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Synchronizační  řemeny 
umožňují synchronizovat otá-

čení odlehlých hřídelí. Je –li pro 
danou aplikaci přesnost přenosu 

úhlu důležitým kriteriem, přizpůso-
bíme mu výběr řemenu a konstrukci 
převodu. UZIMEX Praha dnes navrhuje 
jak pryžové řemeny Gates, tak polyu-
retanové řemeny Gates Mectrol s roz-
sáhlým výběrem tvarů zubů, materiálů 
zubů a tažných vrs-
tev. Synchronizaci 
zajišťuje hlavně 
dotyk boků zubů 
řemenu s boky 
drážky řemenice. 
Řemen se odlišuje 
od ozubených sou-
kolí současným 
záběrem více zubů 
a tlakem na povrch 
řemenice. U větši-
ny typů ozubení se 
řemen opírá o vněj-
ší válcový povrch 
řemenice a odvaluje se po něm jako 
plochý řemen. Zuby mají v drážkách 
řemenice obvodovou i radiální vůli. 
Pouze zuby ozubení, označovaného AT, 
se radiálně opírají o dna drážek a na 
vnějším průměru mají vůli. Vůle jed-
noho zubu v  drážce se liší u různých 

typů ozubení a u každého typu se 
mění v rámci tolerancí. Toleran-

ce tvaru drážky jsou u moder-
ních oblých zubů vyjádřeny 

pásmem o šířce +/- 0.05 
mm. Přesnost tva-

ru zubu řemenu 
je ovlivněna 

p ř e s -

ností formy, teplotou při výrobě a 
chladnutí.

Příznivý vliv na přesnost řemenové-
ho převodu má současný záběr větší-
ho počtu zubů. Jmenovitá rozteč zubů 
řemenu se předepnutím řemenu zvětší 
a řemen se na opásané délce prodlouží. 
Optimální vnější průměr řemenice je pro-
to větší než teoretický. Je to zajišťováno 
předepsáním tolerančního pole s šířkou 

jedné až několika 
desetin mm do 
kladných hodnot. 
Přesto se rozteč 
zubů na řemenu 
liší od rozteče urče-
né drážkami, takže 
první zub v záběru 
se opírá o opačný 
bok než posled-
ní zub. Převod se 
chová jako převod 
bez vůle. Navíc se 
částečně vyloučí 
odchylky jednotli-

vých zubů. Přesnost převodu je ovlivně-
na házením obvodu obou řemenic. Celý 
tvar drážek včetně vnějšího průměru se 
vyrábí odvalovacím nástrojem. Přípustné 
házení je 0.1 mm, požadovat lze 0.05 
mm. Přenos úhlu je dále ovlivněn tuhos-
tí zubů a tažné vrstvy řemenu, která se 
zatížením pružně protahuje.

Pro nejpřesnější převody malého výko-
nu volíme řemeny s oblým ozubením 
2MGT, 3MGT nebo 5MGT. Vůle jednoho 
zubu řemenu 3MGT se pohybuje od 
0.03 do 0.13 mm a dosažitelná přes-
nost na obvodu přesné řemenice 
při záběru více zubů je menší 
než 0.01 mm. 
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