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¤emeny s vysokou pevností v ‰ífice
do 100 mm se vyrábûjí kontinuálním vy-

tlaãováním. Do vytlaãovací hlavy se pfiivá-
dûjí lanka, která jsou uspofiádána do pásÛ

‰irok˘ch 25 mm. Mezi pásy jsou u ‰ir‰ích fie-
menÛ mezery. Lanka jsou v komofie hlavy
centrována Ïebry na obvodu vodicího kotouãe
a obstfiíknuta ze v‰ech stran
polyuretanem. ¤emen se
pak navíjí do rolí po 61 m.

TaÏná vrstva je tvofiena
uspofiádan˘mi lanky z ocelo-
v˘ch nebo kevlarov˘ch vlá-
ken. Je po obou stranách
i z bokÛ pokryta vrstvou po-
lyuretanu. Jedna nebo obû
strany fiemenu mohou b˘t
pokryty nylonovou tkaninou.

Nespojen˘ fiemen se pou-
Ïívá na pfienos pohybu na
vozíky v lineárních vedeních
nebo na v˘tahy, kde fiemen
neurãuje synchronizaci polo-
hy. Pfienos síly na fiemen
z hnací fiemenice závisí na
souãiniteli tfiení po povrchu fiemenice.

Spojené uzavfiené fiemeny jsou urãeny pro
pfienos otáãivého pohybu vysok˘mi rychlost-
mi na mal˘ch fiemenicích s prÛmûry od 50 -
125 mm.

Uzavfien˘ fiemen vznikne svafiením polyureta-
nu na koncích fiemenu. Ocelová nebo kevlaro-

vá lanka taÏné vrstvy, která pfiená‰ejí tah fie-
menu, svafiit nelze. Vysoká tahová pev-

nost spoje se dosahuje rozloÏením sva-
ru podél fiemenu. Konce fiemenu se

pfied svafiením vystfiihnou do tvaru
protáhl˘ch klínÛ. Pfienos tahu

pfieru‰eného lanka na sou-
sední lanko je omezen

smykovou pev-
ností po-

lyuretanu, délkou svafieného fiezu mezi sou-
sedními lanky a tlou‰Èkou fiemenu. V˘robce
svafiuje fiemeny typÛ F, FL, ale fiemeny FX, FR
s ‰ir‰í rozsahem provozních teplot a s antista-
tick˘mi vlastnostmi, dodává pouze v metráÏi.

Pfiípustn˘ tah ve spoji fiemenÛ Gates Mectrol
s bûÏnou tlou‰Èkou a bûÏnou taÏnou vrstvou je

od 50 do 65 % pevnosti pÛ-
vodního fiemenu. Taková vy-
soká zatíÏitelnost spoje je
podmínûna vysokou adhezí
kordÛ k polyuretanu a rovno-
mûrn˘m pfiedpûtím kordÛ
v celé ‰ífice fiemenu.

Materiál fiemenÛ
¤emeny F8 jsou tlusté

2 mm, tlou‰Èka typÛ F12
a F30 je 3 mm.

Tvrd‰í polyuretany s ozna-
ãením 92A PU s tvrdostí 92
ShA, resp. TPR s tvrdostí 90
ShA, mají souãinitel tfiení na
kovové fiemenici 0.5. Li‰í se
teplotní odolností, 92A PU

od -25 do +80 °C, TPR v ‰ir‰ím rozsahu od -40
do +100 °C.

Vy‰‰í souãinitel tfiení 0.7 na oceli a 0.6 na
duralové fiemenici má mûkãí polyuretan
85A PU,

¤emeny F8 s dvakrát vy‰‰ím pfiípustn˘m ta-
hem se oznaãují FL8. ¤emeny F12 s 3.5krát
vy‰‰ím pfiípustn˘m tahem se oznaãují a FL12.
Pevnûj‰í fiemeny jsou ménû ohebné a nejmen-
‰í fiemenice je tfieba zvût‰it z 50 na 60 mm,
resp. 70 mm.

¤emen F30, kter˘ je stejnû tlust˘ jako F12,
je 4.6krát pevnûj‰í neÏ F12 a minimální prÛ-
mûr fiemenice je 200 mm.

Kevlar je odoln˘ korozi, ale po instalaci
se fiemen oproti oceli vytáhne dvoj-
násobnû.
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