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Základem jsou lineární fiemeny vyro-
bené z termoplastického polyuretanu

kontinuálním vytlaãováním. Uvnitfi obsahu-
jí taÏnou vrstvu, která jim dodává podélnou

pevnost a stabilitu. Polyuretan na koncích line-
árního fiemenu mÛÏeme svafiit a vytvofiit uza-
vfien˘ fiemen. Ocelové nebo kevlarové kordy
taÏné vrstvy, které pfiená‰ejí tah fiemenu, sva-
fiit nelze. Tup˘ svar
by mûl velmi nízkou
pevnost. Konce fie-
menu se proto pfied
svafiením vystfiihnou
do tvaru protáhl˘ch
klínÛ. Tah pfieru‰e-
ného lanka se smy-
kov˘m napûtím
v polyuretanu pfiená‰í na sousední lanko, které
je pfieru‰eno v jiném místû. ¤emen lze svafiit
v pfiípravku i pfii instalaci do stroje.

Pevnost v tahu ve spoji je u fiemenÛ Gates
Mectrol od 50 do 75 % pevnosti pÛvodního
fiemenu. Taková pevnost spoje je podmínûna
vyspûlou technologií v˘roby lineárních fieme-
nÛ s vysokou adhezí lanek k polyuretanu
a rovnomûrn˘m pfiedpûtím lanek v celé ‰ífice
fiemenu.

Svafiené fiemeny se vyrábûjí s palcov˘m a me-
trick˘m ozubením s lichobûÏníkov˘mi i obl˘mi bo-
ky zubÛ. ¤emeny s ozubením XL, L, T5, AT5 se
vyrábûjí s ‰ífikou do 100 mm, H, XH, ATL5,T10,
AT10, ATL10, T20, AT20, ATL20, HTD, STD do

150 mm.
Standardní taÏné vrstvy jsou ocelová lanka.
U nûkter˘ch ozubení lze volit i vysoce oheb-

ná lanka HF. Pro korozní prostfiedí jsou ur-
ãena lanka z Kevlaru, kter˘ se v‰ak

po instalaci fiemenu více vytahuje.
Pevnost lanka není pro svafie-

n  ̆fiemen rozhodující, dÛ-
leÏitá je pevnost

spoje.

Teplotní odolnost polyuretanu je od -30 do +
80 °C. Standardní materiál R1 má tvrdost 92
ShA, mûkãí R2 s tvrdostí 86 ShA je certifiko-
van˘ pro potravináfiství a zdravotnictví podle
FDA a USDA.

Elektrostaticky vodiv˘ materiál R4 svádí elek-
trick˘ náboj vznikající tfiením a brání jiskfiení.
PouÏívá se ve v˘bu‰ném prostfiedí a v elektro-

nickém prÛmyslu.
MÛÏe se doplnit ny-
lonov˘m potahem
ATB s vodivou im-
pregnací.

Hlavní pole uplat-
nûní je v dopravû
a manipulaci. Svafii-
telnost termoplas-

tického polyuretanu poskytuje moÏnosti upra-
vit povrch fiemenu podle poÏadavkÛ.

Modifikace
Úzké synchronizaãní fiemeny se obvykle stra-

novû vedou boãnicemi na ãelech fiemenic.
¤emen s vût‰í ‰ífikou se mÛÏe na ozubené

stranû opatfiit podéln˘m Ïebrem ve tvaru klíno-
vého fiemenu, které zapadá do dráÏek upro-
stfied ‰ífiky fiemenic. Dostateãná ohebnost se
dosáhne rozdûlením Ïebra na zuby.

Na hfibet fiemenu lze pfiivafiit polyuretanové
uná‰eãe, jejichÏ tvar je odvozen z rozmûrÛ uná-
‰en˘ch v˘robkÛ. Uná‰eãe ãasto obsahují kovo-
vé zálisky, napfi. ‰rouby. ¤emen pak mÛÏeme
pfiizpÛsobit zmûnám dopravovan˘ch pfiedmûtÛ
ve v˘robû.

Ozubení a hfibet fiemenu mohou b˘t pokryty
nylonovou tkaninou. Zv˘‰í se odolnost proti
otûru a sníÏí tfiení.

Na hfibet se mÛÏe nanést vrstva materiálu
s poÏadovan˘mi vlastnostmi, zpravidla pûna.
MÛÏe obsahovat lÛÏka pro dopravované
pfiedmûty nebo úãeln˘ vzorek na po-
vrchu.
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