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optibelt KS Klinaste jermenice s konus pušami
Klinaste jermenice je potrebno pred prvo namestitvijo preveriti, če so pravilno  
izdelane in da niso morebiti poškodovane.

Vodoravno poravnavanje gredi
Gredi motorja in stroja je mogoče potrebno uravnovesiti z vodno tehtnico 

Opomba!
Največje dovoljeno odstopanje gredi je 0,5°.

Navpično poravnavanje klinastih jermenic
Uravnanost klinastih jermenic je potrebno preveriti z letvijo pred in po zategovanju 
konusnih  puš.

Opomba!
Preverite ali so debeline sten klinastih jermenic enakih dimenzij. Potrebno je ustrezno 
upoštevati možna odstopanja v debelinah sten jermenic. Pri simetričnih konstrukcijah 
bokov jermenic je razdalja do letve na manjši širini boka enaka polovici odstopanja. 

Varnost:  Pred začetkom kakršnih koli vzdrževalnih del se prepričajte, da so vsi stroji 
v varnostnem položaju in ne morejo spremeniti položaja v času vzdrževalnih  
del. Potrebno je upoštevati varnostna navodila proizvajalca strojev.

Navodila za Namestitev in Vzdrževanje

Konus puše, moment privijanja vijakov
Velikost Širina  

zagozde
Število 
vijakov

Navor 
privijanja  

(Nm)
TB 1008, 1108 3 2 5,7
TB 1210, 1215, 1310, 1610, 1615 5 2 20,0
TB 2012 6 2 31,0
TB 2517 6 2 49,0
TB 3020, 3030 8 2 92,0
TB 3525, 3535 10 3 115,0
TB 4040 12 3 172,0
TB 4545 14 3 195,0
TB 5050 14 3 275,0
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Navodila za Namestitev in Vzdrževanje

Opomba:  Ta navodila za namestitev in vzdrževanje se lahko z ustreznimi prilagodi-
tvami uporabljajo tudi za Optibelt zobate in rebraste jermene.  
Za podrobnosti poglejte ustrezni tehnični katalog. 

Začetna namestitev
Klinaste jermene je potrebno nameščati brez uporabe sile. Namestitve s pomočjo 
izvijačev, vzvodov, ipd. povzročijo  zunanje in notranje poškodbe jermenov. Klinasti 
jermeni nameščeni s pomočjo sile lahko v nekaterih primerih delujejo le nekaj dni. 
Pravilna namestitev jermenov vam prihrani čas in denar. 
Če je dodatek za namestitev omejen, bo morda potrebno najprej jermene namestiti 
v jermenice in jih nato skupaj namestiti na gredi.

Napenjanje jermena
Upoštevajte priporočila Optibelta za vrednosti napetosti jermenov. Poravnajte 
motor paralelno z navedeno napetostjo jermena.
Naredite nekaj obratov jermena in ponovno preverite napetost v jermenu. Iskušnje 
so pokazale, da je potrebno ponovno preverjanje napetosti jermena po 0,5 do 4 
urah delovanja in po potrebi korigirati. Za več informacij o napravah za merjenje 
napetosti in kako jih uporabljati poglejte na strani 5.

Nadzor delovanja
Priporočamo redne preglede pogona npr. vsakih 3 do 6 mesecev.  
Potrebno je pregledati obrabo in splošno stanje jermenic.  
Kot pomoč lahko uporabite Optibelt šablone za profile in žlebove jermenic.

**** šablone za profile in žlebove jermenic

*

Dovoljen odklon gredi
Po pritrditvi na pravilno napetost pri prvotni name-
stitvi je potrebno v ravnini gredi s pomočjo letve 
izmeriti razdalje X1 in X2 med obema jermenica-
ma dd1 in dd2. Izmerjene vrednosti morajo biti zno-
traj dovoljenih maksimalnih odstopanj za vrednost 
X razvidnih iz tabele, glede na premer jermenice 
dd. Glede na premer jermenice se vstavijo vmesne 
vrednosti za X.

* Optikrik

Premer 
jermenice  

 
dd1, dd2

Največja 
dovoljena 
razdalja 
X1, X2

 112 mm  0,5 mm
 224 mm  1,0 mm
 450 mm  2,0 mm
 630 mm  3,0 mm

 900 mm  4,0 mm
 1100 mm  5,0 mm
 1400 mm  6,0 mm
 1600 mm  7,0 mm
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Navodila za Namestitev in Vzdrževanje 
Klinaste jermenice s konus pušami

Pri menjavi klinastih jermenic s konus pušami bodite pozorni na naslednje točke:
1.  Odvijte vse vijake. Glede na velikost puše povsem odvijte enega ali dva vijaka, jih 

namastite in jih privijte v snemalne luknje.
2.  Privijte vijak ali vijaka enakomerno dokler se puša in jermenica ne razstavita in 

lahko jermenico gibljemo prosto po gredi.
3.  Odstranite jermenico in pušo z gredi.

Namestitev
 Velikost Velikost 
 TB 1008-3030 TB 3525-5050

Demontaža
 Velikost Velikost 
 TB 1008-3030 TB 3525-5050

Namestitev
1.  Vse svetleče površine kot so izvrti-

na in površina konusa na puši kot 
tudi konična izvrtina na jermenici 
morajo biti čiste in razmaščene. 
Namestite konus pušo v pesto in 
jo poravnajte z luknjami. Luknje 
morajo biti poravnane tako, da 
so pol navoja pol gladke.

2.  Navojni zatiki (TB 1008-3030) 
ali cilindrični vijaki (TB 3525-
5050) naj bodo rahlo naoljeni in 
na rahlo priviti.

3.  Očistite in razmastite gred. 
Postavite jermenico s konus pušo 
na pravilen položaj na gredi. 
Glej informacije o poravnavanju 
klinastih jermenic.

4.  Če uporabljate zagozdo, jo najprej vstavite v utor na gredi. 
Prepričajte se, da je dovolj prostora med zagozdo in utorom 
na izvrtini puše.

5.  Uporabite natične ključe po DIN 911, privijte navojne  
zatike ali cilindrične vijake enakomerno na navor podan  
v tabeli na 2. strani.

6.  Po krajšem delovanju (0.5 do 1 ure) preverite navor privitih 
vijakov in jih po potrebi privijte.

7.  Prazne (snemalne) luknje zapolnite z mastjo, da preprečite 
vdor tujkov v luknje.
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Napenjanje jermena
 optibelt preizkuševalci napetosti

Ta optibelt TT 3 frekvenčni 
merilnik napetosti se uporablja 
za preverjanje napetosti jermena 
s pomočjo merjenja frekvence.  
Meritve so v Hertz-ih (Hz).
Ko so vstavljeni parametri  
jermena, se izpiše napetost v 
Newton-ih (N).
Prednosti merilnika:
•  Brez stika, preverjanje s ponovnim 

merjenjem
•  Velik merilni razpon od 10 do 600 Hz
• Velika natančnost meritev
•  Kakovostna ocena merilnih rezultatov
•  Shranjevanje v bazo podatkov
•  Enostaven za uporabo
•  Univerzalna merilna glava za udobno 

merjenje
•  Prenos podatkov preko osebnega 

računalnika

optibelt TT 3  
Frekvenčni  
merilnik  
napetosti

gumi obroč za prst

žepna sponka

pritisna blazina

jermen

indikacijski jeziček

tlačna vzmet

Navodila za uporabo
1.  Pozicija merjenja naj bo na hrbtni 

strani jermena na sredini med 
obema jermenicama. V primeru več 
jermenov v setu merimo na jermenu, 
ki je v sredini. (najprej potisnemo indi-
kacijski jeziček do konca v merilnik)

2.  Na rahlo položimo merilnik na 
jermen katerega bomo merili in s 
prstom počasi pritiskamo na površino 
jermena.

3.  Med merjenjem se ne dotikajte 
merilnika z drugimi prsti. 

4.  Ko začutite ali zaslišite določen klik 
v merilniku takoj prenehajte s priti-
skanjem in indikacijski jeziček bo 
ostal na izmerjenem položaju.

5.  Previdno dvignite merilnik tako, da 
ne premaknete indikacijskega jezička. 
Z merilnika odčitajte napetost jerme-
na (glej diagram). Odčitajte vrednost 
na tisti točki, kjer se zgornja površina 
jezička seka s skalo.

6.  Zmanjšajte ali povečajte napenjanje 
jermena na osnovi dobljenega 
rezultata dokler ne pridete do želje-
ne vrednosti.

Optibelt Optikrik merilci napetosti

Ti merilci nam omogočajo preprosto 
odčitavanje napetosti jermena
To poenostavljeno metodo napenjanja 
uporabimo takrat, ko nimamo poznanih 
dovolj tehničnih podatkov za preračun 
optimalne napetosti. Potrebujemo le 
premer manjše jermenice in profil 
jermena.
Optibelt merilci napetosti se uporablja-
jo za odčitavanje napetosti jermena. Z 
zmanjšanjem ali povečanjem napetosti 
jermena pridemo do željene vrednosti.
Za različne vrednosti  napetosti so na 
raspolago Optikrik 0, I, II, III z ustrezni-
mi merilnimi nivoji.
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Napenjanje jermena
optibelt Klinasti jermeni

Profil Premer manjše 
 jermenice 

 
de

Statična napetost jermena  
[N]

RED POWER Standardni 
oplaščeni

Super X-POWER M=S 

(SUPER TX M=S)

[mm]
Prva  

namestitev
novi jermeni 

Ponovna 
namestitev

Obstoječi 
jermeni 

Prva  
namestitev 

 

Obratovanje 
po zagonu 

 

Prva  
namestitev 

 

Obratovanje 
po zagonu 

 

SPZ; 3V/9N; 
XPZ; 3VX/9NX

SPA; 
XPA

SPB; 5V/15N; 
XPB; 5VX/15NX

SPC; 
XPC

Z/10; 
ZX/X10

A/13; 
AX/X13

B/17; 
BX/X17

C/22; 
CX/X22

* vrednosti za te jermenice je potrebno izračunati
Merilci napetosti:
Optikrik 0 Razpon: 70 – 150 N 
Optikrik I Razpon: 150 – 600 N 
Optikrik II Razpon: 500 – 1400 N 
Optikrik III Razpon: 1300 – 3100 N

Prikazane vrednosti napetosti (statične napetosti jermenov) so 
kot priporočilo, ko ni na razpolago dovolj podatkov o pogonu. 
Preračunane so na maksimalen prenos moči za jermen. 
Osnova za izračun:
Rezani jermeni hitrost jermena v = 5 do 42 m/s 
Klasični klinasti jermeni hitrost jermena v = 5 do 30 m/s

Postopek Primer
1.  Poiščite željeni profil v stolpcu.
2.  V ta namen vzamite premer najmanjše jermenice  

v pogonu.
3.  Iz tabele razberete pripadajočo statično napetost.
4.  Preverite statično napetost z merilcem napetosti  

kot je opisano.

1. Optibelt klinasti jermen standardni profil  SPZ
2. Premer najmanjše jermenice v pogonu  100 mm
3.  Statična napetost jermena –  

napetost pri prvi namestitvi  350 N
4.  Statična napetost jermena –  

napetost v obratovalnem obdobju  250 N

   ≤ 71 250 200 200 150 250 200 
 > 71 ≤ 90 300 250 250 200 300 250 
 > 90 ≤ 125 400 300 350 250 400 300 
 > 125 *

   ≤ 100 400 300 350 250 400 300 
 > 100 ≤ 140 500 400 400 300 500 400 
 > 140 ≤ 200 600 450 500 400 600 450 
 > 200 *

   ≤ 160 700 550 650 500 700 550 
 > 160 ≤ 224 850 650 700 550 850 650 
 > 224 ≤ 355 1000 800 900 700 1000 800 
 > 355 *

   ≤ 250 1400 1100 1000 800 1400 1100 
 > 250 ≤ 355 1600 1200 1400 1100 1600 1200 
 > 355 ≤ 560 1900 1500 1800 1400 1900 1500 
 > 560 *

   ≤ 50   90 70 120 90 
 > 50 ≤ 71 –   –   120 90 140 110 
 > 71 ≤ 100   140 110 160 130 
 > 100 *

   ≤ 80   150 110 200 150 
 > 80 ≤ 100 –   –   200 150 250 200 
 > 100 ≤ 132   300 250 400 300 
 > 132 *

   ≤ 125   300 250 450 350 
 > 125 ≤ 160 –   –   400 300 500 400 
 > 160 ≤ 200   500 400 600 450 
 > 200 *

   ≤ 200   700 500 800 600 
 > 200 ≤ 250 –   –   800 600 900 700 
 > 250 ≤ 355   900 700 1000 800 
 > 355 *
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Napenjanje jermena
optibelt Rebrasti jermeni

Profil Premer manjše 
jermenice  

de

[mm]

Statična napetost Tmax [N]

Prva  
name-
stitev

Obrato-
vanje po 
zagonu

Prva  
name-
stitev

Obrato-
vanje po 
zagonu

Prva  
name-
stitev

Obrato-
vanje po 
zagonu

Prva  
name-
stitev

Obrato-
vanje po 
zagonu

Prva  
name-
stitev

Obrato-
vanje po 
zagonu

PH

4 PH 8 PH 12 PH 16 PH 20 PH

PJ

4 PJ 8 PJ 12 PJ 16 PJ 24 PJ

PK

4 PK 8 PK 10 PK 12 PK 16 PK

PL

6 PL 8 PL 10 PL 12 PL 16 PL

   ≤ 25 90 70 150 130 250 200 300 250 400 300 
 > 25 ≤ 71 110 90 200 150 300 250 350 300 450 350 
 > 71 * 

   ≤ 40 200 150 350 300 500 400 700 550 1000 800 
 > 40 ≤ 80 200 150 400 350 600 500 800 650 1200 1000 
 > 80 ≤ 132 250 200 450 350 700 550 900 700 1300 1000 
 > 132 *

   ≤ 63 300 250 600 450 700 600 900 700 1200 900 
 > 63 ≤ 100 400 300 800 600 1000 700 1200 900 1500 1200 
 > 100 ≤ 140 450 350 900 700 1100 800 1300 1000 1600 1300 
 > 140 *

   ≤ 90 800 600 1000 800 1300 1000 1500 1200 1900 1500 
 > 90 ≤ 140 1000 700 1300 1000 1600 1300 1900 1500 2500 1900 
 > 140 ≤ 200 1100 800 1400 1100 1900 1400 2100 1600 2800 2100 
 > 200 *

Za vrednosti napetosti Optibelt zobatih jermenov preverite v ustreznih tehničnih  
katalogih ali se posvetujte z našimi aplikacijskimi inženirji iz tehničnega oddelka.

Napenjanje jermena
optibelt Zobati jermeni

Postopek
1.  Poiščite željeni profil v stolpcu.
2.  V ta namen vzamite premer najmanjše jermenice 

v pogonu.
3.  Iz tabele razberete pripadajočo statično napetost.
4.  Preverite statično napetost z merilcem napetosti 

kot je opisano.

Primer
1. Optibelt RB rebrasti jermen profil  4 PJ
2. Premer najmanjše jermenice v pogonu  db 100 mm
3.  Statična napetost jermena – napetost pri prvi namestitvi 250 N
4.  Statična napetost jermena – napetost po zagonu 200 N
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Problemi – Vzroki – Odpravljanje težav 
Klinasti jermeni

Problem Možni vzroki Odpravljanje težav

Poškodba jermena po kratkoča-
snem delovanju (utrgan jermen)

Razpoke in zareze na spodnjem 
delu jermena (krhkost)

Upoštevati Optibelt navodila npr. poveča-
nje premera. Povečanje velikosti obstoječe-
ga napenjalca. Uporabiti jermen Optibelt 
RED POWER ali Optibelt jermen posebne 
izvedbe
Ponovno napenjanje pogona skladno  
z navodili nameščanja. Preveriti stanje  
pogona in po potrebi rekonstruirati.  
Rekonstruirati z uporabo minimalnih  
premerov jermenic.
Uporabiti posebne izvedbe Optibelt jerme-
nov ali jermen Optibelt Super X-POWER 
M=S (SUPER TX).
Zagotoviti dobro prezračevanje, zaščititi 
jermene pred neposredno toploto. Upora-
biti Optibelt XHR (ekstra toplotno obstojen) 
posebno izvedbo jermenov ali jermen 
Optibelt Super X-POWER M=S (SUPER TX) 
ali jermen s Kevlar kordom 
Segreti okolico pogona in jermen pred 
uporabo. Uporabiti Optibelt jermene 
posebne izvedbe.
Zaščititi pogon pred kontaminacijo. Upora-
biti Optibelt jermene posebne izvedbe.

Uporaba zunanjega napenjalca – način in 
premer, ki ni v skladu z našimi priporočili 
 
 

Nenormalno zdrsavanje jermena 
 
 
 

Premajhen premer jermenice 
 

Previsoka temperatura okolice 
 
 
 
 

Prenizka temperatura okolice 
 

Vpliv kemikalij

Montaža na silo, kar poškoduje kord 

Blokiran pogon
Vdor tujka med delovanjem
Poddimenzioniran pogon, nezadostno 
število jermenov

Uporabiti montažo brez sile v skladu z 
navodili
Odstraniti vzrok
Namestiti varovalo
Preveriti pogoje pogona in ponovno 
dimenzionirati

Preveriti napetost ponovno napeti
Preveriti pogoje pogona in ponovno 
dimenzionirati
Zamenjati jermenice
Prilagoditi jermen in profile žlebov
Ponovno dimenzionirati ali zamenjati 
jermenice
Poravnati jermenice
Povečati premer jermenice (novo konstrui-
ranje pogona), uporabiti posebne izved-
be Optibelt jermenov ali jermen Optibelt 
SUPER X-POWER M=S (SUPER TX)
Odstraniti štrleče dele ali poravnati 
pogon

Prenizka napetost jermena
Previsok zagonski navor 

Obrabljeni žlebovi jermenice
Napačen jermen/profil žleba
Napačen kot žleba
Neporavnane jermenice 

Premer manjše jermenice manjši od pripo-
ročenega minimuma 
 

Jermen podrsava ali drsi po štrlečih delih

Prekomerna obraba robov  
jermena
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Problemi – Vzroki – Odpravljanje težav 
Klinasti jermeni

Problem Možni vzroki Odpravljanje težav

Močne vibracije jermena Preobremenjen pogon (poddimenzioniran) 

Medosna razdalja dosti večja kot je 
priporočena 
 

Zelo sunkovite obremenitve 
 
 
 

Premalo napeti jermeni
Jermenice niso uravnotežene

Preveriti pogoje pogona in ponovno 
dimenzionirati
Zmanjšati medosno razdaljo; uporabiti 
napenjalno jermenico na notranji strani 
ohlapne strani pogona.  
Uporabiti povezane  Optibelt KB jermene.
Uporabiti povezane  Optibelt KB jermene. 
Uporabiti napenjalno jermenico na 
notranji strani.  
Uporabiti Optibelt posebno izvedbo 
jermena.
Popraviti napetost 
Uravnotežiti jermenice

Jermenov ni mogoče donapenjati Premajhen dodatek na medosni razdalji 

Prekomerno raztezanje jermena zaradi 
poddimenzioniranega (in preobremenjene-
ga) pogona
Napačna dolžina jermena

Spremeniti pogon, da omogoča prilago-
ditev na Optibelt priporočila
Ponovno dimenzionirati in spremeniti 
pogon 

Uporabiti krajše jermene

Jermen gobast in zmehčan Kontaminacija olja, masti, kemikalij Zaščititi pogon pred kontaminacijo. 
Uporabiti rezan jermen Optibelt Super 
X-POWER M=S (SUPER TX) ali posebno 
izvedbo jermena “05”.  
Pred uporabo novih jermenov očistiti žle-
bove jermenic z bencinom ali alkoholom.

Obračanje jermena Napačen jermen/profil žleba 

Jermenice niso poravnane
Močno obrabljeni žlebovi jermenice
Premalo napet jermen
Prekomerne vibracije 
 

Tujki v žlebovih jermenice

Pravilno poravnati jermen in profile 
žlebov 
Poravnati jermenice
Zamenjati jermenice
Ponovno napeti pogon
Uporabiti notranjo napenjalno jermenico 
na ohlapnejši strani pogona ali Optibelt 
KB Povezan jermen
Odstraniti tujke in zaščititi pogon

Prekomerni hrup med delovanjem Slabo poravnan pogon
Premalo napeti jermeni
Preobremenjen pogon

Poravnava jermenic
Preveriti napetost jermenov in donapeti
Preveriti pogoje delovanja pogona in po 
potrebi rekonstruirati 

Neenakomerno raztezanje  
jermenov

Obrabljeni ali slabo obdelani žlebovi 
jermenic
Pomešani novi in že uporabljeni jermeni 
na enem pogonu
Uporabljeni jermeni različnih proizvajal-
cev na enem pogonu

Menjava jermenic 

Uporabiti set novih jermenov 

Uporabiti jermene v setih samo od enega 
proizvajalca – Optibelt S=C PLUS,  
Optibelt Super X-POWER M=S  
(SUPER TX) Optibelt RED POWER

V primeru nadalnjih težav, prosimo kontaktirajte naše strokovnjake iz aplikacijskega inženiringa. Za posebno pomoč so potrebni podrobni tehnični podatki.
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Problem Možni vzroki Odpravljanje težav

Problemi – Vzroki – Odpravljanje težav
Rebrasti jermeni

Neobičajna obraba in strgana 
rebra

Premalo napet jermen
Vdor tujka med delovanjem
Jermenice niso poravnane
Poškodovane jermenice
Napačen profil jermena/jermenice

Popraviti napetost
Namestiti zaščito
Poravnati jermenice
Jermenice popraviti ali zamenjati
Uskladiti profil jermena z jermenico

Uničen jermen po kratkotrajnem 
delovanju (strgan jermen)

Jermen podrsava ali drsi po štrlečih delih
Pogon blokiran
Pogon preobremenjen 

Učinek olja, masti, kemikalij

Odstraniti štrleče dele; poravnati pogon
Odstraniti vzrok
Preveriti pogoje pogona in ponovno 
dimenzionirati
Zaščititi pogon pred vplivi iz okolice

Zareze v rebrih in razcepljena  
rebra (krhkost)

Uskladiti s priporočili Optibelta npr. 
povečanje premera; uporabiti napenjalno 
jermenico na notranji strani ohlapne strani 
pogona.
Zagotoviti minimalni premer jermenice
Odstraniti vir toplote, zaščititi jermene 
pred direktno toploto. Izboljšati prezrače-
vanje.
Rebraste jermene segreti pred uporabo
Ponovno napenjanje pogona skladno 
z navodili nameščanja. Preveriti stanje 
pogona in po potrebi rekonstruirati.
Zaščititi pogon pred kontaminacijo

Vpliv zunanje napenjalne jermenice, 
namestitev in premer nista skladna z 
našimi priporočili 

Premajhen premer jermenice
Previsoka temperatura okolja 
 

Prenizka temperature okolja
Nenormalno zdrsavanje 
 

Vpliv kemikalij
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Problem Možni vzroki Odpravljanje težav

Problemi – Vzroki – Odpravljanje težav
Rebrasti jermeni

V primeru nadalnjih težav, prosimo kontaktirajte naše strokovnjake iz aplikacijskega inženiringa. Za posebno pomoč so potrebni podrobni tehnični podatki.

Močne vibracije Preveriti pogoje pogona in po potrebi 
spremeniti
Zmanjšati medosno razdaljo.  
Uporabiti napenjalno jermenico na ohla-
pni strani pogona.
Uporabiti napenjalno jermenico
Popraviti napetost
Uravnotežiti jermenice

Pogon poddimenzioniran 

Medosna razdalja dosti večja kot je 
priporočena 

Zelo sunkovite obremenitve
Premalo napet jermen
Jermenice niso uravnotežene

Popraviti nivo prilagajanja v skladu z 
Optibelt priporočili
Ponovno dimenzionirati in spremeniti 
pogon
Uporabiti krajši rebrast jermen

Prilagoditveni dodatek medosne razdalje 
je premajhen
Prekomerno raztezanje jermena zaradi 
poddimenzioniranega pogona
Napačna dolžina rebrastega jermena

Rebrastih jermenov ni možno  
donapenjati

Prekomerni hrup med delovanjem Jermenice niso poravnane
Premalo ali prekomerno napet jermen
Preobremenjen pogon

Poravnati jermenice
Preveriti napetost
Preveriti pogoje pogona in ponovno 
dimenzionirati

Rebrast jermen gobast  
in zmehčan

Vpliv olja, masti, kemikalij Zaščititi pogon pred zunanjimi vplivi  
Očistiti jermenice z bencinom ali  
alkoholom pred uporabo novega jermena
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Problem Možni vzroki Odpravljanje težav

Problemi – Vzroki – Odpravljanje težav 
Zobati jermeni

Pred ali med namestitvijo je bil jermen 
pregiban
Preobremenitev
Premalo zob v oprijemu 

Tujek v pogonu
Premočno napet jermen

Ne pregibati jermenov 

Namestiti širši jermen ali večje jermenice
Povečati premer manjše jermenice ali 
izbrati širše jermene
Odstraniti tujke in zaščititi pogon
Popraviti napetost

Močna obraba med zobmi Nepravilno napet jermen
Preobremenjenost  
Poddimenzioniran pogon 

Nepravilna izbira koraka med zobmi
Poškodovana zobata jermenica

Popraviti napetost
Namestiti širši jermen z zmožnostjo preno-
sa večje moči/povečati velikost zobatega 
jermena ali jermenice
Preveriti profil in po potrebi zamenjati 
Zamenjati zobate jermenice

Nenavadna obraba  
na robu jermena

Nepravilna medosna paralelnost
Poškodovane prirobnične jermenice
Sprememba meddosne razdalje

Poravnati gredi
Zamenjati prirobnične jermenice 
Utrditi ležaje in/ali ohišje

Prekomerna obraba na straneh Nepravilna medosna paralelnost
Zobate jermenice niso poravnane
Pritisk sunkovitih obremenitev, kadar je 
jermen preveč napet

Poravnati gredi
Poravnati jermenice
Zmanjšati napetost jermena

Jermen utrga
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Problem Možni vzroki Odpravljanje težav

Problemi – Vzroki – Odpravljanje težav 
Zobati jermeni

Prekomerna obraba korenov zob Premočno napet jermen
Pogon poddimenzioniran
Poškodovane zobate jermenice

Zmanjšati napetost jermena
Povečati velikost jermena in/ali jermenic
Zamenjava zobatih jermenic

Trganje v vzdolžni smeri Poškodovane prirobnične jermenice
Jermen teče po prirobnici jermenice 

Vplivi tujkov med obratovanjem 

Napake pri rezanju jermenov iz rokava

Zamenjati prirobnične jermenice
Poravnati jermenice/gredi; popraviti 
napetost
Odstraniti tujke;  
namestiti zaščitno varovalo
Preverite namestitve rezanja in nastavitev 
vodila jermena/rokava

Odstopanje prirobnic  
na jermenicah

Zobate jermenice niso poravnane
Močan bočni pritisk jermena
Nepravilna namestitev zobatih jermenic

Poravnati zobate jermenice
Poravnati gredi
Pravilno namestiti prirobnične jermenice 

Prekomerni hrup  
med delovanjem

Nepravilno poravnane gredi
Premočno napet jermen
Premajhni premeri jermenic
Preobremenjen zobati jermen 

Preširok jermen za velike hitrosti

Poravnati gredi
Zmanjšati napetost
Povečati premere jermenic
Povečati širino jermena ali število zob v 
oprijemu
Zmanjšati širino jermena z izbiro večjega 
profila/koraka jermena
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Problem Možni vzroki Odpravljanje težav

Problemi – Vzroki – Odpravljanje težav 
Zobati jermeni

Nenormalna obraba  
zobatih jermenic

Neprimeren obdelovalni material
Nepravilen oprijem zob
Nezadostna trdnost površine

Uporabiti trdnejši obdelovalni material
Zamenjati zobate jermenice
Uporabiti trši material ali utrditi površino

Krhkost na zgornji površini Temperature okolice višja od +85 °C 

Neprimerno sevanje

Izbrati jermene z boljšo temperaturno 
obstojnostjo
Zaščititi jermene ali namestiti primerno 
kvaliteto jermenov

Trganje na zgornji površini Temperatura okolice nižja od –30 °C Namestiti jermene odporne na mraz

Mehčanje zgornje površine Učinek neprimernih substanc in/ali kemi-
kalij

Zaščititi jermene ali namestiti primerno 
kvaliteto jermenov

Navidezno podaljšanje jermena Nestabilni pogoji skladiščenja Popraviti napenjanje jermena; 
Povečati in zagotoviti stabilnost  
skladiščenja

V primeru nadalnjih težav, prosimo kontaktirajte naše strokovnjake iz aplikacijskega inženiringa. Za posebno pomoč so potrebni podrobni tehnični podatki.
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Problem – Vzrok – Odpravljanje težav 
Viri napak

•

• • • • • •

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

••

•

•

Pravilna namestitev jermena v 
klinasti jermenici

Prevelik jermen/ 
Premajhen žleb jermenice

Preslabo napet jermen Namestitev na silo Navpično kotno odstopanje 
gredi

Pregiban jermen

Poravnane jermenice na osno vsporednih 
gredeh

Osna neporavnanost jermenic Horizontalno kotno odstopanje gredi

Optibelt ponudbo dobite izključno pri specializiranih distributerjih.  
Optibelt priporoča uporabo svojih izdelkov izključno v skladu z navodili Optibelt dokumentacije.  
Optibelt ne odgovarja, če se njihovi izdelki uporabljajo za kakršne koli namene, za katere niso bili načrtovani ali izdelani.  
Prav tako bi v Optibeltu radi opozorili na svoje splošne pogoje poslovanja.

Premajhen profil jermena/ 
Prevelik profil jermenice

Obrabljena klinasta jermenica
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Namestitev, Vzdrževanje in Skladiščenje

Pogoni z Optibelt klinastimi jermeni,  
kateri so bili pravilno nameščeni glede 
na geometrijo in zmogljivosti zagotavlja-
jo visoko varnost obratovanja in dolgo 
obstojnost.
Praksa je pokazala, da je nezadovolji-
va življenska doba pogosto posledica 
napak pri namestitvi in vzdrževanju. 
Da bi to preprečili, vam priporočamo, 
da pozorno sledite spodaj navedenim 
navodilom za namestitev in vzdrževanje:
• Varnost
  Pred začetkom kakršnih koli vzdrževal-

nih del preverite, da so vsi deli stroja 
v varnostnem položaju in ne morejo 
spremeniti položaja v času vzdrževal-
nih del. Spoštovati je potrebno varno-
stna navodila proizvajalca stroja.

• Jermenice
  Žlebovi morajo biti narejeni skladno s 

standardom in morajo biti čisti.
• Poravnanost
  Gredi in jermenice morajo biti pra-

vilno poravnane pred namestitvijo. 
Predlagamo, da največje odstopanje 
poravnanosti jermenic ne presega ½°.

• Več-redni pogoni
  Pri pogonih z več klinastimi jermeni na 

jermenicah morajo ponavadi jermeni 
biti umerjeni v setih. Upoštevani mora-
jo biti veljavni standardi za tolerance 
setiranih jermenov. Optibelt S=C PLUS 
in Optibelt SUPER X-POWER M=S  
(SUPER TX) klinaste jermene lahko kom-
binirate v sete brez merjenja.

• Nameščanje klinastih jermenov
  Pred nameščanjem je potrebno zmanj-

šati medosno razdaljo, da lahko jer-
mene namestimo v žlebove jermenic 
brez uporabe sile. Nameščanje na silo 
z uporabo vzvodov, izvijačev ipd. ni 
dovoljeno v nobenem primeru, ker to 
poškoduje (pogosto nevidno) visoko 
kvalitetni, nisko raztegljivi kord ali 
površinsko tkanino jermena.

• Napenjanje jermena
  Po tem, ko je bila upoštevana izraču-

nana gredna obremenitev je potrebno 
preveriti napetost jermenov. Priporo-
čamo, da v tem primeru uporabite 
Optibelt Merilce napetosti. Pogon je 
v začetnih urah obratovanja potrebno 
opazovati in iskušnje nam kažejo, da 
je potrebno pogon donapeti po 0,5 
do 4 ure delovanja pod polno obre-
menitvijo.

• Napenjalne / vodilne jermenice
  Če je mogoče se izogibajte uporabi 

napenjalnih in vodilnih jermenic. V 
kolikor se jim ni moč izogniti, upo-
števajte priporočila v naših navodilih.

• Vzdrževanje
  Priporočamo, da pogone s klinastimi 

jermeni redno kontrolirate. To vključuje 
kontrolo napetosti in po potrebi dona-
penjanje. Če je v primeru večrednega 
pogona eden ali več jermenov uniče-
nih morate namestiti nov set klinastih 
jermenov. Klinastih jermenov različ-
nih proizvajalcev ne kombinirajte v 
sestavo seta. Preden namestite nove 
klinaste jermene preverite stanje klina-
stih jermenic. Optibelt klinasti jermeni 
ne zahtevajo kakšne posebne nege.  
Ni priporočljivo uporabljati kakršnih 
koli voskov ali sprejev za jermene.

• Skladiščenje - splošno
  Pravilno skladiščeni klinasti jermeni 

ohranijo svojo kvaliteto in lastnosti 
za obdobje večih let (glej tudi DIN 
7716). Pri skladiščenju v neprimernih 
pogojih in pri neprimernem ravnanju 
večina gumijastih izdelkov spremeni 
svoje fizične lastnosti. Do takšnih spre-
memb lahko pride zaradi vpliva kisika, 
ozona, visokih temperatur, svetlobe,  
vlage ali topil.

• Skladišče
  Skladišče naj bo suho in brez prahu.  

Klinastih jermenov ni priporočljivo 
skladiščiti skupaj s kemikalijami, topili, 
gorivom, mazivi, kislinami, itd.

• Temperatura
  Priporočena temperatura skladiščenja 

je med +15 °C do +25 °C. Nižje tem-
perature klinastim jermenom v glavnem 
ne škodujejo. Kakor koli že, ko jermeni 
postanejo zelo trdi, kot posledica niz-
ke temperature jih je potrebno pred 
uporabo segreti na približno +20 °C. 
To bo preprečilo pokanje in trganje. 
Radiatorji in radiatorske cevi naj bodo 
primerno zastrti. Razdalja med radi-
atorji in skladiščenim blagom naj bo 
vsaj 1 m.

• Svetloba
  Klinasti jermeni naj bodo zaščite-

ni pred svetlobo, še posebno pred 
direktno sončno svetlobo in pred ume-
tno svetlobo z visoko UV vsebnostjo 
(nastajanje ozona), npr. gole neonske 
cevi. Priporoča se uporaba normalnih 
žarnic.

• Ozon
  Da bi preprečili škodljiv učinek ozona, 

naj skladišče ne vsebuje izdelkov, kate-
ri proizvajajo ozon npr. fluorescentni  
viri svetlobe, živo srebrove parne 
svetilke, visokonapetostna elektična 
oprema itd. Izogibati se je potrebno 
vnetljivim plinom in hlapom, ki lahko 
zaradi foto-kemičnih procesov povzro-
čijo proizvajanje ozona. 

• Vlaga
  Vlažni prostori niso primerni za skladi-

ščenje. Prizadevati si je potrebno, da 
ne prihaja do kondenza v prostoru. 
Najprimernejša relativna vlažnost zra-
ka je pod 65 %.

• Skladiščenje
  Klinasti jermeni naj bodo skladiščeni 

brez napenjanja npr. brez vlečenja, 
pritiskanja ali druge deformacije, saj 
lahko napenjanje in trajne deformacije 
povzročijo nastanek razpok. Če so 
klinasti jermeni zloženi eden na dru-
gega, se priporoča, da se ne zlagajo 
višje kot 300 mm, da bi preprečili  
trajne deformacije. Če se zaradi 
prostorske stiske jermeni skladiščijo v 
visečem položaju, naj bo premer trna 
vsaj 10 krat večji od višine jermena.

  V primeru  
optibelt S=C PLUS, 
optibelt RED POWER in 
optibelt Super X-POWER 
M=S (Super TX) ni potrebe za 
skladiščenje v setih, ker se ti 
jermeni lahko kombinirajo v 
sete brez potrebnega merjenja.

• Čiščenje
  Umazane klinaste jermene lahko čistite 

z mešanico glicerina – alkohola v raz-
merju 1:10. Bencina, benzena, terpen-
tina ipd. ne uporabljajte. Pod nobenimi 
pogoji ne uporabljajte predmetov z 
ostrimi robovi, žičnih ščetk, brusne-
ga papirja itd., ker lahko povzročite 
mehanske poškodbe na jermenih.
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