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Abstrakt 

Vertikální dopravníky jsou neodd�liteln� spjaté p�i používání ve výrobních a skladovacích 
procesech, hlavn� díky specifickým vlastnostem.  

Abstract 

Vertical conveyor they are inseparably adherent on using in production and warehousing 
operation, because of specific character. 
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Úvod

Obsahem této práce je p�ehled o svislých dopravnících pro dopravu sypkého materiálu, 
rozd�lení, jejich výhody a nevýhody p�i používání. Stru�ná charakteristika konstruk�ního 
provedení za ú�elem vhodnosti jejich použití v pr�myslu. 
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1. Základní pojmy a terminologie 

Materiál – v oblasti manipulaci s materiálem je souhrnné ozna�ení pro suroviny, hotové i 
nedokon�ené výrobky a zboží všeho druhu i odpad. M�že být sypký, kapalný, kusový, 
plynný. 

Dopravník – je za�ízení pro nep�etržitý pohyb sypkého materiálu, kusového zboží nebo 
ucelených manipula�ních jednotek. Dopravník m�že být: pásový, �et�zový, h�eblový, 
šnekový, desti�kový, kore�kový, kladkový, vále�kový …      

Doprava – je zp�sob pohybování se objekt� z místa na místo. Jde o p�emis�ování. Objektem 
m�žou být p�edm�ty, osoby, zví�ata ale t�eba i energie. Dopravní technologie sestávají z 
dopravních prost�edk�, dopravní infrastruktury a organizace dopravy. K nejd�ležit�jším 
druh�m dopravy se vážou inženýrské obory zabývající se konstrukcí dopravních prost�edk�.  
S dopravou souvisí i logistika, neboli zásobování. Doprava pat�í mezi nejrychleji se rozvíjející 
sektory národního hospodá�ství. 

Význam manipulace s materiálem ve výrob�

Manipulace s materiálem je nedílnou sou�ástí výroby. Charakterem práce se �adí mezi 
netechnologické operace. V dnešních moderních technologií pozorujeme jejich splynutí. 
Manipulace s materiálem má velký podíl na pr�b�žnou dobu výrobního procesu. Modernizací 
lze zna�n� ovlivnit produktivitu práce, snížit požadavky na výrobní prostory a prostory 
mezisklad�, snížit požadavky na strojní investice,  zkrátit pr�b�žnou výrobní dobu i dopravní 
cesty. To zrychlí obrat výrobních zásob i hotových výrobk� a výrazn� sníží ob�žné 
prost�edky. 

Význam manipulace ve faktech : 
• s celkové doby výroby p�ipisujeme manipulaci s materiálem až 80%  
• ve výrobních podnicích p�ipadá manipulace až na 40 % pracovník�  
• na jeden technologický úkon p�ipadá 2 – 6 manipula�ních operací 
• na jeden kontrolní úkon až 6 manipula�ních operací 

Manipulace je fyzicky velmi náro�ná a musíme dbát na bezpe�nost, proto do ní zapojujeme 
r�zné stroje, jako jsou nap�. dopravní stroje, dopravníky.  

2. Zásobníky
  
Zásobník slouží p�evážn� pro uložení nebo do�asné uložení materiálu. Materiál se 
v zásobníku pohybuje ú�inkem vlastní tíhy sám. Velikost zásobník� stanovujeme podle 
pohybu materiálu na �ase. V úvahu bereme materiál do zásobníku p�ivád�ný a s tím 
související odvod materiálu ze zásobníku dle pot�eby. Zásobník m�že být p�ímo sou�ástí 
dopravníku.      

                   Obr. 1 
           Tvary zásobník�
               (zdroj �. 2) 
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3. Druhy svislých dopravník� pro sypké materiály 

3.1. Kore�kové elevátory 

Kore�kové elevátory (obr. 2) jsou ur�eny k vertikální (úhel stoupání 90°) doprav�
práškových, sypkých, zrnitých látek (materiál�) r�zných druh� v zem�d�lském, 
potraviná�ském, chemickém, d�evozpracujícím, d�lním atd… pr�myslu, nap�. písek, uhlí, 
obilí, lušt�niny. Kore�kové dopravníky lze díky velkému množství konfigurací umístit do 
velmi omezených prostor.  

Dopravní výška je omezena pevností tažného orgánu. B�žná pracovní výška je do 40 m 
s dopravním množstvím do 200 m3/hod. P�i užití dopravních pás� lze zvýšit dopravní rychlost 
a tím i množství materiálu až na 1000 m3/hod do výšek až 200 m. 

Obr. 2 (zdroj �. 7) 
 Kore�kový elevátor  

Kore�kový elevátor je umíst�n v prachot�sné šacht�, která se dá v n�kolika místech otev�ít, a 
to z d�vodu kontroly a údržby. Pohon je vždy umíst�n v horní �ásti elevátoru v tzv. hlav� a 
tvo�í jej motor s p�evodovkou, napínací ustrojí je dole. Dopravování rychlost je zvolena na 
základ� výkonu a stylu vyprazd�ování kore�k� :  

- odst�edivým zp�sobem. 
  - volným pádem  
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3.1.1. Tažné orgány 

Tažný orgán m�že být �et�z (obr. 4) nebo pryžový dopravní pás (obr. 3). U �et�z� je dopravní 
rychlost  v do 2 m/s, u dopravních pás� v až 4 m/s. �et�zy mají menší rychlost v než u 
dopravních pas� asi o polovinu.     
  

  
      Obr. 3                       (zdroj �. 12)                    Obr. 4 
              Dopravní pás s kore�ky.                                   �et�zový pás s kore�ky. 

Jako tažný orgán používáme:  

a)  Dopravní pás pryžový pro kore�ky profilu A, B a D. 
b) �lánkové �et�zy pro kore�ky s profilem A a B, kore�ky jsou k �et�z�m p�ipojeny 

odnímateln� prost�ednictvím šroub�, a to bu	 �eln� (obr. 5) nebo bo�n� (obr. 6). Pohon 
�et�z� je t�ecí, �et�zové kladky jsou hladké, vybavené pouze obvodovou drážkou pro p�í�né 
vedení �et�zu. 

c) Pouzdrové �et�zy pro kore�ky profilu C, pohon je uskute�n�n záb�rem zub�
hnacích �et�zem s �epy �et�z�. 

Obr. 5                          (zdroj �. 2)                            Obr. 6 

U gravita�ních elevátor� je t�eba kontrolovat rozte� kore�k�, aby materiál po opušt�ní 
kore�ku nedostihl kore�ek p�edchozí a nedocházelo tak k porušení materiálového toku. Dráha 
materiálu po opušt�ní kore�ku je parabolická, jelikož se jedná o šikmý vrh složený z pohybu 
p�ímo�arého rovnom�rného ve sm�ru osy x a volného pádu ve sm�ru osy y.

Vychází-li rozte� kore�k� p�íliš velká, p�i bo�ním p�ipojení kore�k� je možné odchýlit 
vratnou v�tev (obr. 7). U pomalob�žných gravita�ních elevátor� jsou používány kore�ky 
profil� C a D pro nep�etržité uspo�ádání. 

Obr. 7 
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3.1.2. �et�zové pásy a uchycení kore�k� firmy Pewag (zdroj �. 16)

Jednotlivé zuby EHV

• Jednotlivé zuby EHV jsou vyrobeny z MnCr – ušlechtilé oceli, cementováno – vysoce 
ot�ruvzdorné. 

• Povrchová tvrdost 800 HV10. 
• Jednotlivé zuby mohou být podloženy podložkami pro 

úpravu pr�m�ru rozte�né kružnice �et�zového kola RHV 
v p�ípad� prodloužení �et�z� z d�vodu opot�ebení 
v mezi�lánkových místech doteku. Použití podložek 
zajiš�uje pr�b�žný hladký b�h �et�z� p�es �et�zová kola 
a maximální využití cementované vrstvy �et�z�. 

• Povrchová úprava: tryskáno a voskováno 

Kore�kové dopravníky – BHV systém 

• �et�zový systém pro velmi zatížené, vysokokapacitní kore�kové dopravníky pro 
dopravu širokého spektra sypkých materiál�. 

• Vysoce ot�ruvzdorné, dlouho�lánkové �et�zy kruhového profilu se spojkami pro 
vytvo�ení nekone�né �et�zové smy�ky – neexistuje slabý bod, protože všechny �lánky 
jsou zav�ené. 

• Vysoká rychlost �et�zu a velký objem kore�k� vede k dosažení maximální dopravní 
kapacity. 

• Ozubená pohán�cí kola s vým�nnými a nastavitelnými jednotlivými zuby a p�evád�cí 
kola bez napínání zvyšují životnost �et�z�. 

• Uchycení kore�k� – p�es dv� rozte�e �et�zu zajiš�uje optimální oporu kore�k�m p�i 
pln�ní a výsypu – poskytuje �istý profil uvnit� kore�k�, protože nejsou šroubovány; 
uchycení kore�k� a kore�ky nep�enášejí žádný tah v �et�zu. 

• Jednoduchá montáž kore�k� díky nava�eným deskám a �ep�m. 
• �et�zy a kore�ky jsou montované odd�len�; rozte� kore�k� m�že být m�n�na. 
• Dlouhá životnost a bezproblémový provoz díky jednotné tvrdosti �et�z�

a komponent�. 

              Uchycení kore�k� na zadní stran�             Uchycení kore�k� na bo�ní stran�.          

�et�zové spojky KHV 

• �et�zové spojky pro jednotlivé HV a DS �et�zové úseky. 
• �et�zové spojky mají stejné technické parametry jako 

odpovídající vysoce ot�ruvzdorné �et�zy. 
• Spojky mohou být montovány pouze ve vertikální poloze. 
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Centrální �et�zy ZEK

• P�edevším používaný pro kore�ky montované do zadní st�ny jednoho pramenu �et�zu 
pro velmi t�žké kore�kové elevátory s dost�edivou vykládkou, vyrobeno 
z vykovaných a kalených bo�ních p�í�ek, cementovaných �ep� a vysoce 
ot�ruvzdorných pouzder. 

• Jednoduchá montáž a demontáž bez p�ídavných 
nástroj�, �et�z m�že být oto�en o 180° – zvýšení 
životnosti �et�z�. 

Uchycení kore�k�
na centrálním �et�zu. 

Kore�kové elevátory se systémem BDS

• �et�zový systém pro velmi zatížené, vysokokapacitní kore�kové dopravníky pro 
dopravu širokého spektra sypkých materiál�. 

• Vysoce ot�ruvzdorné, dlouho�lánkové �et�zy kruhového profilu se spojkami pro 
vytvo�ení nekone�né �et�zové smy�ky – neexistuje slabý bod, protože všechny �lánky 
jsou zav�ené. 

• Vysoká rychlost �et�zu vede k dosažení maximální dopravní kapacity. 
• BDS uchycení kore�k� b�ží p�es ozubená pohán�cí kola s vým�nnými, nastavitelnými 

jednotlivými zuby, dále hladká kola a kola s nákolkem. 
• BDS uchycení a kore�ky nep�enáší žádný tah v �et�zu. 
• Stejné kore�ky i �et�zová kola mohou být obvykle použity. 
• Jednoduchá montáž, �et�zy a kore�ky jsou montovány odd�len�. 
• Rozte� kore�k� m�že být m�n�na. 
• Dlouhá životnost a bezproblémový provoz díky jednotné tvrdosti �et�z�

a komponent�. 

                         Kore�ky montovány do zadní st�ny.          Kore�ky montovány do bo�ní st�ny. 

Spojovací �lánky VHV

• Spojovací �lánky pro jednotlivé HV a DS �et�zové úseky. 
• �et�zové spojky mají stejné technické parametry jako 

odpovídající vysoce ot�ruvzdorné �et�zy.  
• Spojovací �lánky jsou montované jako vertikální �lánky v 

kore�kových elevátorech s kore�ky montovanými do zadní st�ny. 
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• U kore�k� s odst�edivou vykládkou musí být spojovací �lánky montovány jak 
horizontální �lánky.  

• Povrchová úprava: tryskáno a voskováno. 

Uchycení kore�k� BDS

• Uchycení kore�k� vhodné pro �et�zy z kruhové oceli HV 
a DS  

• Vhodné pro kore�ky montované do zadní st�ny. 
• Snadná montáž a demontáž na / z �et�zu. 
• Dv� shodné poloviny, kompletn� vykované v�etn� �ep�, 

tepeln� zpracováno. 
• Montážní rozm�ry BDS uchycení je shodné s rozm�ry pro normalizované t�meny. 
• Vyšší bezpe�nost provozu, protože BDS uchycení nep�enáší tah v �et�zech. 
• �ásti se neodírají – mohou být použity znovu. 
• Povrchová úprava: p�írodn� �erné a voskováno. 

Kore�kové elevátory s �et�zovými úseky a t�meny

• Tradi�ní konstrukce kore�kových elevátor� podle DIN – normy 15251. 
• �et�zové úseky a t�meny jsou spojeny tak, aby se vytvo�ila nekone�ná smy�ka. 
• Norma DIN doporu�uje použití o �ád vyšší rozte�e �et�zového t�menu p�i porovnání 

s rozte�í �et�zu. 
• Pro pohán�cí a p�evád�cí kola se používají hladká segmentová kola. 

�et�zy z kruhové oceli DOB 

• �et�zy z kruhové oceli DOB s HV a DS �et�zy nebo podle DIN 764 a 766 
s nava�enými šrouby. 

• Rozte� kore�k� a rozm�ry šroub� jsou specifikovány zákazníky, existující systém 
s �et�zovými úseky a t�meny m�že být jednoduše nahrazen. 

• Pro zadní a bo�ní montáž kore�k�, stejná �et�zová kola 
a kore�ky obvykle m�žou být použity. 

• Povrchová úprava: tryskáno a voskováno 

�et�zové t�meny podle DIN 5699 

• Vyšší mezní zatížení p�i porovnání s �et�zovými t�meny podle DIN 745, které 
zaru�uje provozní spolehlivost. 

• P�i vým�n� �et�zových t�men� DIN 745 za �et�zové t�meny DIN 5699 ve stávajícím 
kore�kovém elevátoru s kore�ky montovanými do boku 
v�nujte pozornost, že vzdálenost od os �et�z� se zvýší. 

• Povrchová úprava: olejováno. 

T�men Fish Plate P 

• Riziko vzniku únavových trhlin je minimalizováno díky komické konstrukci zavírací 
desky a �et�zového t�menu; zajiš�uje zvýšenou bezpe�nost 
kore�kového elevátoru. Povrchová úprava: olejováno. 

• Použití pouze pro kore�ky montované do zadní st�ny.  
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3.1.2. Kore�ky 

Kore�ky jsou nádoby upevn�né na dopravním pásu nebo vodícím �et�zu, které nabírají 
materiál, p�epravují ho sm�rem vzh�ru a po p�ekonání nejvyššího budu dráhy ho vysypou. 
K �et�z�m jsou kore�ky p�ichyceny prost�ednictvím šroub� – odnímateln�. U dopravního 
pásu jsou kore�ky upevn�ny speciálními šrouby, navulkanizované nebo speciálními 
segmenty. Kore�ky se d�lí dle normy na 6 druh� ozna�ené velkými písmeny abecedy A, B, C, 
D, E, F (obr. 8). Volba profilu se �ídí fyzikálními vlastnostmi dopravovaného materiálu. Dle 
pot�eby se kore�ky dodávají v r�zných provedeních, nap�. tvrzené, tepeln� odolné, 
se zesílenou st�nou nebo hranou, vyztužené okraje, nerezové…

B�žn� vyráb�né a dodávané typy kore�k� –    ocelové  (lisované, sva�ované) 
–    plastové  (HDPE, JET…) 

   

Obr. 8  (zdroj �. 2) 

3.2. Svislé pásové dopravníky  

3.2.1. Dopravníky s Flexowell pásy  

Velmi dobré v oblasti pružné bo�nice dopravních pás� a systém� pro vyšší produktivitu p�i 
nakládání sypkého materiálu jsou pásy Flexowell. 
Dopravníky s pásem FLEXOWELL (obr. 10) – se používají pro vodorovnou, šikmou a 
svislou dopravu sypkých materiál�, p�ípadn� jejich kombinací v r�zných úhlech od 0° do 90° 
všech druh� sypkých materiál�, z uhlí, rudy, písku, kamene nebo obilí…  
Dopravním elementem je pryžový dopravní pás vybavený bo�ními vlnovci a p�í�kami. 
Orientace násypné výsypné �ásti m�že mezi sebou svírat r�zné úhly. Náklad materiálu lze 
dosáhnout p�ímím pln�ním nebo z násypky. Výb�r optimálního pln�ní závisí na vlastnostech 
daného p�epravovaného materiálu a rychlosti pásu vertikálního pásového dopravníku.  

                  Obr. 9 (zdroj �. 5, 3) 
   Zobrazení �ásti Flexowell pásu.  
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Pásy jsou vyráb�ny s pružnými bo�nicemi ve výškách od 40 do 400 mm. Pružnost bo�nic je 
nezbytná, jelikož dochází k zalomení pásu ze sm�ru vodorovného na sm�r svislý a naopak. 

      
                  Obr. 10  

           Typický konstrukce vertikálního  
            dopravníku s Flexowell pásem. 
     (zdroj �. 5) 

Z vodorovné �ásti se  pomocí n�kolika kol pás dostává do vertikální polohy. Stoupající a 
klesající linie jsou zapouzd�eny ode dna až na vrchol. Další p�echod do vodorovné �ásti je 
uskute�n�n p�es mohutn�jší vychylující kolo. Na dopravníku se také nachází ,,�istící‘‘ systém. 
Ten slouží k odstran�ní daného materiálu z pásu, který sám nevypadl (materiál by se mohl 
vracet zp�t).   

3.2.2. Dopravníky s Pocketlift pásy  

Pro strmé, sklon�né a vertikální systémy sypkého materiálu s vleky délky až 500 m. Založeno 
na Flexowell technologii. Nov� vyvinuté dopravní systémy, aby p�ekonaly omezení 
konven�ních dopravníkových pás�. Nejnov�jší inovace v hromadném manipula�ním 
pr�myslu je POCKETLIFT. Tento produkt p�edstavuje rozvoj všech hlavních výhod 
Flexowell technologie (nap�. doprava nad 500 m) a nabízí další výhody.  

S Pocketlift (obr. 11) je funkce p�enosu síly dosaženo dv�ma úzkými pásy z ocelových lan. 
Vyztužené pryžové kapsy jsou sešroubovány, mohou být smontovány a rozmontovány 
individuáln�. Výkonnostní rozmezí také umož�uje vysokou p�epravní kapacitou p�es velké 
výšky. Kapsy p�epraví materiál s kapacitou až 2000 m³/hod. Systémy s kapacitou nad 2000 
(do 5000 m³/hod) se stále vyvíjejí. 
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                          Obr. 11  
 Zobrazení �ásti Pocketlift pásu. 

            (zdroj �. 8) 

3.3. Trubkový dopravník ERKO-DISCLIFT (zdroj �. 6)

Funk�ní charakteristiky spolu s jeho pln� uzav�enou konstrukcí, která zaru�uje bezprašný 
provoz, jej p�edur�ují jako ideální za�ízení pro dopravu práškovitých a drolivých materiál�.  

Dopravník (obr. 12) má spolehlivý provoz v pracovních polohách od vodorovné po svislou. 
Základní pohyblivou �ástí je sestava lana, na n�mž jsou v pravidelných odstupech umíst�ny 
plastové disky. Lano se pohybuje mezi dv�mi koncovými koly speciální konstrukce. Tato 
kola jsou umíst�na v ocelových pláštích dolní a horní stanice, které jsou propojeny dv�ma 
trubkami. Lano s disky se pohybuje vyšší rychlostí v porovnání s �et�zovými nebo 
kore�kovými dopravníky.  

Disky jsou velmi voln� slícovány s trubkami a 
plášti a vzhledem k jejich rychlosti pohybu 
p�emis�ují jak materiál, tak i vzduch. Tím 
dochází k provzdušn�ní materiál�. Proto je 
schopen podávat výkon daleko vyšší než je 
tomu u jiných dopravních systém� srovnatelné 
velikosti a váhy. Navíc dochází k podstatn�
menšímu poškozování dopravovaného 
materiálu v porovnání s v�tšinou ostatních 
zp�sob� dopravy. 

                                              Obr. 12 
                                    Trubkový dopravník  

3.4. Vibra�ní vertikální dopravník 

Dopravní žlaby vertikální (obr. 13) jsou ur�eny pro bezztrátovou dopravu t�íd�ných i 
net�íd�ných, sypkých i kusovitých materiál�. Nejlépe je lze využít pro suché, vlhké i mokré 
nelepivé substráty, jako je nap�íklad ruda, hlušina, št�rk, písek, uhlí, koks, škvára atd. 
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V provedení nerez je jejich využití v potraviná�ském a chemickém pr�myslu. Umož�ují 
spolehlivý transport jak materiál� teplých (až 250°), tak i zmrazených.  
Jsou vhodné zejména tam, kde lze využít jejich dlouhé dopravní dráhy k dalšímu 
technologickému využití, nap�. chlazení, sušení, oh�ívání. Budi�em harmonických kmit� je 
dvojice vibrátor�, ty mohou být umíst�ny jak v horní �ásti, tak na spodu dopravníku. Stroje 
jsou pružn� uloženy na ocelových šroubovitých pružinách. Nosné konstrukce je nutno 
dimenzovat nejen z hlediska statického a dynamického zatížení, ale i s ohledem na pracovní 
frekvenci stroje. P�i dob�hu stroje mohou krátkodob� dynamické ú�inky dosáhnout až 
p�tinásobku ustálené provozní hodnoty. Pro eliminování t�chto nep�íznivých stav� je možno 
dopravníky vybavit blokem stejnosm�rného brzd�ní. 

                 

       Obr. 13 
    Dopravní žlab vertikální 
            (zdroj �. 10) 

3.5. Šnekové dopravníky 

3.5.1. Šnekové dopravníky s pevnou h�ídelí

Šnekový dopravník (obr. 14) je p�evážn� ur�en pro vodorovnou a naklon�nou dopravu. 
P�emis�uje materiál pomocí rotujícího šroubu – šneku, který se otá�í na jediném h�ídeli 
(plném nebo dutém) ve stacionárním koryt� nebo pouzd�e. Sypký materiál se m�že pohybovat 
podél horizontální, sklon�né nebo vertikální rovin�. Dopravník se skládá ze t�í hlavních �ástí 
a to šnek, žlab, pohon. Objem dopravovaného materiálu bývá do 350 m3/hod, v délce do 80 m 
o otá�kách šneku do 5 ot/s.  
Díky rotujícímu šneku se materiál posunuje (je unášen šroubovicí šroubu) ve žlabu. Správná 
funkce dopravníku závisí na stupni pln�ní (množství materiálu na jednu rozte� šroubovice). 
Šrouby bývají jedno nebo dvoušnekové, pravoto�ivé nebo levoto�ivé. Výrobci doporu�ují 
šroubové dopravníky pro p�epravu materiál�, jako jsou vlo�ky, zrna, prášky, semena a 
granule. Jsou p�evážn� používány v zem�d�lských  a potraviná�ských aplikacích. Mohou plnit 
zárove� i technologické funkce mytí, míchání, hn�tení, chlazení… Šroubové dopravníky jsou 
také vynikajícím �ešením pro operace, které vyžadují p�epravu mokrého, netekoucího 
hrudkovitého materiálu. 

Obr. 14 
Šnekový dopravník 

(zdroj �. 13, 15) 
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Šnekové dopravníky se také vyskytují na trhu v mobilní form� (obr. 15). Jsou ur�eny k 
doprav� sypkých, nelepivých materiál�, ve standardním provedení do 700 kg/m3, možno i 
více. Jedná se o dopravníky osové (narozdíl od spirálových mají pevnou st�ední ocelovou 
osu), lze jimi dopravovat materiály v p�ímé linii do délky 20 m, a to v libovolném úhlu až do 
svislé polohy. Jsou ur�eny p�edevším k doprav� obilovin, plastových drtí, šrot�, 
granulovaných krmiv, pilin a jiných sypkých a nelepivých materiál�. Nutno podotknout, že 
p�i výrazn�jší šikmé až svislé doprav� klesá výkon stroje. 

Obr. 15 
Mobilní šnekový dopravník 

(zdroj �. 14) 

3.5.2.  Šnekové dopravníky spirálové firmy SPIDO (zdroj �. 11) 

Spirálové dopravníky jsou ur�eny pro dopravu a dávkování suchých sypkých materiál�. 
Umož�ují snadné a ú�inné vyprazd�ování a pln�ní r�zných zásobník�, mixér�, kontejner� a 
násypek a dále mohou být použity pro meziopera�ní dopravu. Jejich konstrukce umož�uje 
tyto dopravníky použít pro dopravu materiálu v jakémkoli sm�ru – vertikáln�, horizontáln�, 
šikmo i na dlouhé vzdálenosti s minimálními požadavky na prostor  p�i nízkých provozních a 
po�izovacích nákladech. R�zné typy vpád� a výpad� umož�ují minimalizovat výšku 
pot�ebnou pro dopravník.  

Vyrábí se ve dvou základních provedení :  

• Spirála v plastové trubce s možností zm�ny tvaru a oblouk� dle dané situace a zm�ny  
násypného a výsypného místa dle provozu.  

• Spirála v ocelové trubce i nerez, pro stabilní �ešení i s možností oblouku na trubce. 

Dopravu materiálu zajiš�uje otá�ející se bezosá spirála v trubce s tažným dopravním ú�inkem. 
Spirála je z kvalitního pružinového materiálu umož�ující dopravu i v obloucích. Spirála je 
pohán�na p�evodovkou s elektrickým motorem nebo jen elektrickým motorem, který je 
umíst�n na konci dopravníku u výsypu. P�i malé délce dopravníku m�že být pohon i u 
násypky (tla�né provedení). Konstrukce umož�uje použití více násypných a výsypných míst 
na jednom dopravníku. Jeden dopravník m�že zásobovat materiálem více míst. 

P�ednosti: – Stavebnicové �ešení 
   – Snadná manipulace 

– Vysoký výkon p�i nízkém p�íkonu 
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Obr. 16  
Ukázky �ešení dopravy. 

4.  Porovnání svislých dopravník�

Kore�kové svislé dopravníky dosahují výšky b�žn� 40 m s dopravním množstvím 200 
m3/hod, p�i použití dopravních pás� dosáhneme podstatn� vyšších výšek, až 200 m o 
dopravním toku materiálu 1000 m3/hod. Dopravní pásy mají 2x v�tší rychlost jako dopravní 
�et�zy, tím nám roste podstatn� množství dopravovaného materiálu. Nástupcem p�i p�eprav�
t�žkých materiál� v d�lním pr�myslu jsou svislé pásové dopravníky s pásy Flexowell nebo 
Pocketlift. Pásy Flexowell se vyskytují i v provedení z plasu pro mén� náro�né podmínky. 
Tato technologie dopravy p�ed�í kore�kové dopravníky ve všech parametrech, jako je 
dopravní výška (tím i délka pásu) nebo p�epravované množství materiálu. Také umož�uje 
dopravu pod r�znými úhly. Kore�kový dopravník je ur�en výhradn� pro dopravu pod úhlem 
90°. 

Jiný typ dopravníku je vibra�ní vertikální, který je oproti kore�kovým a pásovým 
dopravník�m menších rozm�r�. Doprava zde není jediné využití, m�žeme využít dopravní 
dráhy k jiným meziopera�ním ú�el�m, jako je nap�. sušení, chlazení a oh�ev materiálu.   

Dalším typem jsou dopravníky šnekové, p�evážn� ur�ené pro vodorovnou a šikmou dopravu 
v délce 80 m a p�eprav� 350 m3/hod. M�že se oproti p�edchozím dopravník�m vyskytovat i 
v mobilní podob� v menších rozm�rech (do 20 m) a menších výkonech. Typi�t�jším v této 
kategorii u svislých šnekových dopravník� je dopravník spirálový.  
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Záv�r 

Dopravníky v dnešní dob� tvo�í nezbytnou sou�ást p�i p�eprav� a manipulaci s materiálem. 
Jsou všeobecn� �ešeny tak, aby nevypl�ovali zbyte�n� moc prostoru, který se dá použít pro 
jiné ú�ely. U kore�kových a svislých pásových dopravník� nejsou pro p�epravu vhodné 
materiály lepivé a jinak p�ilnavé, pro tyto materiály mají využití oproti ostatním p�evážn�
dopravníky šnekové. Naopak šnekové dopravníky nejsou vhodné pro p�epravu hornin a 
surovin tohoto druhu a rozm�r�.         
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