-
va s paralelními kor-
dy, které jsou z bokÛ
zcela pokryty polyu-
retanem. Kordy taÏ-
né vrstvy mohou b˘t
vedeny v celé ‰ífice
pásu nebo jen v nû-

kter˘ch ãástech. Kordy se napfi. vynechávají
v ãástech ‰ífiky fiemenu, kde se do pásu prose-
kávají otvory nebo frézují dráÏky.

Ozubení je jenom ve dvou pásech na okrajích.
PouÏívá se ozubení T10 a zejména palcové H
s rozteãí 1/2 palce, jehoÏ úzké zuby zachovávají
ohebnost pásu vedeného vodícími válci malého
prÛmûru. Podíl válcové opûrné plochy na vnûj‰ím
obvodu válce k celkové opásané plo‰e je velk˘.
Pás mÛÏe bûÏet na válcích od prÛmûru 56 a lze
pouÏít vnûj‰í vodicí hladké válce od 80 mm.

Ozubení a vnitfiní plochu pásu lze pokr˘t nylo-
novou tkaninou s nízk˘m tfiením. Transportní
plocha se podle poÏadovan˘ch vlastností pota-
huje nylonovou tkaninou, polyuretanovou pû-
nou, rÛzn˘mi druhy pryÏe a PVC s lÛÏky pro v˘-
robky nebo se vzorkem na povrchu. Na hfibet se
navafiují i uná‰eãe transportovan˘ch kusÛ.
Pro pfiidrÏování v˘robkÛ vakuem se
pás opatfií otvory.
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