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1) Dopravníky      

   

   Dopravníky jsou zařízení používaná pro plynulou dopravu sypkého, zrnitého a kusového 

materiálu. Pohon je řešen elektrickým motorem.       

 

 

Pásový dopravník – ve stavebnictví se používá nejčastěji. Pomocí textilního pogumovaného 

pásu můžeme dopravovat sypký, zrnitý, kašovitý a drobný kusový materiál. Vyrábějí se 

v délkách 4, 6, 8 a 10 metrů.                                                                   

Sklon dopravníku s hladkým gumotextilním pásem při dopravě sypkého materiálu – maximálně 

24°, dopravuje-li se kamenivo s kulatými zrny, nemá sklon přesáhnout 18°. Pokud dopravujeme 

do vyšších sklonů, používají se pásy s pryžovými nebo plechovými výstupky. 
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Korečkový dopravník – elevátor, slouží k dopravě sypkých materiálů do větších výšek. 

Dopravovaný materiál např. písek buď padá, nebo se nahrnuje do korečků. Korečky jsou nádoby 

vhodného tvaru, pevně spojené s hnacím řetězem a materiál dopravují pouze vzhůru.  
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Šnekový dopravník – vhodný pro dopravu sypkých hmot nebo povrchových substrátů. Skládá 

se ze žlabu, v němž se otáčí hřídel se spirálou. Pohon zajišťuje elektromotor. Ve stavebnictví se 

používá na dopravu cementu.  
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2) Otázky k zopakování látky 

 
1.) K čemu se používají dopravníky? 

2.) K čemu je vhodný šnekový dopravník? 

 

 

3) Písemná část do sešitu 
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