
Technický týdeníkTT 24/ 2004 15

Polyuretanové fiemeny
Polyuretan jako základní materiál

synchronizaãních fiemenÛ se vyznaãuje
jednak vysokou pevností, jednak chemic-

kou odolností a je inertní k vût‰inû látek
zpracovávan˘ch v potravináfiském a far-
maceutickém prÛmyslu. 
Vysoká pevnost se vyuÏívá k pfienosu

velk˘ch sil. Pfiedpokladem je jak pevnost
zubÛ ve stfiihu, tak dobrá vazba na taÏ-
nou vrstvu z nejpevnûj‰ích materiálÛ. Ga-
tes dosud dodává unikátní polyuretanov˘
fiemen Polychain, jehoÏ ‰piãkov˘ v˘kon je
v˘sledkem pouÏití spe-
ciálního termoplastic-
kého polyuretanu, kev-
larové taÏné vrstvy
a navíc optimálního
oblého tvaru zubÛ.
V aplikacích, kde ne-

ní potfieba nejvy‰‰í
koncentrace v˘konu
v prostoru, ale poÏadu-
jí se specifické vlast-
nosti polyuretanu, apli-
kujeme fiemeny Syn-
chroPower s lichobûÏníkov˘mi zuby.
V fiadû oborÛ existuje tradice fiemenÛ

z termosetického polyuretanu s metric-
k˘m ozubením tvaru T, AT a ATL s rozte-
ãemi od 2.5 do 20 mm, fiemenÛ s palco-
v˘m ozubením XL aÏ XH a polyuretanové

varianty ozubení s obl˘mi zuby HTD
5M aÏ 14M. TaÏná vrstva fiemenÛ je

standardnû tvofiena ocelov˘mi
kordy, tj. lanky. Pro aplikace se

zvlá‰tními limity vlivu na pro-
stfiedí se fiemeny dodáva-

jí s kevlarov˘mi kordy.
¤emeny jsou vy-

rábûny i s ozubením po obou stranách
pro serpentinové uspofiádání pfievodu
pfies více fiemenic.
Polyuretan je odoln˘ otûru a nezneãis-

Èuje prostfiedí. Navíc se fiemeny dodáva-
jí v provedení s ochrannou vrstvou nylo-
nové tkaniny na povrchu ozubení i na
hfibetû.

Otevfiené fiemeny v metráÏi
Kordy fiemenÛ typu SynchroPower LL pro-

cházejí fiemenem paralelnû s okrajem, kter˘
tak mÛÏe b t̆ zcela uzavfien. Na boku se nikde

neobnaÏí materiál taÏné
vrstvy. To je pfiínosem pro
potravináfiské a farmace-
utické stroje. ¤emeny se
dodávají i ploché bez zu-
bÛ, navíc v provedení bez
taÏné vrstvy.

Svafiené fiemeny
¤emeny SynchroPo-

wer W vzniknou svafie-
ním otevfieného fieme-
nu do uzavfieného tva-

ru. Pevnost svaru sniÏuje únosnost fie-
menu. PouÏívá se v dopravních aplikacích
v masném prÛmyslu, v tiskafisk˘ch stro-
jích, pro dopravu plochého skla, plechÛ,
dfievovláknit˘ch desek.

Uzavfiené fiemeny bez svaru
Kordy fiemenÛ GTE, Gates Truly End-

less, jsou uspofiádány ve ‰roubovici.
Technologie v˘roby zaji‰Èuje plnou pev-
nost po celé délce a délky podle poÏa-
davku zákazníka. ¤emeny SL, sleeve,
jsou ‰iroké pásy vyrobené touto tech-
nologií vhodné pro dopravní úãely.
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