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Doba Ïivota fiemenu
¤emen vydrÏí za optimálních pro-

vozních podmínek pracovat desítky ti-
síc hodin. Nevhodné provozní podmín-
ky mohou zkrátit dobu Ïivota na nûkolik
hodin i minut. Provozní podmínky zahr-
nují pfiimûfiené zatíÏení a rychlost,
správné pfiedpûtí a dostateãnû pfies-
nou geometrickou polohu fiemenic.

Pro stanovení
pfiimûfieného za-
tíÏení se dnes
pouÏívá softwa-
rov˘ program,
kter˘ bere v úva-
hu pfiedpokláda-
né spektrum za-
tíÏení a rychlos-
tí. Program urãí i
optimální pfied-
pûtí fiemenu.
Moderní elektro-
nick˘ mûfiicí pfiístroj Sonic mûfií napnutí
fiemenu tak, Ïe mikrofonem snímá
vlastní frekvenci pfiedepnutého fieme-
nu. Pfiístroj Sonic nahradil u vût‰iny v˘-
robcÛ strojÛ pfiibliÏnou kontrolu pfiedpû-
tí zaloÏenou na zmûfiení síly k promaãk-
nutí vûtve fiemenu o stanovenou hod-
notu.

Pfiípustné tolerance geometrické polo-
hy fiemenic jsou známy z v˘sledkÛ tes-

tÛ doby Ïivota. Jejich kontrola pfii
montáÏi a v provozu pomocí praví-

tek a mûrek je pracnou operací.
V souãasné dobû máme

k dispozici kontrolní lase-
rov˘ pfiístroj upraven˘

pro jednoduchou
manipulaci.

Laserov˘ pfiístroj AT-1
Laserová hlava pfiístroje je napájena

vlastní baterií a vyzafiuje tenk˘ rovinn˘
svûteln˘ vûjífi. Hlava se magneticky pfii-
táhne na ãelo jedné fiemenice. Na dru-
hou fiemenici se magneticky pfiilepí dva
prÛhledy. Natoãí se za sebe. Svûteln˘
vûjífi projde pfii správné geometrii fieme-
nic obûma prÛhledy. Nadmûrná odchyl-

ka polohy první
nebo druhé fie-
menice znemoÏ-
ní prÛchod vûjífie
obûma prÛhledy
a lehce zjistíme,
kde je chyba.
PrÛhledy mají
nastavitelnou
kompenzaci ne-
stejné úrovnû
ãel fiemenic.

Pfiístroj je vel-
mi lehk˘. Na nemagnetické fiemenice
jej proto mÛÏeme pfiilepit oboustrannou
samolepkou.

V˘znam správné geometrie pfievodu
V˘sledky z provozu fiemenov˘ch pfie-

vodÛ ukazují, Ïe správné pfiedpûtí a ge-
ometrie je stejnû dÛleÏité jako v˘poãet.
Pfiíãiny neoãekávanû krátkého Ïivota a
vibrací pfievodu se ãasto najdou v ne-
pfiesném ustavení fiemenic. Geometrie
nedostateãnû tuhé konstrukce se mÛ-
Ïe poru‰it aÏ po napnutí fiemenÛ. Vyso-
ké poÏadavky na geometrii mají zejmé-
na boãnû spojené klínové fiemeny a
ozubené fiemeny. Nadmûrnû intenzívní
nabíhání bokÛ ozubeného fiemenu na
boãnici zv˘‰í hluk a pfiedãasnû
opotfiebí fiemen i fiemenici.
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