
Mezi synchronizaèními øemeny Gates a Ga- kový zub T 10, jehož šíøka je 53 % rozteèe. 
tesMectrol lze vybrat øemeny pro pøenášení Zvýšení síly je na úkor rychlosti a ohebnosti 
velkých momentù a sil. Schopnost øemenu øemenu, který se na øemenici navíjí jako 
pøenést obvodovou sílu z øemenice na øe- mnohoúhelník s ostrými ohyby tažné vrstvy.
men závisí na pevnosti jednoho zubu, pev- Další vliv na pøenášenou sílu má pevnost 
nosti jeho spojení s tažnou vrstvou a na poè- lanek tažné vrstvy. Dùležitá je stejná délka 
tu zubù v zábìru s øemenicí. Pevnost poly- lanek, aby byla lanka zatìžována rovnomìr-
uretanových zubù je vìtší než pryžových. nì. Pro uzavøené øemeny pro pøenos mo-
Snižuje se s rostoucí teplotou, u standardní mentu mezi dvìma øemenicemi je potøeba, 
pryže od 60°C až aby tažná vrstva 
do nejvýše 100°C, pøenesla sílu, kte-
u polyuretanu po- rou jsou schopné 
stupnì do maxima pøenést zuby. Pro 
85°C. Pevnost zu- pryžové øemeny 
bù s vìtší šíøkou postaèují sklenì-
a vìtšími rozteèe- ná vlákna, pro po-
mi je vìtší, ale dostateèný poèet zubù v zá- lyuretanové øemeny se použijí kevlarová, tj. 
bìru vyžaduje vìtší øemenici. Rozdìlení na- aramidová, uhlíková nebo ocelová lanka. 
pìtí ve vyšších zubech s oblými boky je rov- Pro zvìtšení pevnosti se používají lanka 
nomìrnìjší než v nízkých lichobìžnících, s vìtším prùmìrem, která jsou ale ménì 
kde je koncentrovaný støih na hranì paty ohebná a vyžadují vìtší øemenice. Mají i vìt-
zubu. Síla neroste lineárnì s poètem zubù ší modul pružnosti a vyžadují pøesnìjší geo-
v zábìru. Ètyøi zuby pøenesou o 28 % vìtší metrii polohy øemenic. Zesílená tažná vrstva 
sílu než tøi, 15 zubù pouze 2,6 krát vìtší sílu se uplatní u pøímoèarých pøevodù s vìtším 
než tøi zuby. Další zvìtšování poètu zubù tahem než hnací silou, napø. u výtahù. Silná 
v zábìru neznamená vìtší sílu. Snaha tažná vrstva umožní i zvýšit pøedpìtí a pøes-
o zpevnìní lichobìžníkových zubù vedla nost pøenosu polohy.
k zavedení ozubení AT. Šíøka jeho zubu za- Pro velké síly máme na vybranou po-
bírá 73 % rozteèe zubù a zuby øemenu se lyuretanový Polychain s Kevlarem 
na rozdíl od ostatních ozubení opírají o dna nebo uhlíkem a polyuretanové 
drážek v øemenicích. Zub AT 10 pøenese øemeny AT s ocelí nebo 
o 54 % vìtší obvodovou sílu než lichobìžní- Kevlarem.
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