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Velké pfiená‰ené momenty
Gates vyvinul synchronní fiemen Poly-

chain s cílem nahrazovat v pfievodech vá-
leãkové fietûzy. PoÏadavek na v˘voj byl
pfienést vysok˘ moment pfii stfiedních rych-
lostech. Velikost pfiená‰ené obvodové síly
synchronního fiemenu je urãena pevností
vláken taÏné vrstvy a základního mate-
riálu zubÛ. Podstatná je soudrÏnost
obou komponent pfii pfienosu sil
a tvar zubÛ.

Stavba fiemenu
TaÏná vrstvy v konvenãních

fiemenech je sloÏena z pro-
vazÛ ze sklenûn˘ch ne-
bo ocelov˘ch vláken.
Polychain má taÏnou
vrstvu z kevlaru,
kter˘ mu dodává
vysokou pev-
nost a soudrÏ-
nost se základ-
ním materiálem fiemenu.

Velmi pevná taÏná vrstva vyÏaduje i pevn˘
základní materiál fiemenu pro podepfiení na
obvodu fiemenice. Kevlaru vyhovuje polyure-

tan. Pevnost polyuretanu byla dále zv˘‰e-
na pfii poslední inovaci fiemenu.

Tvar zubÛ je optimalizován pro
hladk˘ vstup do dráÏky fiemenice.

Povrch zubÛ fiemenu je pota-
Ïen vrstvou nylonové tkani-

ny. Tkanina je odolná
opotfiebení, sniÏu-

je tfiení zu-

bÛ pfii nábûhu na fiemenici a zvy‰uje pevnost
zubu.

Polychain se vyrábí s rozteãí 8 a 14 mm.
¤emenice pro Polychain mají speciální tvar

ozubení.

V˘konnost
Polychainu
Za základ porov-

nání vezmeme obec-
nû pouÏívan˘ pryÏov˘

fiemen HTD s taÏnou vrst-
vou ze sklenûn˘ch vláken

a s obl˘mi zuby. Dvojnásobn˘
moment pfienese pfievod se stej-

n˘mi rozmûry osazen˘ pryÏov˘m
fiemenem dal‰í generace se zlep‰e-

n˘m profilem zubÛ a z pevnûj‰í pryÏe
PowerGrip GT2.
Polychain pfienese pfii stejné geometrii

pfievodu a pfii nízk˘ch aÏ stfiedních rychlos-
tech 150 % momentu PowerGripu GT2. Zisk
momentu pfii vysok˘ch rychlostech se sniÏuje
z 50 % aÏ na 20 %.

Aplikace Polychainu
Polychain úspû‰nû vytlaãuje váleãkové fietû-

zy z aplikací ve strojích pro manipulaci materi-
álem, v silové mechanizaci a automatizaci pro
svÛj bezúdrÏbov˘ provoz bez mazání a dopí-
nání, ãistotu pfievodu a okolí a malé rozmûry.
V posledních letech se prosadil do sekundár-
ních pfievodÛ motocyklÛ. Pfiedností je tu malá
‰ífika fiemenu a tich˘ provoz. Aplikuje se pro
pfievody v obrábûcích strojích ve stís-
nûn˘ch prostorech.
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