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Řemenový převod

Skládá se z řemene a řemenic – kroutící moment
se přenáší třením řemene o povrch řemenic

Výhody – tichý převod, možná větší vzdálenost
mezi řemenicemi, možná změna smyslu otáčení

Nevýhody – nepřesný převod (prokluz), nutné
napnutí řemene
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Řemenový převod
Části převodu:

• Řemenice
• Řemen

Řemen
• Plochý
• Klínový
• Ozubený (bez prokluzu)

Napnutí řemene – odlehčená část převodu –
napínáme kladkou nebo smykadlem



Řemenový převod plochým řemenem

Řemen nabíhá na největší průměr řemenice
Je-li řemen povolený – musí být převod krytován,

aby řemen nespadl

řemen

řemenice



Řemenový převod klínovým řemenem

řemen

obalovaný řezaný



Usazení řemene v drážce řemenice

Řemen se opírá o boky drážky v řemenici – vzniká
tření.

špatné špatné správné



Vícenásobný řemen

Rovnoměrnější zátěž, stejnoměrné namáhání

Pro větší zátěž:



Řemenový variátor
(plynulá změna převodového poměru)

Jednořemenový

Dvouřemenový



Proč se nesmí řemen opírat o dno drážky?
Aby řemen přenášel celý kroutící moment,
musí se náležitou silou opírat o boky drážky –
je-li zde dostatečná síla – vzniká zde tření.

Z jakého materiálu je řemen vyroben?
Pryž, textilní kordy (vlákna), plátna, popř.
ocelová lanka



Jestliže je řemenovým variátorem řešen pojezd
stroje – je nutná spojka?
Ano, řemen u variátoru musí být neustále napnutý

– nelze přerušit přenos kroutícího momentu.

Je-li řemenovým převodem poháněno některé
pracovní ústrojí stroje, je vždy nutná spojka?

Není – někdy se při rozběhu využívá prokluz při
napínání řemene.
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Uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora.
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