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Polychain je nejsilnější 
Gatesův synchronizační řemen. 

Dosavadní provedení nese název 
Polychain GT2. Vyrábí se z termo-

setického polyuretanu, tažnou vrst-
vu tvoří lanka z kevlaru a zuby jsou 
pokryty nylonovou tkaninou. Tvar zubů 
je optimalizován, aby zub přenesl co 
největší obvodovou sílu a aby odolával 
přeskočení na zuby 
řemenice. Řemeny 
nahrazují článkové 
řetězy. Odstraňují 
přimazávání a zne-
čišťování okolí. Napí-
nání dosavadních 
Polychainů GT2 vněj-
ší kladkou se nedo-
poručuje, protože 
ohýbání opačným 
směrem způsobí únavu polyuretanu 
i kevlarových lanek a zkracuje dobu 
života.

Na trh se dostává nový Polychain 
GT®CarbonTM. Má zvýšený výkon 
a dobře odolává ohybovému namáhání 
vnější napínací kladkou. Běží na řeme-
nicích s původním tvarem zubů. Nejdů-
ležitější zlepšení je přechod na lanka 
z uhlíkových vláken. Pevnost v tahu po 
ohnutí uhlíkové tažné vrstvy řemenu 

s roztečí 8 mm je vyšší o 30 %, řeme-
nu s roztečí 14 mm o 50 % než 

pevnost dosavadního řemenu. 
O tolik se zvyšuje i přenášená 

obvodová síla a výkon v pří-
padě, že je dostatečný 

počet zubů současně 
v záběru. Střihová 

pevnost zubu 
u rozte-

če 8 mm je vyšší o 25 % a u rozteče 
14 o 18 %. Pevnost zubu je rozhodu-
jící v případě, že je současně v záběru 
se zuby řemenice mezní počet zubů  
6 nebo méně. Zlepšení pevnosti v tahu 
se zde nemůže projevit. 

Podstatným zlepšením z pohledu 
konstrukce převodu je možnost použít 
vnější napínací kladku. Nejlepším řeše-

ním napínání řeme-
nu je dosud posou-
vání jedné řemenice, 
obvykle řemenice na 
motoru. V některých 
případech jsou polo-
hy řemenic pevné 
a napínací kladka je 
jediné řešení. Dvě 
napínací kladky lze 
použít i pro nasta-

vení vzájemného úhlového natočení 
řemenic. Další výhodou nové tažné 
vrstvy je zvýšená délková stabilita. 
Nastavené předpětí řemenu není 
potřeba obnovovat ani po dlouhé 
době provozu. Vyšší rázová pevnost 
tažné vrstvy se uplatní v podmínkách 
s proměnným zatížením a častými 
rozběhy. Zesílená tkanina na povrchu 
zubů déle odolává opotřebení, které 
vzniká zasunováním boku zubů do 
drážek řemenic. 

Účelnost náhrady válečkového řetězu 
nebo jednostupňového ozubeného sou-
kolí vyplývá ze srovnání výkonu na 1 mm 
šířky převodu se stejnými průměry kol. 
Válečkový řetěz 0,4 kW/mm, soukolí 
s čelním ozubením 1,2 kW/mm, souko-
lí se spirálovým ozubením 1.4 kW/
mm, Polychain GT®CarbonTM 
1,6 kW/mm.
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