
Kalasanati.com

021 88544230

Kalasanati.ir











℃30دماهایبرایتوانمیراباالمعدنیهایروغن تا ℃35ازدمااگر.بردکاربه℃0 تا باید℃0ازکمتردمااگر.بردبکارباشدمیدارارامناسبویسکوزیتهکهروغنیبایدکند،تجاوز℃30

.کرداستفادهروغناز℃50تاو)Sبالسیا(برای℃35−تا℃30ازو℃40تا℃10−دماهایبرایتوانمی)گریس(ترکیبیروغنیمواداز.دادقراراستفادهموردراترپائینویسکوزیتهباروغنی

:برای نصب گیربکس باید نکات زیر را رعایت کرد

گیربکس باید محکم به یک پایه صلب پیچ شود تا ارتعاش ننماید.

نیداگر احتمال ضربه، بار بیش از حد یا گریباژ می دهید از کوپلینگ های هیدرولیکی، محدود کننده های گشتاور نیرو، کالج و غیره استفاده ک  .

 گر می خواهید گیربکس را رنگ بزنید کاسه نمدها را بپوشانید تا از خراب شدن آن ها جلوگیری شودا  .

 تلرانس ها ماشین کاری هر نوع دنده، چرخ زنجیریا پولی که روی محورهای ورودی یا خروجی نصب می شودH7 یاH6باشد  .

ها سوراخ دار و رزوه شده است، تا بتوانید روی چرخ دنده یا چرخ زنجیر مورد نصب، پیچ ببندیدمحور گیربکس  .
 محور گیربکس ها دارای تلرانسسوراخH7 است و تمام محورهایی که به آن وصل می شود معموالً باH6 اگر الزم باشد که انطباق تداخلی باشد می توان از . ماشین کاری می گردند(H7-

H6) استفاده کرد  .

قبل از راه اندازی گیربکس اطمینان حاصل کنید که سطح روغن درست بوده و ویسکوزیته روغن برای نوع بار مصرفی، صحیح است  .

:اگر روغن معدنی استفاده شده توصیه می شود که. گیربکس را گریس ترکیبی روغن کاری کرده باشید نیاز به روغن کاری بعدی نیستوقتی 

 ساعت کار اولیه عوض کرده و بهتر است داخل گیربکس را شست و شو دهید۵۰۰–۱۰۰۰روغن را پس از  .
 ساعت کار عوض کنید۴۰۰۰فواصل زمانی منظم، سطح روغن را بازرسی و روغن را پس از در  .

 تر ساعت کار تعویض نمائید در صورتیکه گیربکس قبل از راه اندازی احتمال ماندن در هوای مرطوب به مدت زیاد داشته باشد به۸۰۰۰از روغن ترکیبی استفاده کرده اید باید آن را پس از اگر

.است آن را پر از روغن کنید؛ طبیعتًا پس از راه اندازی گیربکس، سطح روغن را به مقدار مطلوب برسانید



نحوه کار

هایساعتپیشنهاد می کنیم که توان مورد استفاده را به تدریج باال ببرید و یا اینکه در VF, RVF,… VF… /VFمعموالً، برای تمام انواع گیربکس های ساخت کارخانه ها و به ویژه برای انواع 

.درصد بار حداکثر را اعمال کنید۷۰ تا ۵۰کار فقط اولیه 

دینامیکیبرگشت ناپذیری 

حرکی بر روی های اصلی این حالت توقف فوری محور است به هنگامی که هیچ مویژگی. به این حالت مشکل تر است زیرا مستقیمًا به دور، بازده و ارتعاش پیوسته بار بستگی داردرسیدن 

𝑑𝑑𝑑𝑑به این حالت وقتی می رسیم . حلزون اثر نکند < 𝑑𝑑𝑑𝑑وقتی است که ) یعنی برگشت پذیری دینامیکی(حالت عکس . که بازده گیربکس در شرایط کار واقعی است0/5 > 0/5

شت البته این اطالعات تقریبی هستند زیرا با همین زاویه مارپیچ می توان اثر کم و بیش برگ. بیان شده است(γ)در جدول زیر، درجات مختلف برگشت پذیری به صورت تابعی از زاویه مارپیچ 
از حرکت ه کرد تا از آنجا که رسیدن به برگشت ناپذیری دینامیکی کامل غیر ممکن است، در صورت نیاز به یک چنین برگشت ناپذیری باید از ترمز استفاد. ناپذیری از عوامل ذکر شده داشت

.ناشی از ارتعاش جلوگیری کند



روغن های دنده صنعتی

های دستگاه های صنایع فوالد، سیمان، دستگاه های فرآیند الستیک سازی، کاغذ سازی و برای مصرف در دنده(EP)روانکارهای مخصوص دنده های صنعتی با خاصیت کاهش دهندگی اثر فشار 

.درجه سانتیگراد است۱۰۰تا –۹محدوده دمای کارکرد بسیار وسیع و از . نیز دنده های تحت یا سنگین شامل دنده های مارپیچ و هیپوئید و یاتاقان های ساده تولید شده اند

:خواص روغن های بهران بردبار به شرح ذیل است

دارای خاصیت پایداری حرارتی و اکسیداسیون خوب

دارای مقاومت بسیار خوب در برابر زنگ زدن و خوردگی

دارای خاصیت بسیار جداپذیری روغن از آب

قابلیت سازگاری با روغن های معدنی

دارای خواص بسیار خوب ضد سایش

مطابق با استاندارهای ملی و بین المللی

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 2974 ایران ملی استاندارھای و 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷51517 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 3 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ,𝑈𝑈. 𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 224
⁄𝐴𝐴𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 9005 𝐷𝐷94,𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑 𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐼𝐼 1.53 − 101



روغن های دنده صنعتی

یویژهبردباریبهرانآبازعالیبسیارجداپذیریو(EP)فشاراثردهندگیکاهشخاصیتباباالتر،دمایدرکاربردبرایتر،طوالنیعمرطولبا(PAO)سنتیکپایهبادندههایروغن

شاملگیرند،یمقرارناگهانیوسنگینبارتحتکههاییدندهنیزوسازیکاغذالستیک،فرآیندهایدستگاهفوالد،صنایعدستگاهبادی،هاینیروگاهتوربینهایدندهجعبهروانکاری

.استسانتیگراددرجه۱۲۰تا–۳۰ازوسیع،بسیارکارکرددمایمحدوده.استشدهتوَلیدهیپوئید،هایدندهومارپیچهایدنده

:به شرح ذیل استPSخواص روغن های بهران بردبار 

دارای خاصیت پایداری بسیار عالی حرارتی و اکسیداسیون خوب

دارای مقاومت بسیار خوب در برابر زنگ زدن و خورندگی

دارای خاصیت بسیار خوب جداپذیری روغن از آب

قابلیت سازگاری با روغن های معدنی

.طول عمر بهینه ای نیز داردPSشایان ذکر است که بر مبنای خصوصیات فوق، بهران بردبار 

المللیمطابق با استاندارهای ملی و بین 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 2974 ایران ملی استاندارھای و 𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷51517 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 3 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ,𝑈𝑈𝑈𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 224
⁄𝐴𝐴𝐷𝐷𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 9005 𝐷𝐷94,𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑑𝑑 𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐼𝐼 1.53− 101



TABEL OF KEYWAY SIZES VF
SERIES WORM GEARBOX

VFهای حلزونی سری های جاخار گیربکسجدول اندازه



CHARACTERISTICS OF VF SERIES WORM GEARBOX N1=1400



CHRACTERISTICS OF DOUBLE REDUCTION GEARBOX FOR 
HIGHER RATIOS (WORM/WORM)VF…/VF… SERIES N1=1400



CHARACTERISTICS OF MVF SERIES MOTORIZED WORM GEARBOX N1=1400



CHARACTERISTICS OF DOUBLE REDUCTION GEARBOX FOR HIGHER

RATION (WORM/WORM) N1=1400



ابعاد سوراخ های قالویز شده در محورهای ورودی و خروجی

DIMENSIONS OF TAPPED HOLES IN INPUT & OUTPUT SHAFTS

)KGبرحسب(خروجیمحورهایرویمجازشعاعیبارحداکثرجدول



𝐍𝐍𝟏𝟏 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐑𝐑.𝐏𝐏.𝐌𝐌 تیپ𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏

 VF 300Uمشخصات گیربکس

𝐍𝐍𝟏𝟏 = 𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐑𝐑.𝐏𝐏.𝐌𝐌 تیپ𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏

𝐍𝐍𝟏𝟏 = 𝟗𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐑𝐑.𝐏𝐏.𝐌𝐌 تیپ𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏

گیربکس  VF 300 U خروجی هالوشافت

گیربکس  VF 300 U خروجی شافت دار



SNمشخصات گیربکس های سری 

.  می باشدSN۷:۱ =iمی باشد و نسبت گیربکس های SN2, SN3ها می باشد و پر مصرف ترین آنSNگردد گیربکس های از سری گیربکس های خاص که در صنعت استفاده می

بخواهـد مـی i= ۷:۱باشد و در صورتیکه مشتری نسـبت بیشـتر از میSN1 ،SN2 ،SN3 ،SN4تولید روتین این شرکت گیربکس های . پوسته این نوع گیربکس ها عمومًا آلومینیومی است

.  تولید این شرکت استفاده نماید) یعنی سه محور( S3nتواند از گیربکس های 

.  تواند از جنس چدن یا فوالد نیز انتخاب گرددها در صورت نیاز مشتری میالزم به ذکر است پوسته این گیربکس

.  شودباشد که عملیات حرارتی گردیده و سنگ زنی پروفیل دنده نیز انجام میتولید سهند دور جنس دنده ها فوالدی میSnبه این نکته نیز باید توجه کرد که گیربکس های 



RANگیربکس های سری 



)مکانیک، الکترونیک، هیدرولیک، پنوماتیک(گیربکس ترکیبی 

مگاوات۵/۷: توان ورودی

آلمانماگ / سنگ دنده 

میلیمتر۲۰۰۰: قطر کاردهی



سیکلوئیدیدندهومارپیچنمونه

.باشدمیساختوطراحیقابلمختلفهاینسبتو)راههچندوراههیک(مختلفمدولبرایسیکلوئیدیدندهومارپیچ

GS400آداپتوربا
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