


Využití ICT pro rozvoj klíčových dovedností
ICT – 2 – 59

Předmět : Strojnictví
Téma materiálu : Převody 3
Autor : Ing. Jan Janotka
Anotace : Řetězové převody
Učební materiál : prezentace
Typ vzdělávání : Střední odborné učiliště
Ročník : 1
Datum vytvoření : leden 2012



Řetězový převod

Výhody:
• Přesný převod (není prokluz)
• Možno přenášet pohyb na větší vzdálenosti

Nevýhody:
• Hřídele musí být rovnoběžné
• Převod je těžký, hlučný, nutné napnutí řetězu

posunutím hřídele nebo napínací kladkou



Části řetězového převodu:
• Řetězová kola
• Řetěz

Druhy řetězu:
a) Ewartův řetěz
b) Gallův řetěz
c) Válečkový řetěz
d) Pouzdrový řetěz
e) Článkový řetěz



Ewartův řetěz

Použití:
• menší přenášené výkony, malá rychlost řetězu
• pohon výsevného ústrojí secích strojů
• doprava krmných směsí u klecového odchovu

nosnic



Gallův řetěz

Jeden článek může mít 2 až 10 pásnic, přičemž se
pravidelně střídají vnitřní a vnější.

Použití:
pro pomalé výtahy, zvedací části vysozdvižných

vozíků, ruční kladkostroje



Pouzdrový řetěz

Vnitřní pásnice jsou pevně spojeny s ocelovými
pouzdry – plocha opření čepů je větší než u
Gallova řetězu – snáší větší zatížení a rychlosti



Válečkový řetěz

Složen z vnitřních a vnějších článků, na pouzdrech
jsou volně otočné válečky – menší tření, hluk

Vhodný pro velké výkony a rychlosti.
Možné několikařadé provedení



Článkový řetěz

Velká hmotnost, malá rychlost
Použití:
• dopravníkové řetězy
• zdvihadla – vazné i nosné řetězy



Řetězový převod

Převodový poměr:

n1 otáčky hnacího řetězového kola
n2 otáčky hnaného řetězového kola
z1 počet zubů hnacího řetězového kola
z2 počet zubů hnaného řetězového kola

1

2

2

1

z
z

n
ni 



Jak u řetězového převodu zajistíme napnutí
řetězu?
Posunutím jedné hřídele s řetězovým kolem
(osa hřídele musí zůstat rovnoběžná) nebo
napínací kladkou. Při velkém prodloužení lze
řetěz zkrátit.

Jaké má výhody řetězový převod v porovnání
s řemenovým?
Snáší větší zatížení, převod bez prokluzu.



Jaké má nevýhody řetězový převod v porovnání s
řemenovým převodem?
Pro změnu smyslu otáčení u řetězového př. Je

nutné použití dalšího kola – opásání z druhé
strany.
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