
47. MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRHTT 20/ 2005 31

Automatická doprava v˘robkÛ
Pro prÛchod v˘robkÛ technologick˘mi

stanicemi i pro dopravu mezi nimi se ãasto
pouÏívá dopravní pásy nebo synchronizaãní, tj.

ozubené fiemeny. Pásy
i fiemeny obsahují taÏnou
vrstvu s délkovou rozmû-
rovou stabilitou uloÏenou
v základní pryÏové nebo
polyuretanové hmotû
s ozubením. Oba typy v˘-
robkÛ v fiadû aplikací ús-
pû‰nû nahrazují plastové
modulové fietûzy, ocelové
ãlánkové fietûzy s úchyty pro pfiipojení doprav-
ních komponent i nevyztuÏené uná‰ecí fiemeny
s kruhov˘m nebo klínov˘m profilem.

Pfiednosti termoplastického polyuretanu
Pásy a fiemeny lze jednak spojovat do smyãek

svafiením koncÛ, jednak mÛÏeme opatfiit hlad-
kou stranu vhodn˘m potahem a koneãnû mÛÏe-
me na fiemen pfiivafiovat nosiãe a uná‰eãe v˘-
robkÛ. Vysoká odolnost samotného polyuretanu
proti otûru prodluÏuje dobu Ïivota pfii uná‰ení v˘-
robkÛ pfii dopravû.

Vysoká pevnost spoje
Pásy a fiemeny Gates Mectrol z termoplastic-

kého polyuretanu s ozubením se spojují do uza-
vfien˘ch smyãek z kontinuálnû vyrábûn˘ch mno-
hametrov˘ch pásÛ. Technologie svafiení koncÛ

Gates Mectrol zahrnuje zastfiiÏení koncÛ do fia-
dy protáhl˘ch klínÛ, které do sebe pfied sva-

fiením zapadnou. Îádn˘ pfiíãn˘ prÛfiez
v místû spoje neobsahuje víc neÏ 1/3

pfiestfiiÏen˘ch kordÛ taÏné vrstvy.
Jejich tah se pfiená‰í na sou-

sední kordy smykov˘m na-
pûtím v polyuretanu. Pfii

tom je dÛleÏitá
adheze

polyuretanu ke kordÛm, která je u Gates Mect-
rolu nadstandardní i po dlouhém provozu. Nad-
prÛmûrná je i rovnomûrnost pfiedpûtí jednotli-
v˘ch kordÛ v celé ‰ífice. V˘sledkem je 50 - 75%

pevnost spoje v pomûru
k neporu‰ené ãásti pásu.

Porovnání s fietûzy
¤emeny nahrazují jak

plastové modulové fietûzy,
tak i ocelové fietûzy s pat-
kami pro uná‰eãe. Náhra-
da je v˘hodná v aplika-
cích, kde je tfieba odstra-

nit hluk, periodické napínání a mazání, zneãi‰Èo-
vání v˘robkÛ, kontaminaci v potravináfiství
a pfienos bakterií ve v˘robû léãiv.

Porovnání s uná‰ecími fiemeny
PouÏití ozuben˘ch fiemenÛ z polyuretanu mís-

to spojovan˘ch fiemenÛ kruhového nebo klíno-
vého profilu pfiiná‰í pfiesnou synchronizaci pohy-
bu a vy‰‰í zatûÏovací kapacitu.

Porovnání s pryÏov˘mi fiemeny
Polyuretan pracuje bez vzniku pryÏového pra-

chu uvolÀujícího se pfii provozu a nezanechává
na v˘robcích ãerné stopy. PouÏije-li se kevlarov˘
kord místo ocelového, odolává fiemen v˘bornû
vodû, chemikáliím a ozónu. Kontinuálnû vyrábû-
né fiemeny mají na rozdíl od fiemenÛ fiezan˘ch
z rukávÛ rovnobûÏné kordy, které jsou zality i na
okrajích fiemenÛ.

Pfiíklad aplikace
Doprava sklenûn˘ch tabulí
Pro dopravu tabulí bruskou bokÛ se vyuÏívá

odolnost fiemenÛ proti profiíznutí a vysok˘ souãi-
nitele tfiení skla po povrchu fiemenÛ. Tabule sk-
la jsou vedeny po plo‰e i z boku. Synchro-
nizace ozubením stabilizuje polohu
fiemenÛ.

Řemeny v manipulaciŘemeny v manipulaci

Tabule skla ve vedení fiemeny


