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 Dopravní pásy vyrábíme a dodáváme především na 

zakázku vždy dle specifických přání a potřeb našich zá-

kazníků. Některé naše dopravní pásy mohou být nad 

rámec standardního provedení vybaveny unašeči, bočni-

cemi či dalšími speciálními prvky. Stejně tak k pásům 

dodáváme potřebná příslušenství jako jsou pohonná kola,

spojovací segmenty či spojovací trubičky.

  Pásy jsou vyráběny z různých materiálů podle účelu jejich

použití. Nejběžnější materiály pro jejich výrobu jsou lesklé

oceli běžné jakosti, dále oceli galvanicky pokovené, nere-

zové oceli, popř. oceli odolné vůči vysokým teplotám 

a v neposlední řadě i kyselinám.

U kovových pásů je rozsah použití pro teploty od - 200°C

do +1200°C.

  Opět se jedná o nerezové chromniklové oceli, které jsou

na základě svého chemického složeni schopné odolávat 

teplotám od 600 °C až do 1200°C. Nejčastěji používané 

jakosti materiálů jsou oceli s obsahem 3-5% Cr pro teplo-

ty okolo 600 - 700 °C a dále pro vyšší teploty DIN 1.4841,

1.4864, 1.4828, 1.4887 a další.

  Dopravní pásy nacházejí své uplatnění téměř ve všech

odvětvích průmyslu jako prostředky pro urychlení dopravy

a manipulace s výrobky a celkové zefektivnění výroby. 

Často jsou tyto pásy jednou z klíčových součástí výrob-

ních zařízení a technologických celků. Jedná se zejména  

o pásy drátěné, ale také o pásy destičkové.

  Výhodou tohoto materiálu je poměrně vysoká pevnost 

v tahu při normálních teplotách a relativně nízká cena. 

Lze ho s úspěchem použít na pásy, které nejsou vysta-

veny žádné vlhkosti a pracovní teplota nepřesahuje 

cca. 350 °C.

  Jedná se o slitiny železa a chromu, popř. slitiny železa, 

chromu a niklu. V prvém případě se jedná o oceli odolné

proti korozi vznikající působením vlhkosti, v druhém pak 

o oceli odolné proti kyselinám a teplotám až do cca 

700°C. Nejčastěji používané jakosti materiálů jsou DIN 

1.4301, 1.4401 a 1.4310.

  Má stejné vlastnosti jako předchozí materiál a navíc

galvanickou úpravou drátů rozšířené možnosti o použití 

ve vlhkém prostředí.
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a    rozteč (vzdálenost od středu příčného drátu ke středu příčného drátu)

b    stoupání (vzdálenost od středu drátu spirály ke středu drátu spirály)

c    průměr drátu spirály nebo rozměr profilu drátu

d    průměr příčného drátu

m   oko (vzdálenost mezi dráty)

m   délka koncového oka1

I     počet příčných drátů na rozteč

L    délka pásu

S    šířka pásu
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- hustě vinuté dráty spirály

- spirály vinuté střídavě vlevo/vpravo

- spirály z plochého drátu

- rovné příčné dráty

- není určen pro použití ve vysokých teplotách

Rozteč příčných drátů:      6,50 – 50,80 mm

Rozteč drátů spirály:         neuvádí se (asi 1,5 šířky drátu spirály)

Průměr příčných drátů:     1,40 - 8,00 mm

Rozměr drátů spirály:        1,2 x 0,7 - 6,0 x 3,0 mm

Standardní materiály:        lesklá ocel, nerez

Pracovní teplota:               do 400 °C

Zakončení okrajů:             smyčkou (S), zahnutím (U), svarem (G)

- přímý chod pásu

- hladký povrch pásu, který umožňuje dopravu výrobků s malou stykovou plochou

- velká hustota pásu umožňující dopravu drobných výrobků

- dlouhá životnost těchto pásů

- není vhodný pro dopravu výrobků, které nechávají na pásu zbytky, ty potom pás 

  zalepí a snižují tak jeho funkci
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- hustě vinuté dráty spirály

- spirály vinuté střídavě vlevo/vpravo

- spirály z kruhového drátu

- rovné příčné dráty nebo vroubkované

- přímý chod pásu nebo zatáčka

- velká hustota pásu umožňující dopravu drobných výrobků

- dlouhá životnost těchto pásů

- není vhodný pro dopravu výrobků, které nechávají na pásu zbytky, ty potom pás zalepí a zhoršují tak jeho funkci

- úprava příčných drátů vroubkováním zabraňující posuvu drátů spirály po příčném drátu

- možnost zploštění příčných drátů na kraji pásu při zakončení okrajů smyčkou (S)

Rozteč příčných drátů:     6,50 - 50,80 mm

Rozteč drátů spirály:        neuvádí se (asi 1,5 průměru drátu spirály)

Průměr příčných drátů:     1,40 - 8,00 mm

Průměr drátů spirály:        1,00 - 5,00 mm

Standardní materiály:       lesklá ocel, nerez, nerez pro vysoké teploty

Pracovní teplota:               do 1150 °C

Zakončení okrajů:             smyčkou (S), zahnutím (U), svarem (G), bočnicemi (RK)



- široce vinuté dráty spirály

- spirály vinuté střídavě vlevo/vpravo

- spirály z plochého drátu

- zvlněné příčné dráty

- přímý chod pásu

- hladký povrch pásu, který umožňuje dopravu výrobků s malou stykovou plochou

- velká volná plocha pásu umožňující praní nebo sušení výrobků na pásu

- dlouhá životnost těchto pásů

Rozteč příčných drátů:      2,70 – 80,60 mm

Rozteč drátů spirály:          2,00 – 50,00 mm

Průměr příčných drátů:      0,60 - 8,00 mm

Rozměr drátů spirály:        1,2 x 0,7 - 6,0 x 3,0 mm

Standardní materiály:        lesklá ocel, nerez, nerez pro vysoké teploty

Pracovní teplota:                do 750 °C

Zakončení okrajů:              svarem (G), smyčkou (S), zahnutím (U)
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- široce vinuté dráty spirály

- pás má více příčných drátů na jednu rozteč (3 nebo 4) 

  a vícenásobné proložení spirál

- spirály vinuté střídavě vlevo/vpravo

- spirály z plochého drátu

- zvlněné příčné dráty

- přímý chod pásu

- velmi hustý a kompaktní pás

- hladký povrch pásu, který umožňuje dopravu výrobků 

  s malou stykovou plochou

- malá volná plocha umožňující dopravu drobných výrobků

- dlouhá životnost těchto pásů

Rozteč příčných drátů:                  5,50 - 17,00 mm

Rozteč drátů spirály:                     4.50 - 9,10 mm

Průměr příčných drátů:                 1,20 - 2,20 mm

Rozměr drátů spirály:                    1,20 x 0,70 - 2,00 x 0,75 mm

Počet příčných drátů na rozteč:   3 nebo 4

Standardní materiály:                    lesklá ocel, nerez, nerez pro vysoké teploty

Pracovní teplota:                           do 1150 °C

Zakončení okrajů:                          svarem (G), bočnicemi (RK)
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Rozteč příčných drátů:      2,70 - 86,00 mm

Rozteč drátů spirály:          2,00 - 50,00 mm

Průměr příčných drátů:      1,00 - 8,00 mm

Průměr drátů spirály:         0,80 - 6,00 mm

Standardní materiály:         lesklá ocel, nerez, nerez pro vysoké teploty

Pracovní teplota:                do 1150 °C

Zakončení okrajů:              svarem (G), smyčkou (S), zahnutím (U), bočnicemi (RK)

                                             řetězem, řetězem a bočnicemi

- přímý chod pásu

- hladký povrch pásu, který umožňuje dopravu výrobků s malou stykovou plochou

- velká volná plocha pásu umožňující praní nebo sušení výrobků na pásu

- dlouhá životnost těchto pásů

- nejvíce rozšířený a používaný typ pásu

- široce vinuté dráty spirály

- spirály vinuté střídavě vlevo/vpravo

- spirály z kruhového 

- zvlněné příčné dráty
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- speciální verze pásu typu 400

- široce vinuté dráty spirály

- spirály vinuté střídavě vlevo/vpravo

- spirály z kruhového drátu

- zvlněné příčné dráty

- pohon řešen pomocí speciálních ozubených kol

- není určen pro použití ve vysokých teplotách

- přímý chod pásu

- hladký chod pásu

- velká volná plocha pásu umožňující praní nebo sušení výrobků na pásu

- dlouhá životnost těchto pásů

- pozitivní záběr pásu bez prokluzu

Rozteč příčných drátů:                5,08 – 12,70 mm

Rozteč drátů spirály:                   5,08 – 10,16 mm

Průměr příčných drátů:               1,20 - 1,40 mm

Průměr drátů spirály:                   0,90 – 1,40 mm

Standardní materiály:                  lesklá ocel, nerez

Pracovní teplota:                          do 400 °C

Zakončení okrajů:                        svarem (G)
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- speciální verze pásu typu 400 pro metalurgii

- dvojité vinutí spirály

- široce vinuté dráty spirály

- spirály vinuté střídavě vlevo/vpravo

- spirály z kruhového drátu

- zvlněné příčné dráty

- přímý chod pásu

- hladký povrch pásu, který umožňuje dopravu výrobků s malou stykovou plochou

- malá volná plocha, pás dobře drží teplo

- dlouhá životnost těchto pásů

Rozteč příčných drátů:      17,00 mm

Rozteč drátů spirály:         9,00 mm

Průměr příčných drátů:     2,00 - 3,50 mm

Průměr drátů spirály:         2,00 - 3,00 mm

Standardní materiály:        nerez pro vysoké teploty

Pracovní teplota:               do 1150 °C

Zakončení okrajů:             svarem (G)
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Rozteč příčných drátů:                   4,00 - 18,00 mm

Rozteč drátů spirály:                      2,80 - 12,50 mm

Průměr příčných drátů:                  0,90 - 3,50 mm

Rozměr drátů spirály:                     0,70 - 2,80 mm

Počet příčných drátů na rozteč:    3 nebo 4

Standardní materiály:                     lesklá ocel, nerez, nerez pro vysoké teploty

Pracovní teplota:                             do 1150 °C

Zakončení okrajů:                           svarem (G), bočnicemi (RK), bočnicemi a řetězem

- přímý chod pásu

- velmi hustý a kompaktní pás

- hladký povrch pásu, který umožňuje dopravu výrobků s malou stykovou plochou

- malá volná plocha umožňující dopravu drobných výrobků

- dlouhá životnost těchto pásů

- široce vinuté dráty spirály

- pás má více příčných drátů na jednu rozteč (3 nebo 4)

  a vícenásobné proložení spirál

- spirály vinuté střídavě vlevo/vpravo

- spirály z kruhového drátu

- zvlněné příčné dráty
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- speciální verze pásu určená pro metalurgii

- typ 502 – varianta s dvojitým vinutím spirály

- široce vinuté dráty spirály

- spirály vinuté jednostranně vlevo nebo vpravo

- spirály z kruhového drátu

- rovné příčné dráty

- zesílené okraje pásu

- přímý chod pásu

- velká volná plocha pásu

- relativně nízká hmotnost

- vysoká pevnost těchto pásů

- díky své odolné konstrukci je nejvhodnější pro použití ve vysokých teplotách

Rozteč příčných drátů:      10,00 - 40,00 mm

Rozteč drátů spirály:         8.00 - 30,00 mm

Průměr příčných drátů:     1,60 - 5,00 mm

Průměr drátů spirály:        1,25 - 3,40 mm

Standardní materiály:        nerez pro vysoké teploty

Pracovní teplota:               do 1150 °C

Zakončení okrajů:              svarem (G)
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- široce vinuté dráty spirály

- spirály vinuté jednostranně vlevo, jednostranně

  vpravo nebo střídavě po polích spojené hůlkou 

- spirály z kruhového drátu

- není určen pro použití ve vysokých teplotách

- velká volná plocha pásu

- relativně nízká hmotnost

- vhodný jen pro malá zatížení a nízké teploty

Velikost oka:                                 2,00 - 25,00 mm

Průměr drátů:                               0,70 - 5,00 mm

Standardní materiály:                  lesklá ocel, nerez

Pracovní teplota:                         do 300 °C

Zakončení okrajů:                        svarem (G), zahnutím (H)
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Velikost oka:                      4,00 - 6,00 mm

Průměr drátů:                     0,80 - 1,50 mm

Standardní materiály:        lesklá ocel

Pracovní teplota:               do 300 °C

Zakončení okrajů:              svarem (G), zahnutím (H)

- malá volná plocha pásu

- relativně nízká hmotnost

- vhodný jen pro malá zatížení a teploty do 300 °C

- malá ohebnost pásu

- široce vinuté dráty spirály

- spirály vinuté jednostranně vlevo nebo vpravo

- spirály z kruhového drátu následně lisované

- bez příčných drátů

- určen pro použití v pekařských pecích
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- rovné či prolamované příčné dráty

- ocelová lanka zapletená ve směru pohybu pásu

- není určen pro použití ve vysokých teplotách

- velká volná plocha

- snadno se čistí

- musí být vyroben přesně na délku, 

  nelze ho zkracovat ani prodlužovat

Rozteč příčných tyček:                2,00 - 3,85 mm

Rozteč lanek:                               14.00 - 30,00 mm

Průměr příčných tyček:               1,20 - 2,00 mm

Průměr lanek:                               0,80 - 2,00 mm

Standardní materiály:                  lesklá ocel, pozink, nerez

Pracovní teplota:                         do 300 °C

Zakončení okrajů:                        zahnutím(H), svarem (G)
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Rozteč drátů:                      4,00 - 19,05 mm

Průměr drátů:                     0,90 - 2,80 mm

Velikost ok:                         50,00 - 150,00 mm

Standardní materiály:        lesklá pružinová ocel, nerez

Pracovní teplota:                do 350 °C

Zakončení okrajů:              smyčkou (S)

- přímý chod pásu nebo zatáčka

- možnost dobrého ohybu i na malé přechodové hraně

- hladký chod pásu

- pozitivní záběr pásu bez prokluzu

- velká volná plocha umožňující praní nebo sušení výrobků na pásu

- malá styčná plocha s výrobkem, tam kde je to nutné

- velmi lehký

- minimálně se zalepuje

- snadno se čistí

- náchylný na poškození, vyžaduje pravidelnou péči a údržbu

- pravidelně ohýbané příčné dráty, které jsou do sebe

  vzájemně zapleteny

- zakončení pásu jednoduchým či zdvojeným okrajem

- pohon řešen pomocí ozubených kol

- není určen pro použití ve vysokých teplotách
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Rozteč drátů:                                15,20 - 61,10 mm

Průměr tyček:                               4,00 - 8,00 mm

Standardní materiály:                  lesklá ocel, nerez

Pracovní teplota:                          do 350 °C

Zakončení okrajů:                        smyčkou (S)

- přímý a hladký chod pásu

- pozitivní záběr pásu bez prokluzu

- velká volná plocha

- velmi lehký

- minimálně se zalepuje

- snadno se čistí

- s ohledem na konstrukci pásu vhodný jen pro menší 

  šířky (do cca 600 mm), nebezpečí deformace

- rovné příčné dráty zakončené smyčkou

- pohon řešen pomocí ozubených kol

- není určen pro použití ve vysokých teplotách
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- rovné příčné dráty

- podélné dráty navlečeny dle požadovaného rozestupu

- nosným elementem jsou lamely z oceli vkládané mezi

  příčné dráty

- pohon řešen pomocí ozubených kol

- není určen pro použití ve vysokých teplotách

- přímý a hladký chod pásu

- pozitivní záběr pásu bez prokluzu

- velká volná plocha

- vysoká pevnost a odolnost těchto pásů

- minimálně se zalepuje

- snadno se čistí

Rozteč příčných drátů:        19,05 - 100,00 mm

Rozteč podélných drátů:      2,00 - 50,00 mm

Průměr příčných drátů:        4,00 - 8,00 mm

Průměr podélných drátů:     1,00 - 4,00 mm

Standardní materiály:           lesklá ocel, nerez

Pracovní teplota:                  do 400 °C

Zakončení okrajů:                svarem (G), bočnicemi (RK)
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Rozteč příčných drátů:                13,70 – 50,00 mm

Rozteč profilů (voštin):                14,00 - 32,00 mm

Průměr příčných drátů:                2,50 - 5,00 mm

Rozměr profilů (voštin):               9,50 x 1,20 - 12,50 x 1,50 mm

Standardní materiály:                  lesklá ocel, nerez

Pracovní teplota:                          do 400 °C

Zakončení okrajů:                        svarem (G)

- přímý a hladký chod pásu

- pozitivní záběr pásu bez prokluzu

- velká volná plocha

- vysoká pevnost a odolnost těchto pásů

- rovné příčné dráty

- výplň pásu tvoří navlečené naohýbané profily z ploché oceli (voštiny)

- pohon řešen pomocí ozubených kol

- není určen pro použití ve vysokých teplotách
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- rovné příčné dráty

- spirály vinuté střídavě vlevo/vpravo nebo bez spirálového výpletu

- ukončen speciálními řetězovými články – možnost přímého chodu i do zatáčky

- pohon řešen pomocí ozubených kol

- není určen pro použití ve vysokých teplotách

- přímý chod pásu nebo i zatáčka

- pozitivní záběr pásu bez prokluzu

- možnost chodu pásu do stoupavé spirály

- velká volná plocha

- minimálně se zalepuje

- snadno se čistí

- dlouhá životnost těchto pásů

Rozteč příčných drátů:      19,05 - 27,40 mm

Rozteč drátů spirály:          5,00 - 12,70 mm

Průměr příčných drátů:      5,00 mm

Průměr drátů spirály:         1,00 - 1,60 mm

Standardní materiály:        nerez

Pracovní teplota:                od - 200 do + 350 °C

Zakončení okrajů:              řetězem (KE)
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Rozteč příčných tyček:                25,40 + 38,10 + 63,00 + 100,00 mm

Průměr příčných tyček:                5,00 + 8,00 + 11,00 mm

Standardní materiály:                   lesklá ocel, nerez

Pracovní teplota:                          do 350 °C

Zakončení okrajů:                        řetězem (KE)

Síla destičky:                                 2,5 a 5 mm

- přímý a hladký chod pásu

- pozitivní záběr pásu bez prokluzu

- ideální pro stoupání a vynášecí dopravníky

- plný pás, možno dopravovat velmi drobné výrobky

- velmi vysoká pevnost

- dlouhá životnost těchto pásů

- pás vyroben z lisovaných destičkových článků

- rovné příčné dráty

- zakončení válečkovým řetězem

- provedení možné s bočnicemi, bez bočnic, s unašeči

- povrch destiček hladký, děrovaný či bombírovaný

- pohon řešen pomocí řetězových kol

- není určen pro použití ve vysokých teplotách
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typ KPAD typ KPAO typ KRM

  Jedná se o jeden druh pásu, který je vyroben z plasto-

vých destiček (článků) jejichž šířka je standardně 30 mm

a délka v násobcích 100 mm. Skrz tyto články jsou pro-

vlečené příčné kovové tyčky. Konce těchto příčných 

tyček jsou uschovány v destičce a zakončeny plastovou

čepičkou. Destičky (články) pásu jsou buď plné (KPAD),

- přímý chod pásu

- pozitivní záběr pásu bez prokluzu

- pás je velice lehký

- vysoká  životnost těchto pásů

Rozteč příčných tyček:                30,00 mm

Průměr příčných tyček:               5,00 mm

Standardní materiály:                  polyamid vyztužený skleněnými vlákny, příčná tyčka nerez

Pracovní teplota:                         do 110 °C

nebo podélně děrované (KPAO), nebo jako lamelové 

(KRM). Součástí dodávek pro tyto pásy jsou také poho-

nná kola. Tento pás lze také vyrobit s kónickými 

destičkami tak, aby se mohl pohybovat do zatáčky. 
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Okraje pásů mohou být libovolně zakončeny.

Na následujících obrázcích uvádíme nejběžnější typy zakončení okrajů pásů.
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Firma:

Adresa:

Kontaktní osoba:

Telefon, fax, e-mail:

1.     Typ pásu příp. označení:

2.     Materiál (pokud je známý):

3.     Délka pásu [m]:

4.     Vnější šířka pásu [mm]:

5.     Šířka pásu střed / rozteč řetězů [mm]:

6.     Pracovní šířka pásu [mm]:

7.     Ukončení pásu (např.: svárem, zahnutím, 

        smyčkou apod.):

Pokud ano, upřesněte:

12.1 Jaké rozměry [mm]:

12.2 Metoda upevnění bočnic [mm]:

13.   Jsou potřebné unašeče?

Pokud ano, upřesněte:

13.1 Typ:

13.2 Výška [mm]:

13.3 Rozestup [mm]:

14.   Druh použití pásu

        doprava, mytí, sušení, chlazení, kalení, popouštění,

        žíhání, pájení, cementování, spékání, nitridování

        nebo jiný

15.   Jiné údaje:

1.    Uložení hnacího válce tzn. vstupní

        - nebo výstupní strana:

2.    Délka zařízení [mm]:

3.    Osová vzdálenost válců [mm]:

4.    Existuje negativní ohyb pásu? (Uveďte v náčrtu).

5.    Hnací válec - plný nebo dutý válec:

5.1  Průměr hnacího válce [mm]:

5.2  Hnací válec bez/s třecím obložením:

5.3  Úhel opásání na hnacím válci [°]:

6.    Další válce – vratné, napínací, 

        nebo přítlačné:

6.1  Počet a průměr vratných válců [mm]:

6.2   Počet a průměr napínacích válců [mm]:

6.3   Počet a průměr přítlačných válců [mm]:

7.    Typ podpory na horní větvi:

       (pokud možno i se součinitelem tření)

8.    Typ podpory na dolní větvi:

        (pokud možno i se součinitelem tření)

9.     Objem výroby za hodinu [kg/h]:

10.   Rychlost pásu [m/min]:

11.   Zatížení pásu na běžný metr [kg/b.m]:

12.   Pracovní nebo chemické podmínky:

13.   Provozní teplota [°C]:

14.   Atmosféra 

        (v jakých podílech a procentních mírách?):

1.    Typ dopravovaného materiálu:

2.    Velikost dopravovaného materiálu [mm]:

3.    Hmotnost 1 kusu [kg]:

4.    Uložení dopravovaného materiálu

       volně nebo v kontejnerech?

5.    Jiné informace:

8.     O drátu spirály [mm]:

9.     O přčného drátu [mm]:

10.   Rozteč příčných drátů [mm]:

11.   Rozteč drátů spirály [mm]:

12.   Jsou potřebné bočnice?
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Typ 400 s bočním řetězem
Typ 400 s nopky

Typ 200

Typ 400 s řetězem

Speciál

Typ 800 Typ 900



Pásy se mohou ohýbat jen v místě, kde jsou provlečeny příčné hůlky, a ne tam, kde je 

spirála. Pokud by se pásy ohýbaly přes spirály (toto vzniká velkou roztečí příčných hůlek, 

tj. velkou délkou spirál) docházelo by po čase ke křehnutí materiálu a vzniku lomů na 

spirálách. Proto musí mít koncové bubny a válečky, které pás napínají, dostatečně velký 

průměr tak, aby se zabránilo stálému ohybu spirál. Průměr hnacího bubnu závisí na pou-

žitém typu pásu, povrchu bubnu, předpětí pásu a úhlu opásání pásu. Předpětí pásu  

závisí na vlastní váze pásu, zatížení a způsobu podpěry. Nejmenší použitelný průměr 

bubnu je určen typem pásu. U spirálových pásů platí obvykle pravidlo, že minimální prů-

měr bubnu odpovídá 10 násobku rozteče příčných hůlek, při velkém zatížení nebo 

vysokých teplotách až 20 násobku rozteče příčných hůlek.

Volba podpory pásu závisí na typu pásu, na délce pásu, na zatížení a druhu dopravova-

ného výrobku. Kovové dopravní pásy jsou nejčastěji unášeny na pevné podpoře, např. 

vodítky (šínami) - viz. obr. 3. Vodítka mohou být namontována rovnoběžně s osou pásu, 

nebo tzv. šípovitě. Tuto podporu je možné ještě opatřit materiálem, který má v poměru 

k pásu nízký koeficient tření.

Další možnou podporu pásu tvoří válečky - viz obrázek 4, které jsou horizontálně přesta-

vitelné. Ty se však používají více na spodní větvi pásu. Na horní větvi pásu se válečky 

používají  pouze v případě, že průhyb pásu mezi nimi, nemůže ovlivnit kvalitu výrobku 

neseného na pásu.

a) zvětšit průměr hnacího bubnu

b) potáhnout buben materiálem, který má větší koeficient tření (guma, brzdové obložení)

c) zvětšit oblouk k opásání pásu umístěním přídavného válečku - viz. obrázek 1.

Délka bubnu je v závislosti na použitém typu pásu většinou o něco větší než šířka pásu. 

Je třeba dbát na to, aby bubny i válečky měly přesně tvar válce. Soudečkové válečky 

a bubny, které se běžně používají u gumových pásů, způsobují u kovových dopravních  

pásů deformaci a vůbec nepřispívají k přímému chodu pásu.

Jak hnací tak i vratný buben musí být  vyrovnány přesně horizontálně a jejich osy musí 

být kolmé ke směru pohybu pásu. Použití  bubnů s bočními přírubami nelze doporučit, 

v praxi totiž tyto příruby nenutí pás vrátit se do původního směru. Spíše dochází k tomu, 

že se okraje pásu na přírubách trvale deformují vytažením, nebo se rovnou roztrhají.

Samozřejmě je také možné výše uvedené metody kombinovat. Prokluzování pásu může 

být také vyřešeno zvětšením předpětí v pásu. Tento způsob se však příliš nedoporučuje, 

protože toto předpětí nepříznivě ovlivňuje protažení pásu a tím i životnost. Musí-li mít 

oba koncové bubny velmi malý průměr (např. v souvislosti s přechodem malých předmě-

tů z pásu na jiný), měl by být pohon přeložen na spodní větev pásu - viz obrázek 2.

1

2

3

4
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Ke kvalitnímu použití a co nejdelší životnosti pásů je důležité přesné seřízení těchto pásů

a jejich vodících prvků. Z tohoto důvodu uvádíme několik následujících rad:



28

1. Nejprve se překontroluje směr hlavních bubnů a vále-

čků tak, aby byly jejich osy vzájemně rovnoběžné 

a zároveň kolmé na osu dopravního zařízení.

2. Všechny napínací válečky jsou co nejvíce povoleny

aby bylo později možno pás napnout. Dále se zavede

ocelové (tažné) lano, začíná se na straně hnacího bubnu

na válečkách spodní větve a vede se kolem vratného 

bubnu přes válečky nebo spodní podpěru horní větve 

zpět k hnacímu bubnu. Lano se otočí jednou nebo dvěma

smyčkami kolem hnacího bubnu.

  Životnost kovových pásů závisí do značné míry i na 

jejich montáži a údržbě. Toto se zejména týká pásů 

širokých nebo dlouhých, jejichž montáž by vždy měli pro-

vádět pouze odborníci s dostatečnými zkušenostmi. 

Špatné položení pásů a nesprávné nastavení bubnů nebo

válečků může poškodit nový pás natolik, že již nebude 

opravitelný. Z toho důvodu můžeme nabídnout zákazní-

kům nejen dodávku, ale i montáž pásu za níž se účtuje   

podle běžných montážních tarifů.

 

  Pro zákazníky, kteří si chtějí provést montáž sami,uvá-

díme dále několik pokynů pro montáž, kdy se jedná 

o kovový pás (typ 100 - 400) a nosná část pásu (horní 

 

  

větev) je zároveň také tažnou částí.

 

  Náběh pásu do rámu zařízení má velký vliv na životnost 

a lze proto doporučit, aby pás měl dostatečnou vůli při 

bočním posunutí. V závislosti na typu pásu, jeho šířce 

a délce činí tato vůle 10 - 50 mm na obou stranách pásu.

 Při konstrukci zařízení je třeba dbát na to, aby pás 

nepřicházel do styku s ostrými hranami dílů rámu. Tako-

vé díly by se pokud možno neměly vůbec vyskytovat, 

nebo by měly být zakryty pomocí vodítek. Z toho vyplývá,

že v mnoha případech bude potřeba použít boční vedení.

Druh takového vedení závisí na typu pásu a může sestá-

vat např. z takzvaných kluzných řetězů, vertikálních

  Uvedené druhy vedení pásu je však třeba považovat jen 

jako možnosti zamezení poškození, způsobované silným

náběhem pásu. Běží-li pás stále proti stejnému vedení, 

není nastavení pásu správné a musí být okamžitě 

korigováno.

válečků nebo pevného vedení. Kluzné řetězy jsou proti 

vertikálním válečkům výhodnější, válečky mohou spíše 

způsobit poškození stran. Kluzné řetězy a vertikální vále-

čky musí být (viděno ve směru chodu pásu) umístěny 

před hlavními bubny. Dochází-li k tahu pásu v horní

větvi, budou umístěny pro nosnou část ( horní větev) 

u hnacího bubnu a pro spodní větev u vratného bubnu 

nebo napínacího bubnu. Přitom má být vzdálenost až ke

středu osy hlavního bubnu přibližně rovná šířce pásu, 

minimálně však 500 mm. V případě, že bude dána 

přednost pevnému vedení pásu, lze doporučit provést je 

po celé nebo co největší délce, aby byl tlak, způsobený 

náběhem rovnoměrně rozdělen.

5

  Kovové dopravní pásy jsou vyrobeny tak, že mají po 

správném nastavení absolutně přímý chod a nevyžadují 

teoreticky žádné boční vedení. V praxi je však chod pásu

ovlivňován různými dalšími faktory, jako např. nerovno-

měrným zatížením a střídáním teploty. Tím může pás   

i při správném nastavení běžet do strany.



3. Poté se srolovaný pás položí přesně doprostřed před hnací buben. Směr běhu pásu 

na horní větvi musí odpovídat podle obrázku 5, přičemž se musí dávat pozor na smyčko-

vání okrajů pásu. Spodní větev musí být vtažena nejdříve, což znamená, že u pásů 

zakončených smyčkou, musí konec smyčky ležet vzhůru.

4. Nyní se podle obrázku 6 zastrčí do koncové spirály co nejsilnější příčný drát, na který 

se pomocí vázacích drátů připevní plochá ocel opatřená otvory. Tato plochá ocel má na 

druhé straně aspoň čtyři háky, kterými se provlékne ocelový drát, a ten se potom připevní

na tažné lano již dříve protažené dopravním zařízením. Je možné, že se během dopravy

nebo při vyrolování posunuly spirály nebo drátěná oka, a pás potom vypadá poněkud 

smyčkovitě. Ve většině případů je možnévyrovnat okraje pásu při vtažení na prvou část 

zařízení. Pás se smí napnout až tehdy, když leží rovně na zařízení, protože by se jinak

trvale deformoval.

5. Nyní může být vtažena spodní větev pomocí hnacího bubnu, který je takto použit jako

vratidlo. Lehčí pásy mohou být vtaženy také ručně, což je někdy nejen rychlejší, ale záro-

veň i vyloučí nebezpečí poškození.

6. Jakmile začátek pásu dosáhne k vratnému bubnu, musí stále ležet přesně ve středu 

zařízení, teprve poté může být pás vtažen také na horní větev.

7. Konec (nebo poslední část) pásu se otočí kolem hnacího bubnu a ve vzdálenosti cca 

300 mm od nejzazšího konce na horní větvi se upevní vázacími dráty na rám.

8. Oba konce pásu budou přes sebe přetaženy. Nakonec se i druhý konec připevní váza-

cími dráty k rámu zařízení.

9. Jedna z přesahujících stran pásu se nyní zkrátí na použitelnou míru, tím že se v místě

zkrácení vytáhnou příčné dráty. Přitom se musí dát pozor na to, aby spirály na obou 

koncích pásu měly vůči sobě opačný směr.

10. Poté se pás spojí tak, že se vzájemně spojí obě protilehlé spirály pomocí příčných 

tyčí. Tyto příčné dráty jsou součástí dodávky. Okrajové provedení příčných tyčí (smyčko-

vé okraje, svařené okraje atd.) musí být provedeno podle typu pásu.

11. Nyní se pás pod malým napětím pomalu uvede do chodu a podrobí velmi přesné 

zkoušce. Existuje totiž možnost, že vlivem dopravy a během montáže mohou být spirály 

otočeny nebo posunuty. Tyto nejednotnosti musí být odstraněny dříve, než je možno pás 

podle potřeby napnout.

12. Leží-li nyní všechny spirály dobře a jsou-li odstraněny všechny eventuální nerovnosti, 

lze pás vyregulovat s konečnou platností. Tato regulace se může uskutečnit přestavením 

koncových bubnů, přičemž se musí dbát na to, v kterém směru pás běží (nabíhá-li pás 

vpravo, napne se více pravá strana bubnu nebo se uvolní napětí na levé straně). Stálý 

chod pásu s příliš velkým napětím na jedné straně může mít za následek protažení pásu 

právě na této straně. Je-li však zařízení opatřeno speciální napínací kladičkou ve spodní 

větvi - viz. obrázek 7, nebo opěrnými válečky, může se dosáhnout změny směru horizon-

tálním přestavením těchto válečků, aniž by byl pás vystaven většímu napětí - viz. 

obrázek 8.

13. Jakmile je pás seřízen výše popsaným způsobem, musí běžet několik hodin bez 

zatížení. V této době je nutné celé zařízení přesně překontrolovat. Teplotní změny ovliv-

ňují běh pásu, takže je nutné, zejména u průběžných pásových pecí, nechat běžet 

dopravní pás 8 - 24 hodin za stávající teploty, než se pás uvede do trvalého provozu.

6

8
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  Kovové dopravní pásy obvykle nevyžadují velkou, ale 

spíše pravidelnou údržbu, která zvyšuje jejich životnost. 

Zejména je nutné čistit pás od zaklíněného materiálu 

nejen v něm, ale i mezi ním a hnacím bubnem nebo 

  Dále je nutné udržovat v pořádku i další zařízení s 

pásem související, tzn. ložiska pohonových, vratných 

i podpěrných a napínacích válců, vodítka apod.

  

opěrnými válečky. Tyto nečistoty mohou způsobit nejen 

vlastní poškození pásu, ale i jeho nabíhání ke straně, 

což může zase způsobit roztrhání pásu o boční konstrukci.
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Typ 502

Destičkový pás typ 1500

Hůlkový a máčecí pás typ 750 a 700

Lamelový pás

Typ 400

Typ 550
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SCREEN SERVIS spol. s r.o., 783 46 Luběnice 156, ČR

tel.: +420 585 311 452, fax: +420 585 311 462

e-mail: screenservis@screenservis.cz, www.screenservis.cz


