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Instrukcja techniczna dla napędów z pasami klinowymi.

Budowa

Przekrój pro"la pasa dwuklinowego Optibelt DK to sześciokąt zbudo-
wany z dwóch trapezów o takiej samej powierzchni. W połowie wyso-
kości pro"lu umieszczone są naturalne włókna z cięgnem. Pas dwu-
klinowy Optibelt DK składa się z:

Dzięki umieszczonemu w środku pro"lu cięgnu z kordami pas dwu-
klinowy Optibelt DK jest niezwykle elastyczny i odporny na wydłuża-
nie. Z tego względu nadaje się szczególnie do napędów, gdzie wystę-
pują zmienne, obustronne zgięcia. Dwuklinowe pasy Optibelt DK sto-
sowane są wtedy, gdy kilka kół leży w tej samej płaszczy'nie, a kieru-
nek obrotów jednego lub więcej napędzanych kół musi być zmienio-
ny bez krzyżowania pasa. Dzięki umiejscowieniu cięgna w neutralnym 
włóknie oraz specjalnemu kształtowi dwuklinowego pasa, cięgno nie 
jest prawie narażone na obciążenia ściskające tak, jak w przypadku 
pasów klinowych. Dwuklinowy pas Optibelt DK spełnia wszelkie wy-
mogi typowych napędów serpentynowych. Produkujemy również 
wersje specjalne o różnych typach budowy. Pasy dwuklinowe stoso-
wane są przede wszystkim w maszynach rolniczych, ale sprawdzają 
się także w przemyśle budowy maszyn.

Normowanie

Wymiary przekroju pro"li dwuklinowych pasów Optibelt DK są zgod-
ne z DIN 7722 i ISO 5289

Opis produktu

Pas dwuklinowy optibelt DK 

Chodzi tu o pro"le HAA, HBB, HCC i HDD, które są zgodne z amerykań-
skimi standardami ASAE S 211 i dzięki temu gwarantują wymienial-
ność na całym świecie.

Pomiar długości odniesienia/znamionowej dwuklinowego pasa Opti-
belt DK wykonywany jest przy średnicy odniesienia/zewnętrznej koła. 
Ta długość odniesienia odpowiada mniej więcej długości środka pasa 
dwuklinowego.

Wartości przeliczeniowe:

Pro"l AA/HAA dł. odniesienia '  dł. środka – 4 mm
Pro"l BB/HBB dł. odniesienia '  dł. środka – 8 mm
Pro"l CC/HCC dł. odniesienia '  dł. środka + 3 mm
Pro"l DD/HDD dł. odniesienia = dł. środka!
W praktyce i przy zamówieniach w/w wartości przeliczeniowe mogą 
zostać pominięte.

Koła pasowe

Dwuklinowe pasy Optibelt DK nie wymagają specjalnych kół. Można 
stosować koła pasowe zgodne z ISO 4183, DIN 2211, DIN 2217 i 
ASAE S 211… .

Pro"l AA/HAA w kołach pasowych pro"lu A/13-SPA
Pro"l BB/HBB w kołach pasowych pro"lu B/17-SPB
Pro"l CC/HCC w kołach pasowych pro"lu C/22-SPC
Pro"l DD/HDD w kołach pasowych pro"lu D/32

Pro!le specjalne

W szczególnych przypadkach dostarczamy dodatkowo pasy dwukli-
nowe o pro"lach 22 x 22 i 25 x 22, które nie są normowane.

Obliczanie napędu

Obliczanie mocy dwuklinowych pasów Optibelt DK różni się nieco od 
zaprezentowanej w tym podręczniku metody obliczania napędu 
dwukołowego. Napędy wielokołowe są tak różne, że nie można sto-
sować jednej, wzorcowej metody.

Długości odniesienia, częstotliwości obrotów, stosunki przełożeń i 
prędkości pasów określane są na podstawie pomiaru średnic odnie-
sienia/zewnętrznych kół pasowych.

Nasi inżynierowie z Działu Technicznego chętnie pomogą Państwu 
przy obliczaniu napędów z pasami dwuklinowymi Optibelt DK.

Tabela 7

Pro!l

Znak skrótowy DIN/ISO HAA HBB HCC HDD — —

Znak skrótowy AA BB CC DD 22 x 22 25 x 22

Szerokość pasa b ' 13 17 22 32 22 25

Wysokość pasa h ' 10 13 17 25 22 22

Zalecana minimalna 
średnica koła

da min 80 125 224 355 280 280

Masa metra bieżącego 
(kg/m)

 ' 0,150 0,250 0,440 0,935 0,511 0,625

Prędkość pasa vmax ' 30

gumowy rdzeń

gumowy rdzeń

cięgno
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