
Klínové a synchronizaèní øemeny Gates nu se zubem je málo ohebná. Pøíznivý pro 
a GatesMectrol se vyrábìjí s rùznými kon- ohybovou deformaci je tvar ozubení MR pro 
strukcemi prùøezu a z rùzných materiálù. Nì- øemeny GT3, nepøíznivý je tvar AT se široký-
které z nich jsou vhodné pro velké rychlosti. mi zuby, který se kolem øemenice ovíjí do 

Zvyšování rychlosti klínových øemenù se mnohoúhelníku. Ohebné jsou palcové øeme-
projeví vìtším zahøíváním a rychlejším opo- ny L, H, ale mají malý výkon.
tøebením. Pøi každém ohybu øemenu vzniká Další zdroj ohøívání je mechanické tøení 
deformaèní teplo. Vìtší poèet ohybù pøes øe- bokù ozubení pøi zasouvání do drážek øe-
menice za minutu zvyšuje teplotu øemenu menice. Snižuje se optimalizací tvaru zubu 
a zhoršuje mecha- a zmenšením sou-
nické vlastností je- èinitele tøení nylo-
ho materiálù. Pro- novým potahem 
tože pružné defor- ozubení. Obìma 
mace se zvyšují požadavkùm vyho-
s výškou prùøezu, vují øemeny GT3 
jsou øemeny pro a Polychain, který 
velké rychlosti nízké. Odolnost proti pøe- byl vyvinut pro velké síly. Polyuretanové øe-
kroucení nízkého prùøezu se zajistí podél- meny typu T, AT jsou vhodné pro malé rych-
ným spojením nìkolika vìtví do pruhù. Po- losti do 10 m/s, zatímco Polychain bìží 
užívají se jednak pryžové pásy Micro-V, jed- s 30 m/s. Dùležité pro optimální nabíhání 
nak dvojice a trojice polyuretanového øeme- zubù je správný prùmìr øemenice a pøedpìtí 
nu Polyflex JB. Zejména prùøez Polyflexu JB øemenu, nebo� délka a rozteèe øemenu se 
je výhodný, protože využívá vyšší souèinitel s tahovým zatížením pružnì mìní.
tøení polyuretanu a má vìtší úhel klínu 60° Vytlaèováním vzduchu z drážek pøi nabí-
oproti 36° standardních øemenù a 40° hání øemenu a nárazy bokù zubù pùsobí 
Micro-V. Podepøená plocha Polyflexu JB hluk, který s rychlostí roste. Potlaèuje se 
v drážce je proto pøi nízkém prùøezu vìtší. zmenšením šíøky øemenu a jeho rozdìle-
Pøevod vychází užší než s Micro-V. ním na oddìlené pruhy. Dobré výsled-

Zahøívání omezuje i rychlost synchroni- ky mají nejvýkonnìjší pryžové øe-
zaèních øemenù. Teplo vzniklé ohýbáním zá- meny GT3 a polyuretanový 
leží na ohebnosti øemenu mezi zuby a na po- Polychain GT2 a Poly-
dílu šíøky zubu k zubové rozteèi. Èást øeme- chain Carbon.
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