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Nejsilnûj‰í synchronní fiemeny
Na leto‰ním MSV v Brnû jsme

pfiedstavili nejv˘konnûj‰í synchroni-
zaãní fiemen Polychain GT2+. Roz‰ífiila
se fiada standardních délek. V˘konové
parametry fiemenu v oblasti mal˘ch
rychlostí jsou o 40 % vy‰‰í oproti dosa-
vadním údajÛm.

Pfiedpoklady vysokého v˘konu
Vysok˘ v˘kon

Polychainu GT2+
je podmínûn pev-
ností taÏné vrst-
vy, pevností zubÛ
a jejich soudrÏ-
ností s taÏnou
vrstvou.

Základní mate-
riál je polyuretan,
taÏná vrstva je
z kevlaru. Oblé
zuby mají opti-
mální nábûhové kfiivky bokÛ
a jsou potaÏeny kluznou
a ochrannou nylonovou tkani-
nou. PouÏit˘ polyuretan má
vy‰‰í pevnost neÏ konvenãnû
pouÏívaná pryÏ. Zub pfienese na taÏnou
vrstvu fiemenu bez po‰kození vy‰‰í sílu.
Zatím co taÏná vrstva pryÏov˘ch fiemenÛ
je zpravidla tvofiena vinut˘m kordem ze

sklenûn˘ch vláken, pro polyuretan
jsou svou pevností pfiimûfiená kevla-

rová lanka. Pfii pfienosu velk˘ch sil
je dÛleÏit˘ tvar zubÛ. ¤emeny

s vy‰‰ími obl˘mi zuby mají
vy‰‰í odolnost proti na-

bûhnutí na zub neÏ fie-
meny s lichobûÏní-

kov˘mi zuby.

Rázové zatíÏení
Stavba Polychainu GT2+ zvy‰uje

odolnost pfii rázovém pfietíÏení. K po-
ru‰ení pfietíÏeného fiemenu dochází
tak, Ïe napnutá vûtev se pruÏnû pro-
dlouÏí a rozteã zubÛ fiemenu se zvût-
‰í. Nabíhající zub nevklouzne do dráÏ-
ky fiemenice, ale naskoãí na zub. Ob-
lé pevné zuby pokryté kluznou polya-

midovou tkaninou
v˘bornû zabírají
i pfii rázech.

Aplikace
¤emen je nasa-

zován jako doko-
nalej‰í varianta fie-
tûzov˘ch pfievodÛ.
V tûchto aplika-
cích nehluãí, nevy-
tahuje se a nevy-
Ïaduje údrÏbu.

Vysoká v˘kon-
nost pfii pfiimûfie-
né ohebnosti
a nízkém zahfiívá-
ní fie‰í problema-
tiku hluku v po-

honech vfieten, neboÈ pro pfienos sí-
ly postaãuje nûkolik paralelních úz-
k˘ch pruhÛ. Úzk˘ fiemen omezuje
podstatnou pfiíãinu hluku pfii vyso-
k˘ch r ychlostech, kterou je vytlaão-
vání vzduchu z dráÏek fiemenice na-
bíhajícími zuby fiemenu.

V˘roba fiemenic
Uzimex Praha vyrábí v ãeské továrnû

fiemenice pro Polychain v nestandard-
ních tvarech podle v˘kresÛ. To je zá-
klad pro vyuÏití ‰piãkov˘ch fieme-
nÛ v âesku.
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