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Pásový dopravník 

 Definice: 
 Pásový dopravník je 

zařízení určené k 
přepravě sypkého a 
kusového materiálu. 
Tažným i nosným 
elementem je 
nekonečný pás vedený 
a poháněný bubny a 
podpíraný válečky. 

 



Směr dopravy 
 

 Podle sklonu dopravní trasy PD dělíme na: 

               Vodorovné, šikmé, strmé ( až svislé ) 

 Podle tvaru dopravní trasy PD dělíme na: 

   Přímé a lomené  



Konstrukce pásových dopravníků 

1) Stabilní   2) Pojizdné a přenosné 

 



Shéma pásového dopravníku 
 1 – dopravní pás, 2 – poháněcí buben, 3 – vratný a napínací buben, 4 – vodící buben, 5 – 

 podpěrné válečky, 6 – násypka, 7 – pohon, 8 – napínání vratného bubnu, 9 – čistící škrabák 



Bubny pásových dopravníků 

 

 

 

 

 

Konstrukce bubnu: 
Svarek válcového nebo 
soudkovitého tvaru ( plášť 
se svinutého plechu. 

Plocha válce může být  pro 
zvýšení tření pogumována 
nebo zhotovena z  
polyuretanového či 
keramického materiálu. 

 

Celý pohon ( elektromotor 
i převodovka ) může být 
uložen uvnitř bubnu - 
elektrobuben 

 

 

 



Válečky pásových dopravníků 
podpírají a vedou dopravní pás 

Pogumované válečky  
Např. v místě násypu - tlumí rázy  

Uspořádání válečků 
Válečková stolice 

Ložný  průřez 



Konstrukce válečku 



Dopravní 
pásy 
 

Materiály pásů : 
Pryž 

Pvc 

Ocel 

Ocelový drát 

Skladba 
pryžového pásu : 
Nosné  vložky spojené 
pryží 

Horní a spodní krycí 
vrstvy 

 

 



Další části dopravníků 

Pohon dopravníku 
Nejčastěji elektromotor s 
převodovkou. 

U šikmých dopravníků nutné 
brzdy  proti samovolnému 
zpětnému pohybu pásu 

Násypky 
Pohlcují značné množství energie 

- malé dopadové výšky 

-- směr přivádění shodný s 
pohybem pásu 

 



Kontrolní otázka: 
Jaký druh povrchu bubnu byl zvolen u 

konstrukce na obrázku? 
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