
PRAVILNO PREDNAPETJE KLINASTIH JERMENOV

V veliko primerih se pri prenosu moči in momentov �e vedno uporabljajo jermenski prenosniki s 
klinastimi jermeni. Glavna prednost takšnega prenosa je kljub njegovi energetski potratnosti, da 
lahko deluje kot varnostni element. Še preden nastanejo ob blokadi pogona večje po�kodbe 
delov, le-ta zdrsne. Sicer pa zadnje čase pri strojegradnji sku�amo varovati pogonske sklope z 
drugimi elementi (sklopke, varnostna pesta ipd.), torne prenosnike pa zamenjevati z 
varčnej�imi zobatimi jermeni. Ti porabijo manj energije, saj sojemajo z obliko zob, ne 
potrebujejo veliko prednapetja in s tem dodatno ne obremenjujejo ležajev.

Klinasti jermeni prenašajo moment s trenjem, s sojemanjem klina profila in jermenice. Ob 
monta�i jih je za dosego učinkovitosti prenosa potrebno ustrezno prednapeti, nato pa zaradi 
plastične deformacije vlečnih vlaken (jeklenih ali aramidnih), po 2-3 urah obratovanja, dodatno 
pritegniti. Veliko vzdr�evalcev opravlja to delo po občutku, priporočljiva pa je izbira bolj 
natančne metode s tabelarično izbiro vrednosti in meritvijo prednapetja.  

V ta namen se lahko uporabljajo enostavni mehanski pripomočki, kot so OPTIKRIK-i (5 
velikosti) ali zahtevnej�e akustične naprave, kot npr. TENSION TESTER 3 (Optibelt) ali  
SONIC TENSION METER 507C (Gates) 

Optikrik 0,I,II,III,IV                      TT3 Optibelt
Sonic TM Gates

Preden se lotimo dela moramo seveda vedeti, kolikšna je 
pravilna sila prednapetja posamičnega klinastega jermena. 

V splošnem je odvisna od vrste profila in velikosti premera manjše jermenice. 
Do vrednosti v N lahko pridemo z uporabo programske opreme za izračun jermenov ali  
enostavneje, z uporabo tabele na naslednji strani.

Prva vrednost velja za pritegovanje ob montaži, naslednja pa za dotegovanje po   
vtekavanju, to je po dveh do treh urah obratovanja, ko se jermen dolžinsko stabilizira.
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Profil

Premer manjše
jermenice

Statična sila 
prednapetja jermena (N)

Standard
(neopla�čeni)

RED POWER II SUPER TX M=S

Glede na odčitano vrednost se odločamo o velikosti mehanskega pripomočka Optikrik. Vsak
ima namreč svoje merilno območje. Optikriku jeziček poravnamo in ga na palcu pritisnemo na 
sredino delavne veje (vlečna stran jermena) do klika. Ob kliku prenehamo s pritiskanjem. Jeziček 
se nekoliko dvigne in seka skalo na poziciji, kjer odčitamo dejansko prednapetje jermena. 
Po potrebi še pritegnemo ali popustimo!

V primeru uporabe akustične naprave iz baze podatkov določimo robne pogoje jermenskega
prenosnika (profil, premer manjše jermenice in dolžina delavne veje). Naprava nam prikaže
potrebno vrednost prednapetja, ki ga moramo doseči.
Z inicialnim udarcem po jermenu (podobno brenkanju strune), povzročimo vibracijo in zvok, 
katerega naprava zazna in prikaže dejansko vrednost prednapetja, ki ga nastavimo čim bli�je
zahtevanemu.

Kot avtorizirani zastopnik proizvajalcev jermenov Optibelt (Ne) in Gates (ZDA), vam nudimo
kompletno podporo pri konstruiranju – izračun ustreznega prenosa ali kontrola 

obstoječega, ter izbiro optimalne variante ob upoštevanju vaših obratovalnih pogojev.  
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