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Řetězové převody - základní pojmy 
U řemenových převodů se výkon přenáší mezi řetězovými koly s pomocí 

řetězu tvarovým stykem. U těchto převodů nedochází ke skluzu a přenos 

krouticího momentu je rovnoměrný. Jedná se velmi často používaný typ 

převodu pro různé účely v mnoha strojírenských odvětvích. 

Výhody : 

 Vysoká účinnost (98 až 99%). 

 Možnost velké vzdálenosti hřídelů. 

 Jedním řetězem lze současně pohánět několik hřídelů. 

 Dlouhá životnost. 

 Schopnost práce i při vyšších teplotách. 
 

Nevýhody: 

 Vysoká cena. 

 Nutná přesná montáž. 

 Hlučný chod. 

 Nevhodný při pravidelné změně směru otáčení za chodu stroje. 

 Při malém počtu zubů malého řetězového kola dochází k mírné 

nerovnoměrnosti chodu během jedné otáčky. 
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Dělení řetězových převodů: 
Podle způsobu použití řetězového převodu a dle druhu řetězu převody 

dělíme na: 

 

 Převody s článkovými řetězy (používají se u zdvihadel) 

 Převody s kloubovými řetězy 

 Převody se zubovými řetězy 

 Převody s lamelovými řetězy (používají se u variátorů) 

 

Druhy kloubových řetězů: 
 

 Ewartův 

 Gallův 

 Pouzdrový 

 Jednořadý 

 Víceřadý  

 Válečkový 

 Jednořadý 

 Víceřadý 

 

3 ŘETĚZOVÉ  PŘEVODY 



Druhy řetězů 

Ewartův řetěz 

Články jsou vyrobeny z temperované litiny. Je normalizovaný, používá se 

u dopravníků a zemědělských strojů pro malé dopravní rychlosti. 
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Články se dají 

rozebrat pootočením 

o 90° 

Ewartův řetěz 



Druhy řetězů 

Gallův řetěz 

Na osazených čepech svorníků jsou otočně uloženy pásnice, kterých bývá 

2 až 10. Je normalizovaný, používá se u kladkostrojů, nákladních výtahů a 

jeřábů pro malé rychlosti a velká zatížení. 
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Otočně uložené 

pásnice 

Gallův řetěz [5] 



Druhy řetězů 

Pouzdrový řetěz 

Je normalizovaný. Vyrábí se jako: 

• rychloběžný 

• Pomaluběžný. 

Rychloběžný je určený pro střední a vyšší rychlosti (i nad 12 m.s-1). 

Provedení rychloběžného pouzdrového řetězu může být jednořadé nebo 

víceřadé. 

Pomaluběžný pouzdrový řetěz se používá u zemědělských strojů a 

transportních zařízení, vyrábí se jako jednořadý. 
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Dvouřadý pouzdrový řetěz 



Druhy řetězů 

Válečkový řetěz 

Je normalizovaný. Vyrábí se jako: 

• řetěz s normální roztečí 

• řetěz s dlouhou roztečí. 

Řetěz s normální roztečí je určený pro střední a vyšší rychlosti (i nad 12 

m.s-1). Provedení rychloběžného pouzdrového řetězu může být jednořadé 

nebo víceřadé. Používá se velmi často u motorových vozidel. 

Řetěz s dlouhou roztečí se používá u zemědělských strojů pro nižší 

obvodové rychlosti, vyrábí se jako jednořadý. 

7 ŘETĚZOVÉ  PŘEVODY 

Princip válečkového řetězu [7] 

Vnější článek 
Pouzdro 

Váleček 



Druhy řetězů 

Zubový řetěz 

Používá se pro nejvyšší namáhání a rychlosti. Zubové řetězy jsou těžší a 

dražší než řetězy kloubové. 
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Zubový řetěz 



Druhy řetězů 

Lamelový řetěz 

Používá se u řetězových variátorů. 
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Lamelový řetěz 

Oválné pouzdro 

pro vložení 

klínových lamel 



Převodový poměr, počet zubů malého řetězového kola 

Převodový poměr: 
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Pro rovnoměrné opotřebení řetězu má mít malé řetězové kolo lichý počet 

zubů a velké řetězové kolo sudý počet zubů.  

U válečkových řetězů se počet zubů malého řetězového kola volí takto: 

z1 ≥ 17 pro řetězy s roztečí t ≤ 9,525 mm 

z1 ≥ 19 pro řetězy s roztečí t > 9,525 mm 

Rychlost řetězu: 

ntznDπv 

Výpočet a návrh řetězového převodu je dán normou ČSN. 



Kontrolní otázky 

 Jaké znáte druhy řetězů? 

 Jaké jsou výhody a nevýhody řetězových převodů? 

 Jak spočítáte převodový poměr řetězového převodu? 

 Popište řetězy na obrázcích. 
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Základní rozměry řetězu– obrázek převzat z [6]. 

Řetězový převod 
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