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RAN گیربکس های مخروطی
مقدمه

مقدمه
دگرگونــی هــای ســریع و شــگرف در عرصــه تکنولــوژی جهانــی، ضــرورت همســویی و همگامــی در ایــن زمینــه را امــری 
بدیهــی مــی نمایــد. امــروزه پژوهــش، فــن آوری، نــو آوری و بهینــه ســازی مســتمر محصــول، کلیــد طالیــی کســب اعتمــاد 
ســفارش دهنــدگان محتــرم و راهیابــی بــه بــازار بیــن المللــی صنعــت، تلقــی مــی گــردد. کارخانــه رهنمــا کوشــش وافــر داشــته 
اســت تــا در کلیــه فرایندهــای طراحــی و تولیــد، از عوامــل مختلفــی چــون مهندســین و کارشناســان کارآزموده،متخصصیــن 
توانمنــد کنتــرل کیفیت،ماشــین آالت پیشــرفته، تحقیــق و توســعه محصــول و ... اســتفاده نمایــد تــا محصولــی از هــر حیــث کارا 

و اطمینــان بخــش را بــه متقاضیــان عرضــه نمایــد.
کارخانــه رهنمــا بــه عنــوان اولیــن کارخانــه ایرانــی دریافــت کننــده گواهینامــه کیفــی ISO 9001_2000 در تولیــد گیربکــس 
هــای صنعتــی، مشــتری مــداری را یــک اصــل انــکار ناپذیــر در موفقیــت خــود تلقــی مــی نمایــد و بــه تبــع آن، کیفیــت بــاالی 
محصــوالت خــود را بــه عنــوان یــک شــالوده و بــاور قلبــی، پاســخی اطمینــان بخــش بــه اعتمــاد مشــتریان محتــرم تلقــی مــی نماید.

محصوالت کارخانه رهنما، دربر دارنده مزایای زیر می باشند:
طراحی زیبا و صافی سطوح خارجی در فراورش گیربکس های این کارخانه کاماًل رعایت گردیده است. •
پوسته گیربکس مطابق محاسبات مهندسی ساخته شده و دارای استحکامی قابل توجه می باشد. •
دقــت در ماشــینکاری چــرخ دنــده هــا و محورهــا، موجــب بــه حداقــل رســاندن ســر وصــدای ایــن محصــول در حیــن  •

کار مــی گــردد.
به لحاظ هم محوری قطعات گردنده، از بکارگیری اتصاالت فلنجی خودداری شده است. •
برای استفاده از حداکثر راندمان ماشین، محورها و چرخ دنده ها از فوالدهای مرغوب ساخته شده اند. •
روی دنده های درگیر شونده عملیات حرارتی صورت گرفته و جهت سهولت چرخش، سنگ زنی شده اند. •
ــا و ســوراخکاری ســایر مواضــع  • ــی پوســته، محــل خــروج محوره ــی و فوقان ــاق ســطوح قســمت هــای تحتان انطب

ــا نشــت روغــن بــه خــارج از آن مــی گــردد. دقیــق بــوده و مانــع نفــوذ گــرد و خــاک بــه داخــل جعبــه دنــده و ی
برای جلوگیری از تنش های خمشی، َدَوران محورها روی رول برینگ های با مقاومت زیاد، صورت می گیرد. •
پینیون و چرخ دنده های مخروطی تحت عملیات سخت کاری قرار گرفته اند. •
نهایــت دقــت در رعایــت اســتانداردهای بیــن المللــی و تلرانــس هــای مجــاز در ســاخت ایــن محصــول بــکار رفتــه  •

اســت.
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RAP-RAO-RAN-RVF-HG

n1
دور در دقیقه توان

1400 HP1 KW1

1800 HP1 x 1.3 KW1 x 1.3
2200 HP1 x 1.4 KW1 x 1.4
2800 HP1 x 1.8 KW1 x 1.8

مهمترین ویژگی های انتخاب یک گیربکس

KW1 ;HP1 توان ورودی

KW2 ;HP2 توان خروجی        

M2 )daNm( گشتاور خروجی

n1 )rpm(  دور ورودی

n2 )rpm( دور خروجی

i                           نسبت تبدیل

ηd بازده گیربکس

s.f. ضریب کار

VF-VF/VF

n1
دور در دقیقه توان

1400 HP1 KW1

1800 HP1 x 1.15 KW1 x 1.15
2200 HP1 x 1.25 KW1 x 1.25
2800 HP1 x 1.6 KW1 x 1.6

راهنمای انتخاب گیربکس ها

n1;n2 دور های
  n1 دور ورودی به گیربکس است و n2 از تقسیم آن بر نسبت تبدیل گیربکس )i( بدست می آید.

ــر از آن باشــد. در  ــا کمت ــاد شــده و ی ــا تعــداد دور ی ــدور مســاوی ب ــی المق ــور حت ــه مــی شــود ســرعت ورودی موت توصی
گیربکســهای نــوع RVF,RAP,RAO,RAN,HG  مــی تــوان موتــور                  را پــس از بررســی هــای الزم و اطمینــان از عــدم 

وجــود موانــع فنــی، انتخــاب نمــود.
توجــه: لطفــًا در موقــع بــکار گیــری دور ورودی باالتــر از                  چنانچــه از گیربکســی بــا نســبت تبدیــل پاییــن )کمتــر 
از 1:10 (اســتفاده مــی کنیــد، خصوصــًا از گیربکســهای متوســط و بــزرگ، چــون انجــام تســت هــای ویــژه الزامــی اســت، بــا 

دپارتمــان مهندســی مــا تمــاس بگیریــد.
توضیــح: ضریــب 1 بــرای )n1( در دور 1400 انتخــاب شــده اســت و بــرای دورهــای باالتــر، بــه کارگیــری ضرایــب منــدرج 

در جــدول زیــر الزم اســت.

جــدول زیــر حــاوی ضرایــب الزم، جهــت کار کــرد ناپیوســته گیربکــس مــی باشــد. لطفــًا چنانچــه گیربکــس هــای حلزونــی 
ســری VF و VF/VF شــما بصــورت پیوســته کار مــی کننــد، ضمــن تمــاس بــا دپارتمــان مهندســی مــا، جزئیــات مــورد کاربــرد 

را بیــان فرمائیــد.

3000 rpm

1400 rpm

)1( n i
n

2
1=
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KW1 و  HP1 توان
توان هایی که در کاتالوگ ذکر شده اند، توان ورودی گیربکس می باشند.

توان خروجی به طریق زیر محاسبه میشود:

  M2 گشتاور خروجی
بدلیــل اعمــال راندمــان کاری گیربکــس هــا در محاســبات مهندســی، اعــداد قیــد شــده در جــدول، مقادیــری واقعــی مــی باشــند. 

ایــن مقادیــر بایــد مســاوی یــا بیشــتر از گشــتاور الزم جهــت کار ماشــین باشــد.

ضریب کار
ضریــب کار بــرای در نظــر گرفتــن اثــر تغییــرات بــار و شــوکهایی اســت کــه در شــرایط مختلــف کاری بــر گیربکــس اثــر 
مــی کننــد. در تعییــن مقــدار ایــن عامل )بــا تقریبی اجتنــاب ناپذیــر( تغییــرات بــار، شــرایط کاری روزانــه و گرانبــار)Overload(  های 

مرتبــط بــا کاربــرد گیربکــس در نظــر گرفتــه می شــوند.
در نمــودار زیــر ضریــب کار از تقاطــع ســاعات کاری روزانــه گیربکــس بــا تعــداد اســتارت در ســاعت آن بــرای منحنــی هــای  
K3,K2,K1 بدســت مــی آیــد. منحنــی هــای K مربــوط بــه طبقــه بنــدی بــار مــی باشــند )بطــور تقریبــی یکنواخــت، متوســط و 

ــور  ــان اینرســی موت ــان اینرســی جــرم سیســتم متحــرک و مم ــر مم ــدی از نســبت مقادی ــه بن ــن طبق ــن ای ــه تعیی ســنگین( ک
بدســت مــی آید.خاطرنشــان مــی شــویم کــه در برخــی از کاربردهــا ماننــد باالبرهــا، صــرف نظــر کــردن از مقادیــر داده شــده 
بــرای ضریــب کار ممکــن اســت باعــث خرابــی گیربکــس و آســیب جــدی بــرای انســان و تجهیــزات گردد.لطفــًا در صــورت 

وجــود هــر گونــه تردیــد بــا دپارتمــان مهندســی مــا تمــاس بگیریــد.
 K ایــن پارامتــر بــرای انتخــاب منحنــی مناســب بــرای هــر کــدام از انــواع بارهــا در نظــر گرفتــه مــی شــود. مقــدار :]K[ 

از طریــق رابطــه زیــر بدســت مــی آیــد.

هنگامیکه:
  Jc = ممان اینرسی جرم متحرک.

 Jm = ممان اینرسی موتور.
با توجه به مقادیر بدست آمده برای  K منحنی مناسب را از نمودار زیر انتخاب کنید.

راهنمای انتخاب گیربکس ها

همچنیــن مــی توانیــد در صــورت عــدم امــکان دقیــق K ، نــوع بــار را بــا توجــه بــه کاربــرد گیربکــس از جــدول صفحــه بعــد 
انتخــاب کنیــد.

  s.f.

)2( KW (HP )2 2 = 1KW (HP )1 dh

)3( cK J
J
m

=
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راهنمای انتخاب گیربکس ها

توجه: در موارد زیر باید مقادیر بدست آمده از منحنی را در 1.2  ضرب نمود:

هنگامیکه موتور محرک احتراقی باشد. •
زمانی که گیربکس در حالت برگشت هم کار می کند. •
وقتی که مقدار بار بصورت لحظه ای افزایش می یابد. •

منحنی نوع بار شرایط کار کاربرد

K1 یکنواخت کارکــرد  آســان،  اســتارت 
نــرم، اجــرام ســبک

کانوایــر تســمه ای بــرای مــواد ســبک، پمپهــای 
ســانتریفوژ، پمپهــا، تغذیــه کننــده مارپیــچ 
ــینهای  ــا، ماش ــر ه ــبک، باالب ــواد س ــرای م ب
فــن هــا،  بنــدی، و بطــری پرکنــی،  بســته 

ژنراتورهــا، فیلترهــا، میکســرهای کوچــک

K2 ــوک  ــا شـ ــار بـ بـ
متوســـط

ــط،  ــار متوس ــا ب ــتارت ب اس
و  نامتعــادل  کار  شــرایط 
مقادیــر  یــا  یکنواخــت  یــا 

جــرم متوســط 

کانوایــر تســمه ای بــرای بــار متغیــر، ماشــین 
و   )shaker( شــیکر  کــردن،  تســطیح  آالت 
میکســر بــرای مایعــات بــا غلظــت و گرانــروی 
متغیــر، ماشــین آالت صنایــع غذایــی، ماشــین 
آالت غربــال کــردن، ماشــین آالت کاشــی و 
ــر  ــا، میکس ــر ه ــا، باالب ــل ه ــرامیک، جرثفی س

ــون. بت

K3 شــوک  بــا  بــار 
ســنگین

بارهــای ســنگین، وضعیــت 
نــا  و  نامتعــادل  کارکــرد 

ســنگین اجــرام  متــوازن، 

کانوایر با تکانهای شــدید، کمپرسورهاوپمپهای 
سیلندری،ماشــین آالت بلــوک و آجــر، ســفال و 
ــین آالت  ــا، ماش ــده ه ــی، ورزدهن ــاک معدن خ
آســیاب کــردن، وینچهــای باالبــر دارای تــکان 
و بــار نــا متعــادل، کــوره هــای صنعتــی، 
هواکــش هــا، دمنــده هــای ســنگین، میکســرها 
بــرای مــواد ســنگین، ماشــین هــای افــزار، اره 
ــگ،  ــت، اره لن ــت و برگش ــت رف ــا حرک ــا ب ه
میکســرهاب بشــکه ای بــا حرکــت دورانــی 
ــا،  ــن ه ــا، خردک ــابه، ویبراتوره ــوارد مش و م

ــای دوار میزه

cK J
J
m

=

K 0.25#

0.25 K 31 #

3 K 101 #



www.rahnama.co.ir5 4

RAN گیربکس های مخروطی
راهنمای انتخاب گیربکس ها

نسبت تبدیل
این نسبت از فرمول زیر بدست می آید.

نســبت هــای داده شــده در جــداول معمــوالً بــه صــورت اعــداد صحیــح مــی باشــند. لطفــاً بــرای دانســتن مقادیــر 
دقیــق آنهــا بــا دپارتمــان مهندســی مــا تمــاس حاصــل فرمائیــد.

راندمان گیربکس
مقدار بازدهی گیربکس از فرمول زیر محاسبه می گردد.

هنگامیکه:

عواملــی ماننــد درجــه حــرارت، نــوع روغنــکاری، ســرعت، ویژگــی هــای گیربکــس و... بــر راندمــان کاری آن مؤثرنــد. 
بنابرایــن راندمــان دینامیــک در محاســبات مربــوط بــه گشــتاور M2 مــد نظــر قــرار گرفتــه و در کاتالــوگ ذکــر شــده اســت.
ــای  ــس ه ــز گیربک ــل و نی ــه تبدی ــکال 1و2و3 پل ــای هلی ــس ه ــازده گیربک ــی ب ــر تقریب ــالف مقادی ــر، اخت ــودار زی در نم

ــت. ــده اس ــان داده ش ــی نش حلزون
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RAN گیربکس های مخروطی
راهنمای انتخاب گیربکس ها

برای درست انتخاب کردن گیربکس ها، الزم است اطالعات زیر را در اختیار داشته باشیم:
نوع ماشین مورد کاربرد •
دمای محیط •
شرایط محیطی )گرد و خاک، رطوبت، یخبندان، آب وهوای گرمسیری و...( •
نوع و مشخصات موتور محرک •
نوع  انتقال دور بین موتور و گیربکس )مستقیم، از طریق کوپلینگ، کالچ ویا دور متغیر( •
آرایش محور های انتقال قدرت •
مقدار بارهای شعاعی و یا محوری )پیشران( و عوامل ایجاد آن •

انتخاب گیربکس ها با در نظر گرفتن ضریب کار
بــا در اختیــار داشــتن اطالعــات الزم، و چنانچــه s.f.=1 باشــد، مــی تــوان از طریــق مشــخصات درج شــده در جــداول، 

گیربکــس مــورد نظــر را انتخــاب نمــود.در ایــن جــداول KW1,HP1,M2 براســاس  s.f.=1 محاســبه شــده انــد.
چنانچــه گشــتاور M یــا تــوان KW  یــا HP مــورد نیــاز معلــوم باشــد، گیربکــس را مــی تــوان بــر اســاس فرمــول هــای 

زیــر انتخــاب نمــود:

که در این رابطه، ɳd مقدار بازده دینامیکی گیربکس است.
بایــد از نصــب موتورهایــی بــا تــوان باالتــر از مقــدار مجــاز خــودداری نمــود، زیــرا موجــب بــروز شــوک یــا تنــش هایــی 
مــی شــود کــه عمــر گیربکــس وســایر اجــزاء مرتبــط بــا آن را کاهــش مــی دهــد چــرا کــه طراحــی گیربکــس بــر اســاس تــوان 
جــذب شــده توســط ماشــین صــورت گرفتــه و نــه تــوان الکتــرو موتــور نصــب شــده بــر روی آن؛ بــه عــالوه ایــن کار ســبب 

افزایــش اســتهالک گیربکــس، انــرژی مصرفــی و بــاال رفتــن هزینــه هــا نیــز مــی شــود.

توجــه: اســتفاده از تــوان باالتــر تنهــا در صورتــی مجــاز اســت کــه اطمینــان حاصــل شــود کــه توانــی بیشــتر از 
تــوان اســمی گیربکــس، در خروجــی، مــورد بهــره بــرداری قــرار نمــی گیــرد.

گیربکس ها قادرند تا 100% بار اسمی خود را تحمل نمایند ولی با این شرط که اتصاالت انتقال نیرو محدود باشد.
بــرای مقادیــر بیــش از ایــن، بایــد گیربکســی را انتخــاب نمــود کــه گشــتاور خروجــی آن)M( ، 1/5 برابــر گشــتاور اســمی 

ضربــدر ضریــب کار مربوطــه باشــد.

نحوه انتخاب موتور گیربکس ها
ــا توجــه بــه مقادیــر زیــر، مســتقیماً از جــدول مشــخصات موتــور  وقتــی کــه s.f.=1 باشــد، مــی تــوان گیربکــس را ب

ــا انتخــاب نمــود. گیربکــس ه

M2= گشتاور خروجی گیربکس 
  M= گشتاور مورد نیاز

اگرs.f.≠1 باشد، بهتر است موتور گیربکس را به ازاء مقادیر زیر انتخاب نمود. 
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RAN گیربکس های مخروطی
راهنمای انتخاب گیربکس ها

روغــن هــای معدنــی منــدرج در جــدول را مــی تــوان بــرای دماهــای  بیــن C°0  تــا C°30 بــه کار بــرد. چنانچــه میــزان دمــا 
از C°30+ تــا C°35 تجــاوز نمایــد، از روغــن هــای بــا ویســکوزیته باالتــر و اگــر دمــا کمتــر از C°0 باشــد، بایــد از روغنــی بــا 

ویســکوزیته کمتــر اســتفاده نمــود. 
روغن های سینتتیک را می توان در دمای محیطی C°15 تا C°50  بکار برد.

  ،) B14 ــا ــور ) B5  ی ــوع موت ــه ن ــا توجــه ب ــورآن مشــخص شــد، ب ــل  )i( وموت ــوع گیربکــس، نســبت تبدی ــه ن هنگامــی ک
ــد.  ــور( بررســی نمائی ــاژ الکتروموت ــات مونت ــدول امکان ــتفاده از ج ــا اس ــاژ آن روی گیربکــس را )ب ــری مونت ــکان پذی ام

ــن  ــون درای ــد، چ ــداری نمائی ــور خری ــا الکتروموت ــراه ب ــا را هم ــس ه ــور گیربک ــم موت ــی کنی ــه م ــه: توصی توج
صــورت پــس از انجــام تســت هــای الزم توســط کارخانــه، کارکــرد مناســب آن تضمیــن مــی گــردد. قابــل ذکــر اســت، 
ــور در  ــخصات الکتروموت ــه مش ــروط برآنک ــود دارد، مش ــز وج ــور نی ــدون الکتروموت ــها ب ــداری گیربکس ــکان خری ام

هنــگام ســفارش، تعییــن و هنــگام نصــب بــا دقــت بــاال صــورت گیــرد.

بارهای شعاعی و پیشران
دقــت کنیــد کــه مقادیــر بارهــای شــعاعی و پیشــران کــه بــر گیربکــس اعمــال مــی گــردد، از اعــداد منــدرج در جــداول 

بیشــتر نباشــد.

موقعیت نصب 
بــرای اینکــه روغنــکاری بــه درســتی انجــام شــود، بایــد در صورتیکــه حالــت نصــب غیــر از B3  باشــد، چگونگــی 
وضعیــت آن از قبــل مشــخص شــود. کلیــه گیربکســها بــه طــور پیــش فــرض، براســاس وضعیــت نصــب B3  تولیــد 
مــی شــوند، تعییــن نکــردن وضعیــت نصــب گیربکــس در هنــگام ســفارش ممکــن اســت باعــث روغنــکاری نادرســت 

گیربکــس و کاهــش عمــر آن گــردد.

روانکاری  
گیربکــس هایــی کــه روانــکاری دائمــی شــده انــد دارای درپــوش هــای تــراز روغــن، تخلیــه  و یــا هواکــش نمــی باشــند. 
گیربکــس هایــی کــه بایــد روانــکاری شــوند، بــدون روغــن عرضــه مــی گردنــد ولــی دارای هواکــش، تــراز و درپــوش تخلیــه 
روغــن، متناســب بــا موقعیــت نصــب کــه توســط ســفارش دهنــده مشــخص خواهــد شــد، مــی باشــند. بایــد توجــه داشــت کــه 

ایــن گیربکــس هــا الزم اســت قبــل از نصــب، بــه مقــدار معیــن شــده در جــدول روغــن کاری، از روغــن پرشــوند.

نوع روانکار
نوع بار

سازنده
متوسط سنگین

روغن معدنی

NISSAN 220 NISSAN 320 PARS

BORDBAR 220 BORDBAR 320 BEHRAN

OMALA 220 OMALA 320 SHELL

SPARTAN EP 220 SPARTAN EP 320 ESSO

روغن سینتتیک
BORDBAR PS 320 BORDBAR PS 460 BEHRAN

TIVELA OIL SD 320 TIVELA OIL SD 460 SHELL
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RAN گیربکس های مخروطی
نصب و راه اندازی

هنگام نصب گیربکس، به نکات زیر توجه نمایید:
1- محل نصب گیربکس باید دارای استحکام کافی باشد تا از ارتعاش آن جلوگیری کند.

2- اگــر احتمــال ضربــه، بــار بیــش از حــد و گیرپــاژ مــی دهیــد، از کوپلینگهــای هیدرولیکــی، محــدود کننــده هــای گشــتاور 
خروجــی، کالچ و غیــره اســتفاده نماییــد.

ــا  ــداد قــرار داشــتن محــور خروجــی ب ــراز بــودن گیربکــس )محــور خروجــی( و نیــز در امت ــدازی از ت 3- قبــل از راه ان
سیســتم مــورد نظــر اطمینــان حاصــل نماییــد. ایــن مــورد بیشــترین درصــد احتمــال خرابــی در گیربکــس هــا را بــه 

خــود اختصــاص مــی دهــد. 

4- در موتــور گیربکســهایی کــه موتــور توســط هوزینــگ یــا فلنــج بــه گیربکــس متصــل اســت از محکــم بســتن موتــور 
بــه شاســی جــداً خــودداری فرمایید.زیــرا در اینصــورت باعــث مــی شــوید هــم محــور بــودن شــفت موتــور و محــور 
ورودی گیربکــس دچــار انحــراف شــده و مشــکالتی از قبیــل: آســیب رســاندن بــه بیرینگهــا، شکســتن محــور ورودی، 
ســرو صــدای گیربکــس و نیــز روغــن ریــزی از محــل کاســه نمــد گیربکــس اتفــاق بیافتــد. در ایــن مواقــع گیربکــس را 
بــه صــورت کامــاًل تــراز بــه شاســی محکــم ببندیــد و در زیــر الکتــرو موتورهــای ســنگین جهــت اعمــال نکــردن ممــان 
خمشــی بــه گیربکــس حائــل قــرار دهیــد و نیــز در مــواردی کــه از سیســتم کوپلینــگ در ورودی گیربکــس اســتفاده 
مــی شــود حتمــًا ازتــراز بــودن محــور ورودی گیربکــس بــا محــور الکتروموتــور اطمینــان حاصــل نماییــد زیــرا باعــث 

بــروز لــرزش بســیار زیــاد در سیســتم مــی شــود.

5- قبــل از راه انــدازی گیربکــس حتمــًااز روان بــودن سیســتم مــورد نظــر اطمینــان حاصــل نمایید.چــون وجــود موانعــی 
در کارکــرد روان سیســتم، باعــث بــروز اشــکاالت آنــی در گیربکــس میشــود.

6- در صــورت رنــگ آمیــزی گیربکــس در محــل مــورد نظــر، جهــت جلوگیــری از خــراب شــدن کاســه نمدهــا، آنهــا را از 
آغشــته شــدن بــه رنــگ محافظــت نماییــد.

7- جهت جلوگیری از زنگ زدگی پایه گیریکس و شاسی نصب، سطوح تماس را تمیز کرده و گریسکاری نمایید.

8- قبل از راه اندازی گیربکس از کافی بودن سطح روغن اطمینان حاصل نمایید.

9- قبل از اتصال گیربکس به سیستم، از روان بودن کار دستگاه اطمینان حاصل نمائید.

10- هنگامــی کــه گیربکــس بــا گریــس ترکیبــی روان کاری شــده باشــد، نیــازی بــه روغــن کاری اولیــه نیســت و اگــر از 
روغنهــای معدنــی اســتفاده شــده باشــد توصیــه مــی شــود روغــن قبلــی پــس از 500 تــا 1000 ســاعت کار اولیــه تخلیــه 

و پــس از شستشــوی محفظــه آن را مجــدداً بــا روغــن تمیــز و تــا ســطح نرمــال پــر کنیــد.

11- سطح روغن را در فواصل زمانی منظم بازرسی و پس از 4000 ساعت کار آن را تعویض نمایید.

12- اگر از روغن ترکیبی استفاده شده باشد باید پس از 8000 ساعت کار آن را تعویض نمایید.

13- چنانچــه احتمــال مــی دهیــد تــا زمــان اســتفاده از گیربکــس، دســتگاه تــا مــدت زمانــی بالاســتفاده در محیــط باقــی مــی 
مانــد محفظــه آن را از روغــن پــر و هنــگام راه انــدازی آنــرا بازرســی نماییــد.

14- توصیــه مــی شــود بــرای انــواع گیربکســهای نــوع حلزونــی: VF,MVF,RVF,MRVF,VF-VF,MVF-VF در ســاعات کار 
اولیــه )50% تــا 70%( بــار و پــس از 150 ســاعت کار، حداکثــر بــار را اعمــال نماییــد. در ضمــن روغــن ایــن نــوع گیربکــس 
هــا بایــد پــس از 48 ســاعت کار اولیــه تخلیــه شــده، داخــل محفظــه گیربکــس تمیــز و روغــن جدیــد تــا ســطح نرمــال 

پــر شــود.

زیــرا در ســاعات اولیــه کار ایــن نــوع گیربکســها بــراده هــای بســیارریز برنــز- ناشــی از تنظیــم شــدن چرخــش محــور 
مارپیــچ و چــرخ دنــده برنــزی - در محفظــه قــرار مــی گیــرد کــه بــه مــرور باعــث آســیب رســاندن بــه بیرینگهــا مــی شــود.
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RAN گیربکس های مخروطی
RAN راهنمای گیربکس های مخروطی سری

معرفی محصول 
شــفت هــای ورودی وخروجــی ایــن گیربکــس هــا بــا زاویــه °90 نســبت بــه هــم ســاخته شــده انــد کــه ایــن انتقــال حرکــت 
توســط چــرخ دنــده هــای مخروطــی، انجــام میگیــرد وبــا اصالحاتــی کــه درآن صــورت گرفتــه، کمتریــن میــزان صــدا را دارا 
ــدگاه مهندســی دارای  ــی هســتند کــه از دی مــی باشــد. گیربکســهای RAN 8-15-20-25-24-28-38-48  دارای محفظــه ای چدن

مقاومــت باالیــی مــی باشــند.
درپــوش هــای روغنــکاری گیربکــس RAN 24-28-38-48 بــه گونــه ای طراحــی شــده کــه درشــرایط مختلــف قابــل نصــب 
مــی باشــند. درســه انــدازه بزرگتــر )RAN 28-38-48(، مــی تــوان بــا اســتفاده از یــک فلنــج ناقوســی شــکل ویــک کوپلینــگ 

دنــده ای، آنهــا را بــه الکتروموتــور متصــل نمــود.

توجــه: موتــور گیربکــس RAN همــراه بــا فلنــج اســتقرار، ولــی بــدون موتــور قابــل عرضــه مــی باشــد امــا حتمــا بایــد هنــگام ســفارش، 
مشــخصات موتــور نیــز داده شــود. زیــرا در غیــر ایــن صــورت، مطابــق ))A((  طراحــی و برابــر وضعیــت B3 مونتــاژ خواهــد شــد.

RAN 28 S A i B3
نوع اندازه نمونه اجرا نسبت تبدیل موقعیت نصب

RAN 

MRAN
 موتورگیربکس 
 یا گیربکس که
 توسط فلنج روی
 آن مونتاژ شده
است

1 مرحله کاهش 

S
D

A
B
C
D
E
F

جدول ها را ببینید

فقط
RAN 28-38-48

B3
B6
B8
B7
VA
VB

1F

2F

8

15

20

25

24

28

38

48

مشخصات 

برای تغییر طرح RAN در اندازه های  48-38-28  از  •
،SD به SA
،SC به SB
،DB به DA

کافــی اســت کــه درپــوش هــای هــوا وتخلیــه روغــن 
ــد. ــر دهی را تغیی

توجــه: ورودی دســتگاه هــای RAN توســط فلــش )↑( 
مشــخص شــده اســت.
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RAN گیربکس های مخروطی
RAN راهنمای گیربکس های مخروطی سری

روانکاری
گیربکس های RAN دراندازه های 25-24-20-15-8 توسط روغن ترکیبی، روانکاری دایمی شده اند.

گیربکــس هــای RAN درســایزهای  48-38-28 دارای درپــوش پــر وتخلیــه و ترازســنج ســطح روغــن مــی باشــند. بایــد توجــه 
داشــت کــه ایــن گیربکــس هــا بــدون روغــن تحویــل مشــتری مــی شــوند ولــی حتمــا قبــل از اســتفاده، الزم اســت تــا مقــدار 

معیــن شــده درجــدول، از روغــن پــر شــوند.

مقادیر قید شده در جدول A، ویژه گیربکس هایی می باشند که نصب آنها در شرایط گوناگون ممکن و میسر است.
توجه: مقادیری که در جدول B نشان داده شده اند، مربوط به موقعیت های نصب B3 می باشند.

حاالت غیر از این وضعیت باید توسط مشتری مشخص شود.

موقعیت های نصب

RAN مقدار روغن مورد نیاز برای گیربکس های

گیربکــس هــای RAN درانــدازه هــای 25-24-20-15-8 بدلیــل گریســکاری دایمــی، نیــازی بــه مشــخص نمــودن موقعیــت   •
نصــب  ندارنــد.

گیربکــس هــا وموتــور گیربکــس هــای RAN 28-38-48  دارای تــراز ودرپــوش هــای پروخالــی کــردن روغــن مــی باشــند  •
و در شــرایط متعــارف، نصــب آن مطابــق B3 مــی باشــد.

مقدار گریس ترکیبی )کیلوگرم( مقدار روغن مصرفی )لیتر(

RAN8 RAN15 RAN20 RAN25 RAN24 RAN28 RAN38 RAN48

0.008 0.05 0.15 0.22 0.85 1.7 3 4.5

RAN 24 - RAN 28 - RAN 38 - RAN 48 MRAN 28 - MRAN 38 - MRAN 48

RAN 15 - RAN 20 - RAN 25RAN 15 - RAN 20 - RAN 25

S نمونه D نمونه

S نمونهS نمونه
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RAN گیربکس های مخروطی
مشخصات فنی

i HP1 KW1 M2 daNm n2

MRAN 28
1 12.5 9.2 6.2 1400
2 10 7.5 9.8 700
4 5.5 4 10.8 350

7.7 **2.5 1.84 9.5 182

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 20 1 5.7 4.2 2.8 1400
2 2 1.5 2 700

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 28
1 31 23 15 1400
2 15.4 11.3 15 700
4 7.7 5.7 15 350

7.7 2.7 2 10 182

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 38
1 62 45 30 1400
2 31 23 30 700
4 15.4 11.3 30 350

7.7 5.3 3.9 20 182

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 48
1 123 91 60 1400
2 62 45 60 700
4 28 21 55 350

7.7 10.1 7.5 38 182

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 25 1 7.9 5.8 3.9 1400
2 3.5 2.5 3.4 700

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 24
1 16.4 12.1 8 1400
2 8.2 6 8 700
3 5.4 4 8 467

i HP1 KW1 M2 daNm n2

MRAN 48
1 30 22 14.8 1400
2 30 22 29.5 700
4 25 18.5 50 350

7.7 10 7.5 38 182

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 8 1 0.5 0.37 0.25 1400
2 0.2 0.15 0.2 700

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 15 1 1.5 1.1 0.74 1400
2 0.6 0.45 0.6 700i HP1 KW1 M2 daNm n2

MRAN 38
1 20 15 9.8 1400
2 20 15 19.7 700
4 12.5 9.2 25 350

7.7 5.5 4 20 182

ــل،  در جهــت بهبــود کیفیــت و عملکــرد محصــوالت، نســبتهای تبدی
ــی  ــیار جزئ ــات بس ــداول اختالف ــده در ج ــداد داده ش ــا اع ــی ب گاه
ــه  ــن، نســبت هــای داده شــده در جــداول ب ــد. بنابرای ــدا مــی کنن پی
صــورت تقریبــی مــی باشــد لطفــًا بــرای دانســتن مقادیــر دقیــق آنهــا 

ــا دپارتمــان مهندســی، تمــاس حاصــل فرمائیــد. ب

  RAN مشخصات  گیربکسهای سری

n1 = 1400 

هنگامیکه سرعت  n1 > 1400  باشد، به صفحه 3 مراجعه شود.

  MRAN مشخصات موتور گیربکسهای سری

n1 = 1400 

هنگامیکه سرعت  n1 > 1400  باشد، به صفحه 3 مراجعه شود.

بــا توجــه بــه عــدم موجــودی تــوان مشــخص شــده بــا ** در بــازار، 
الزم اســت از الکتروموتور 1.5KW  اســتفاده شــود.
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RAN گیربکس های مخروطی
مشخصات فنی

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 20 1 2.7 2 3.7 500
2 0.9 0.67 2.5 250

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 20 1 4 3 3.1 900
2 1.4 1.1 2.2 450

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 28
1 13.9 10.3 19 500
2 7 5.1 19 250
4 3.5 2.6 19 125

7.7 1.1 0.84 12 65

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 28
1 22 16.5 17 900
2 11.2 8.3 17 450
4 5.6 4.1 17 225

7.7 1.9 1.4 11 117

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 38
1 28 21 38 500
2 13.9 10.3 38 250
4 7 5.1 38 125

7.7 2.1 1.5 22 65

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 38
1 45 33 34 900
2 22 16.5 34 450
4 11.2 8.3 34 225

7.7 3.6 2.7 21 117

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 48
1 51 38 70 500
2 26 18.9 70 250
4 12.8 9.4 70 125

7.7 4.2 3.1 44 65

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 48
1 86 63 65 900
2 43 32 65 450
4 19.8 14.6 60 225

7.7 6.9 5.1 40 117

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 25 1 3.9 2.9 5.4 500
2 1.6 1.2 4.4 250

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 25 1 6.4 4.7 4.9 900
2 2.6 1.9 3.9 450

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 24
1 8.8 6.5 12 500
2 4.4 3.2 12 250
3 2.9 2.2 12 167

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 24
1 13.2 9.7 10 900
2 6.6 4.9 10 450
3 4.4 3.2 10 300

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 8 1 0.2 0.15 0.28 500
2 0.08 0.06 0.22 250

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 8 1 0.34 0.25 0.26 900
2 0.14 0.1 0.21 450

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 15 1 0.94 0.69 1.3 500
2 0.36 0.27 1 250

i HP1 KW1 M2 daNm n2

RAN 15 1 1.3 0.96 1 900
2 0.5 0.38 0.78 450

ــل،  در جهــت بهبــود کیفیــت و عملکــرد محصــوالت، نســبتهای تبدی
ــی  ــیار جزئ ــات بس ــداول اختالف ــده در ج ــداد داده ش ــا اع ــی ب گاه
ــه  ــن، نســبت هــای داده شــده در جــداول ب ــد. بنابرای ــدا مــی کنن پی
صــورت تقریبــی مــی باشــد لطفــًا بــرای دانســتن مقادیــر دقیــق آنهــا 

ــا دپارتمــان مهندســی، تمــاس حاصــل فرمائیــد. ب

  RAN مشخصات  گیربکسهای سری

n1 = 500 
  RAN مشخصات  گیربکسهای سری

n1 = 900 
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RAN گیربکس های مخروطی
ابعاد کلی

A B C Dh6 E F G H I L M N O P Q R S TH7 U V DB DH DM Kg

RAN 8 62 60 15 8 36 34 5 40 33 30 22 4.2 38 32 16 16 5 22 2.5 4.2 - - - 0.3

RAN 15 95 93 35 15 56 54 7 66 50 52 36 6.2 52 48 24 24 6 35 3.5 6.2 5 17 - 1

RAN 20 145 142.5 50 20 80 77.5 6.5 96 74 76 54 8.5 76 77 38 38 8 52 4 8.5 6 22.5 M8 3.2

RAN 25 155 152.5 60 25 82.5 80 9 98 98 76 76 10.5 100 93 45.5 72.5 12 62 4 10.5 8 28 M8 15

H1 A F G H I L M N O P Kg

RAN 24 - - 165 10 45 116 125 9 80 50 70 120 12

RAN 28
90 243

195 11 45 138 150 11 98.5 70 87.5 160 20100-112 252
132 284

RAN 38

90 283

228 15 60 170 175 14 118.5 85 102.5 183 38.5100-112 294
132 314
160 367

RAN 48

100-112 358

265 20 70 213 200 16 137.5 95 117.5 215 63132 378
160 408
180 440

Bh6 C
Dh6 E DB DH DM

BB BH BM
i=1 i≥2 i=1 i≥2 i=1 i≥2 i=1 i≥2 i=1 i≥2

RAN 24 24 50 24 19 50 40 8 6 27 21.5 M8 M6 8 27 M8

RAN 28 28 60 28 24 60 50 8 8 31 27 M10 M8 8 31 M10

RAN 38 38 80 38 28 80 60 10 8 41 31 M12 M10 10 41 M12

RAN 48 48 110 48 38 110 80 14 10 51.5 41 M16 M12 14 51.5 M16

اندازه های X و Y متناسب با اندازه موتور تغییر می نماید )صفحه 38 و 39(

RAN 15 - RAN 20 - RAN 25RAN 8

RAN 24 - RAN 28 - RAN 38 - RAN 48 MRAN 28 - MRAN 38 - MRAN 48
اتصــال موتور به وســیله کوپلینگ دنده ای
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RAN گیربکس های مخروطی
حداکثر بار مجاز

) daN جدول حداکثر بار شعاعی مجاز روی محورهای خروجی )برحسب

) daN جدول حداکثر بار شعاعی مجاز روی محورهای ورودی )برحسب

 n2 )دور در دقیقه(
1400 900 700 500 300 200 100 50

RAN 8 21 24 26 29 34 40 40 40
RAN 15 37 43 47 53 63 70 70 70
RAN 20 54 63 69 77 91 104 130 130
RAN 25 82 95 103 115 136 156 200 200
RAN 24 130 151 164 183 217 248 312 393
RAN 28 165 191 208 233 276 316 400 400
RAN 38 250 290 315 352 417 477 600 600
RAN 48 370 429 466 521 618 707 900 900

n1)دور در دقیقه( RAN 8 RAN 15 RAN 20 RAN 25 RAN 24 RAN 28 RAN 38 RAN 48
1400 8 25 40 80 110 180 270 330
900 9 29 46 93 127 210 313 382
700 10 32 50 101 138 228 340 415
500 11 36 56 113 154 255 380 464
300 13 42 67 135 183 300 450 550

) daN محاسبه بار شعاعی روی محورهای ورودی و خروجی )برحسب

)daN( بار شعاعی =R
)daNm(  گشتاور خروجی =M

D= قطر )mm( چرخ زنجیر،چرخ دنده، پولی تسمه V و غیره
K= دارای مقادیر مختلف به شرح زیر می باشد:

     1 : چرخ زنجیر
1/25 : چرخ دنده

V 1/5 : پولی تسمه  
توجه: مقدار R  قید شده در جدول باال باید کمتر از بار شعاعی حاصل از فرمول باشد.

مقادیــر بارهــای شــعاعی کــه در جــدول بــاال ذکــر شــده انــد، اســمی بــوده و بــرای بارهایــی معتبرنــد کــه  بــه فاصلــه  •
نصــف طــول محــور از شــانه آن اثــر مــی نماینــد. 

حداکثر بار پیشران مجاز 0.2  مقدار قید شده در جدول است. •
گیربکس ها در حالت      بــرای محــور ورودی و                 جهــت محــور خروجــی قابلیــت تحمــل بیشــترین بــار  •

را در حالــت آویختــه دارا مــی باشــد.
لطفًاجهت بدست آوردن اعدادی که در جدول وجود ندارند، از روش درون یابی استفاده نمایید. •
ترجیحًا پولی یا چرخ دنده را تا جایی که ممکن است، نزدیک به شانه محور نصب نمایید. •
چنانچــه محــور خروجــی از دو طــرف بیــرون آمــده باشــد، بــار قابــل تحمــل در هــر انتهــا در صورتــی کــه بارهــا  •

مســاوی و هــم جهــت باشــند، 2/3 بــار قیــد شــده در جــدول مــی باشــد.

D
2000.M.KR =)17(

300 rpm14 rpm
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RAN گیربکس های مخروطی

RAN 1F/1DF
A Bh6 CG7 D E F G H I L M N P Q BB BH BM CB CH

91 30 45 110 60 15 4 139 158 15 93 76 46 55 8 33 M10 14 48.8

RAN 2F/2DF
A B C D E F G H I L M N P Q BB BH BM CB CH

100 40 55 130 80 21 3 173 180 16 140 120 59 60 12 43 M10 16 59.3

A i M1 daNm M2 daNm

RAN 1F/1DF 3 43.5 135

RAN 2F/2DF 3 97 300

RAN 1F/1DF      0.5 روغن 
RAN 2F/2DF      0.8 روغن 

RAN 1F/1DF A=daN 5000

RAN 2F/2DF A=daN 8000

جدول حداکثر بار محوری روی شفت های خروجی

طراحیموقعیت نصب

A
ح 

طر

A
ح 

طر
B

ح 
طر

B
ح 

طر

مقدار روغن مورد نیاز )لیتر(

مشخصات گیربکسها

ابعاد کلی
RAN 1F -kg 20.5
RAN 2F -kg 40.5

RAN 1DF -kg 23
RAN 2DF -kg 45.8

RAN 1F /2F RAN 1F /2F -RAN 1DF /2DF

RAN 2F -RAN 2DFRAN 2F  فقط  

RAN 1DF /2DF

RAN 2DF

پیشنهاد می کنیم از این گیربکس ها برای سرعت ورودی بیش از 100 دور در دقیقه استفاده نکنید.

 RAN 1F/2F راهنمای گیربکس های مخروطی سری
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RAN گیربکس های مخروطی
امکانات مونتاژ الکتروموتور

i
)IEC B5(  اندازه موتور

90 100 112 132 160 180
MARAN 28 برای تمام نسبت ها •
MARAN 38 برای تمام نسبت ها •
MARAN 48 برای تمام نسبت ها •

ــا موتورهــای  ــور ترمزدار،موتورهــای ضــد انفجــار ی ــا موت ــد چنانچــه ب ــا  عالمــت • مشــخص شــده ان ــه ب ــی ک ــدازه های ان
ــد. ــه اطــالع دهی ــی کارخان ــه بخــش فن ــاد موتور-ب ــب را-وزن و ابع ــی شــوند،الزم اســت  مرات ــل م مخصــوص کوپ
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RAN گیربکس های مخروطی

ضمائم کاتالوگ
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RAN گیربکس های مخروطی
فرمولهای مفید

 بارها
1 گرم = 15/5 دانه

1 گرم = 0/03527 انس
1 گرم = 0/0022 پاوند
1 کیلوگرم = 2/2 پاوند

1 کیلوگرم = CWT 0/01968 1)انگلیس(
1 کیلوگرم = 0/00098 تن )انگلیس(
1 کیلوگرم = 0/00111 تن )آمریکا(

طول
 1 میلی متر = 39/37 میلی اینچ 

1سانتی متر = 0/3937 اینچ
1سانتی متر = 0/0328 فوت

1سانتی متر = 0/01094 یارد
1 کیلومتر = 0/6214 مایل

)m (0/0254 متر = ) in (1 اینچ

) m (0/3048 متر = )ft (1 فوت

سطح
1 سانتی مترمربع = 0/1550 اینچ مربع

1 سانتی مترمربع = 0/00107 فوت مربع
1 متر مربع = 1/195 یارد مربع

حجم
1 سانتی مترمکعب = 0/06102 اینچ مکعب

1 سانتی مترمکعب = 0/000035 فوت مکعب
1 مترمکعب = 1/307 یارد مکعب

1 لیتر = 61/02 اینچ مکعب
1 لیتر = 0/2202 گالن امپریال

1 لیتر = 1/77 پاینت2

 سرعت در حرکت دورانی
v = m/min سرعت به
d = m قطر به
n = تعداد دور در دقیقه

 گشتاور خروجی
m = daNm گشتاور خروجی به
r   = بازوی اهرم
p  = kw توان به
n  = تعداد دور در دقیقه

گشتاور دینامیکی جرمهای متحرک نسبت به محور موتور
PD2 = )kgm2( گشتاور دینامیک
P = وزن
V = )m/sec( سرعت
n = تعداد دور در دقیقه

ممان اینرسی 

توان
P   = )kw( توان
Fr  = )N( مقاومت اصطکاکی
m  = )kg( جرم
V  = )m/sec( سرعت
η  = بازده

 µ  = ضریب اصطکاک
M = )daNm( گشتاور خروجی
n  = تعداد دور در دقیقه
g  = 9/81

) kg (1016/047 کیلوگرم = ) t (1 تن

) kg (0/45359 کیلوگرم = ) lb (1 پوند

) N (4/448222 نیوتن = ) lb/f (1 پوند نیرو

) N/m (175/1268 نیوتن متر = ) lb/in (1 پوند اینچ

) N/m (1/455818 نیوتن متر = ) lb/ft (1 پوند فوت

) N/m ( 9/81 نیوتن متر = ) kg/m (1 کیلوگرم متر

دکانیوتن متر ) daNm ( = 10 /  نیوتن متر

4/448222 ˣ نیرو ˣ پوند =  )N( نیوتن
0/113 ˣپوند / اینچ = )N/m ( نیوتن / متر

 9/81 ˣکیلوگرم / متر = ) N/m ( نیوتن / متر

1= وزنــه ای کــه در انگلیــس برابــر 112 پاونــد و در 
آمریــکا برابــر 100 پاونــد اســت.

2= واحــدی در حجــم کــه هشــت تــای آن برابــر بــا یــک 
گالــن مــی باشــد.

HP =
702.59
M n#

KW = HP 0.735#

V d nr # #=

M F r#=

PD2= 364 #
n

P V
2

2
#

J =
4
PD2

1000
m g v
h #
# #P =

P =
1000
Fr V#

m gn # #Fr =

P =
955
M n#

M (daNm) =
n

702.59 HP#

باالبری

انتقال

چرخش

M =
n

995 P#
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RAN گیربکس های مخروطی
ابعاد کلی

 سایز
موتور

2 قطبی 4 قطبی 6 قطبی
D E N M P S V X Y KgHP KW HP KW HP KW

*55a - - 0.05 0.04 - -

10 18 50 65 80 2 5.5

165 102 2.2

*55b - - 0.08 0.06 - - 165 102 2.6

*56 - - 0.12 0.09 - - 175 110 3.5

56A 0.12 0.09 0.08 0.06 - -
9 20 80 100 120 2.5 9 167 102 3.5

56B 0.16 0.12 0.12 0.09 - -

63A 0.25 0.18 0.16 0.12 - -
11 23 95 115 140 3 9.5 185 122

3.5

63B 0.33 0.25 0.25 0.18 0.16 0.12 4

71A 0.5 0.37 0.33 0.25 0.25 0.18
14 30 110 130 160 3.5 9.5 211 140

5.5

71B 0.75 0.55 0.5 0.37 0.33 0.25 6.5

80A 1 0.75 0.75 0.55 0.5 0.37
19 40 130 165 200 3.5 11.5 231 164

9

80B 1.5 1.1 1 0.75 0.75 0.55 10

90S 2 1.5 1.5 1.1 1 0.75

24 50 130 165 200 3.5 11.5

245

181

13

90LA 3 2.2 2 1.5 1.5 1.1 270 15

**90LB - - 2.5 1.8 - - 292 18

100LA 4 3 3 2.2 2 1.5

28 60 180 215 250 4 14

304

207

21

100LB - - 4 3 - - 304 25

112M 5.5 4 5.5 4 3 2.2 343 31

132 S 7.5~10 5.5~7.5 7.5 5.5 4 3

38 80 230 265 300 4 14

364

259

42

132 M 12.5 9 10 7.5 5.5~7.5 4~5.5 402 52

**132M - - 12.5 9 - - 402 58

160M 15~20 11~15 15 11 10 7.5
42 110 250 300 350 5 18 540 335

80

160L 25 18.5 20 15 15 11 90

180M 30 22 25 18.5 - -
48 110 250 300 350 5 18 600 374

115

180L 35 26 30 22 20 15 130

200L 40~50 30-37 40 30 25~30 18.5~22 55 110 300 350 400 5 18 656 416 220

225S - - 50 37 - -
*60 140 350 400 450 5 ***18

680
416

260

225M 60 45 60 45 40 30 680 280

250M 75 55 75 55 50 37 *65 140 450 500 550 5 ***18 742 490 350

280S 100 75 100 75 60 45
*75 140 450 500 550 5 ***18 892 490

445

280S 125 90 125 90 75 55 480

 سایز
موتور

2 قطبی 4 قطبی 6 قطبی
D E N M P S V X Y KgHP KW HP KW HP KW

*55a
*55b
*56

-
-
-

-
-
-

0.05
0.08
0.12

0.04
0.06
0.09

-
-
-

-
-
-

10 18 50 65 80 2 5.5
165
165
175

102
102
110

2.2
2.6
3.5

56A
56B

0.12
0.16

0.09
0.12

0.08
0.12

0.06
0.09

-
-

-
-

9 20 80 100 120 2.5 9 167 102 3.5

63A
63B

0.25
0.33

0.18
0.25

0.16
0.25

0.12
0.18

-
0.16

-
0.12

11 23 95 115 140 3 9.5 185 122
3.5
4

71A
71B

0.5
0.75

0.37
0.55

0.33
0.5

0.25
0.37

0.25
0.33

0.18
0.25

14 30 110 130 160 3.5 9.5 211 140
5.5
6.5

80A
80B

1
1.5

0.75
1.1

0.75
1

0.55
0.75

0.5
0.75

0.37
0.55

19 40 130 165 200 3.5 11.5 231 164
9
10

90S
90LA
**90LB

2
3
-

1.5
2.2
-

1.5
2

2.5

1.1
1.5
1.8

1
1.5
-

0.75
1.1
-

24 50 130 165 200 3.5 11.5
245
270
292

181
13
15
18

100LA
100LB
112M

4
-

5.5

3
-
4

3
4

5.5

2.2
3
4

2
-
3

1.5
-

2.2
28 60 180 215 250 4 14

304
304
343

207
21
25
31

132 S
132 M
**132M

7.5~10
12.5

-

5.5~7.5
9
-

7.5
10

12.5

5.5
7.5
9

4
5.5~7.5

-

3
4~5.5

-
38 80 230 265 300 4 14

364
402
402

259
42
52
58

160M
160L

15~20
25

11~15
18.5

15
20

11
15

10
15

7.5
11

42 110 250 300 350 5 18 540 335
80
90

180M
180L

30
35

22
26

25
30

18.5
22

-
20

-
15

48 110 250 300 350 5 18 600 374
115
130

200L 40~50 30-37 40 30 25~30 18.5~22 55 110 300 350 400 5 18 656 416 220

225S
225M

-
60

-
45

50
60

37
45

-
40

-
30

*60 140 350 400 450 5 18***
680
680

416
260
280

250M 75 55 75 55 50 37 *65 140 450 500 550 5 18*** 742 490 350

280S
280S

100
125

75
90

100
125

75
90

60
75

45
55

*75 140 450 500 550 5 18*** 892 490
445
480

* برای موتورهای دو قطبی                                            فرم
                                                                                فرم
                                                                                فرم

** توان در استاندارد IEC مشخص نگردیده است.
*** دارای 8 سوراخ

اندازه ها و وزن برای سایزهای 56 تا 280 به سازنده اصلی بستگی داشته و می تواند حسب مورد تغییر نماید.

B5 - ابعاد کلی برای موتورهای الکتریکی استاندارد شده سری )IEC(  نوع         4 قطبی

225         D=55  ,  E=110   
250         D=60  ,  E=140   
280         D=65  ,  E=140   
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RAN گیربکس های مخروطی
ابعاد کلی

 سایز
موتور

2 قطبی 4 قطبی 6 قطبی
D E N M P S V X Y

HP KW HP KW HP KW
63A
63B

0.25
0.33

0.18
0.25

0.16
0.25

0.12
0.18

-
-

-
-

11 23 60 75 90 2.5 M5 185 122

71A
71B

0.5
0.75

0.37
0.55

0.33
0.5

0.25
0.37

0.5
0.33

0.18
0.25

14 30 70 85 105 2.5 M6 211 140

80A
80B

1
1.5

0.75
1.1

0.75
1

0.55
0.75

0.5
0.75

0.37
0.55

19 40 80 100 120 3 M6 231 164

90S
90LA
**90LB

2
3
-

1.5
2.2
-

1.5
2

2.5

1.1
1.5
1.8

1
1.5
-

0.75
1.1
-

24 50 95 115 140 3 M8
245
270
292

181

100LA
100LB

4
-

3
-

3
4

2.2
3

2
-

1.5
-

28 60 110 130 160 3.5 M8 304 207

112M 5.5 4 5.5 4 3 2.2 28 60 110 130 160 3.5 M8 343 207

* شامل سری استاندارد شده IEC نمی باشد.
توجه: ابعاد X و Y و نیز وزن ها بسته به ساخت موتور، متفاوتند.

B14 - ابعاد کلی برای موتورهای الکتریکی استاندارد شده سری )IEC( نوع           4 قطبی
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RAN گیربکس های مخروطی
سواالت متداول

1- چرا از کاهنده های حلزونی استفاده می شود؟
ــه  ــت( ک ــه اس ــی 90 درج ــای ورودی و خروج ــن محوره ــه بی ــت )زاوی ــه اس ــس قائم ــک گیربک ــی ی ــای حلزون ــده ه کاهن

ــازد. ــر میس ــکان پذی ــاد ام ــن ابع ــش دور را در کوچکتری ــترین کاه بیش

2- چرا از گیربکس های مخروطی استفاده می شود؟
گیربکــس هــای مخروطــی نــوع دیگــری از گیربکســهای قائمــه هســتند کــه بــازده بســیار بیشــتری نســبت بــه کاهنــده هــای 
حلزونــی دارنــد ولــی در نســبت هــای پائیــن قابــل ســاخت هســتند. هنگامیکــه بــه یــک انتقــال دور 90 درجــه بــا نســبت 

تبدیــل پائیــن نیــاز داریــم، گیربکــس هــای مخروطــی انتخــاب بســیار مناســبی هســتند.

3- چرا از گیربکسهای هلیکال استفاده می شود؟
گیربکــس هــای هلیــکال بــازده بیشــتری دارنــد و قادرنــد مقادیــر بیشــتری از تــوان و گشــتاور خروجــی را تحمــل کننــد. 
گیربکــس هــای شــفت مســتقیم قیمــت کمتــری از گیربکســهای معمــول شــفت مــوازی دارنــد ولــی گیربکــس هــای شــفت 

مــوازی امکانــات و قابلیــت هــای بیشــتری دارنــد.

4- به چه دالیلی از یک گیربکس هلیکال یا یک کاهنده حلزونی استفاده می شود؟
گیربکــس هــای حلزونــی بــرای توانهــای پائیــن و متوســط اســتفاده مــی شــوند. ایــن نــوع گیربکــس هــا هزینــه اولیــه کمتــر، 

نســبت هــای تبدیــل باالتــر و گشــتاور خروجــی باالیــی را در ابعــاد کوچکتــر دارنــد.
گیربکــس هــای هلیــکال بــرای تــوان هــای باالتــر و کارکردهــای پیوســته،هنگامی کــه بــازده و عمــر مفیــد طوالنــی بــرای 

مصــرف کننــده اهمیــت بیشــتری از قیمــت اولیــه داشــته باشــند اســتفاده میشــوند.

5- مزایای چرخ دنده های سنگ خورده چیست؟
چند مزیت چرخدنده های سختکاری شده و سنگ خورده به شرح زیر است :

   صدای کمتر •
   ماکزیمم بازده •
   ظرفیت بار بیشتر •
   اصالح فرم دنده ... عمر طوالنی •

6- چند دلیل خرابی زود هنگام گیربکس ها چیست؟
چند دلیل بسیار متداول عبارتند از :

   انتخاب نادرست گیربکس برای کاربرد مورد نظر •
   تغییر در توان موتور یا در دور ورودی •
   جانمایی و نصب نادرست اتصاالت و کوپلینگ ها •
   روانکاری نادرست یا ناکافی •
• )PM( عدم امکان نگهداری درست   

7- آیا گیربکس ها برای کارکرد پیوسته مناسب هستند؟
بله. در صورت انتخاب و رعایت ضریب کار درست و گیربکس مناسب.

8- بکلش )Backlash ( چیست؟
حرکت آزاد بین دو چرخدنده است.

9- آیا در گیربکس ها بکلش وجود دارد؟
بلــه. بکلــش در کاربردهــای معمــول، بــرای جلوگیــری از قفــل شــدن دنــده هــا در یکدیگــر در اثــر افزایــش حــرارت گیربکــس 

ناشــی از کار کــردن و اصطحــکاک قطعــات آن و در نتیجــه خرابــی گیربکــس الزم اســت.
در بعضــی از کاربردهــای خــاص در صــورت نیــاز بــه کمینــه  کــردن بکلــش، گیربکــس هــای بــدون بکلــش قابــل ارائــه  

مــی باشــد کــه در هنــگام ســفارش بایــد قیــد شــود.
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RAN گیربکس های مخروطی
سواالت متداول

10- در چه کاربردهایی از گیربکس ها استفاده از روغن سنتتیک مفید می باشد؟
ایــن روغنهــا کارایــی بهتــری از روغنهــای معدنــی دارنــد و اســتفاده از آنهــا در موقعــی کــه گیربکــس هــا در شــرایطی 

ماننــد زیــر کار مــی کننــد مفیــد اســت :
دمای محیطی گرم یا سرد •
بارهای سنگین •
کارکرد پیوسته •
• )PM ( عدم امکان نگهداری درست

11- بیشترین دور ورودی مجاز چقدر است؟
بیشــتر گیربکــس هــا بــرای دور ورودی حداکثــر 1400 دور در دقیقــه طراحــی شــده انــد. اســتفاده از دور ورودی بیشــتر 

تنهــا در صــورت قیــد کــردن در هنــگام ســفارش و تاییــد دپارتمــان مهندســی مجــاز اســت.

12- آیا می توان از موتور بزرگتر از اندازه مورد نیاز استفاده کرد؟
ــر از حــد مجــاز خــود داری نمــود،  ــوان باالت ــا ت ــی ب ــد از نصــب موتورهای ــه نمــی شــود. معمــواًل بای ــی توصی ــه، ول بل
قطعــات گیربکــس و اجــزای سیســتم در ایــن صــورت در معــرض خطــر خرابــی قــرار دارنــد. چــرا کــه طراحــی گیربکــس 
براســاس تــوان جــذب شــده توســط گیربکــس و ماشــین انجــام گرفتــه نــه موتــور نصــب شــده روی گیربکــس. اســتفاده 
از موتــور بزرگتــر در شــرایطی مجــاز اســت کــه اطمینــان حاصــل شــود کــه بــرای شــرایط ویــژه ای ماننــد وقتــی کــه 
تعــداد اتصــاالت زیــاد اســت و در شــرایطی کــه تــوان انتقــال یافتــه بیــش از حــد مجــاز اســت مــورد اســتفاده قــرار نمــی 

گیرنــد.

13- آیا می توان جهت دور ورودی را تغییر داد؟
بلــه. در صــورت رعایــت ضریــب مناســب مــی تــوان از گیربکــس در جهــات چرخــش ســاعتگرد و پادســاعتگرد )چــپ و 

راســت( اســتفاده کــرد. مقــدار ایــن ضریــب 1/2 مــی باشــد کــه در ضریــب کار ضــرب مــی شــود.

14- آیــا در موتــور گیربکســهایی کــه موتــور توســط فلنــج یــا هوزینــگ بــه گیربکــس متصــل شــده اســت، موتــور 
نیــز بایســتی بــه شاســی بســته شــود؟

خیــر. ایــن کار باعــث بوجــود آمــدن ممــان خمشــی در محــل اتصــال موتــور و گیربکــس شــده و باعــث بــروز مشــکالتی 
از ایــن قبیــل میگــردد :

ایجاد سر وصدا •
افزایش دما در گیربکس •
شکستگی شفتها •
بروز روغن ریزی از محل کاسه نمد محور ورودی •
در مــواردی کــه وزن موتــور زیــاد باشــد بایــد از یــک تکیــه گاه بیــن پایــه هــای الکتروموتــور و شاســی اســتفاده  •

نمــود.

15- آیا می توان گیربکس را در حاالت مختلف نصب نمود؟
بله. ولی باید به موقعیت درپوش روغن توجه کرد.

در اکثر گیربکس ها 3 نوع درپوش روغن وجود دارد.
1-  درپوش پر کردن روغن

2-  درپوش تنظیم سطح روغن
3-  درپوش تخلیه روغن

در اکثــر مــوارد از درپــوش پرکــردن روغــن بــه عنــوان درپــوش تنفــس ) Breather ( اســتفاده مــی شــود کــه در مرکــز 
ــوع  ــه ن ــا توجــه ب ــه شــده اســت. ب ــه هــوای درون گیربکــس تعبی ــه قطــر 1mm جهــت تخلی ــن درپوشــها ســوراخی ب ای
ســفارش، بــرای حــاالت مختلــف نصــب، موقعیــت ایــن درپوشــها جابجــا مــی شــوند. در هنــگام تغییــر در حالــت نصــب، 

بــه موقعیــت درپوشــهای روغــن توجــه کنیــد.
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RAN گیربکس های مخروطی
راهنمای رفع عیب

راه حل دالیل عیب

1- کلیه پیچها را محکم کنید.
2- اتصاالت ورودی را محکم یا در صورت نیاز تعویض کنید.

ــت  ــاًل فی ــی و کام ــدون لق ــاًل ب ــد کام ــار بای ــد، خ ــض کنی ــار را تعوی 3- خ
باشــد. از خــار اســتاندارد اســتفاده کنیــد. در صــورت آســیب دیدگــی یــا 

گشــاد شــدن جــا خــار بایــد تعویــض شــود.
ــر  ــه و محفظــه گیربکــس را پــس از شستشــو مجــدداً پ 4- روغــن را تخلی

کنیــد.
5- برینگ باید تعویض شود.

6- چرخ دنده ها باید تعویض شود.

1- شل بودن پیچها
2- شل بودن یا خرابی اتصاالت ورودی

3- خرابــی خــار، جــا خــار یــا فیــت نبــودن جــا 
خــار

4- وجود جرم خارجی در گیربکس

5- آسیب دیدگی و خرابی برینگها
6- آسیب دیدگی و خرابی چرخدنده ها

 لرزش غیر
 معمول

گیربکس

1- محل درپوش روغن را کنترل و در صورت نیاز اصالح کنید.

2- در پوش روغن را محکم کنید.
3- ســطح روغــن را کمتــر کنیــد، محفظــه گیربکــس بایــد تقریبــًا تــا نیمــه، 

درون روغــن باشــد.
4- درپوش های روغن را تعویض کنید.

5- کاسه نمد ها باید تعویض شوند.
6- واشرها / گسکت ها باید تعویض شوند.

1- نادرست بودن وضعیت نصب:
نامناسب بودن جای درپوشها برای آن.

وضعیت نصب گیربکس.
2- شل بودن در پوشهای روغن .

3- زیاد بودن سطح روغن.
 

4- خرابی درپوشهای روغن.
5- خرابی کاسه نمدها.

6- خرابی واشرها / گسکت ها.

نشت روغن

ــودن  ــد. از روان ب ــرل کنی ــوگ کنت ــه کاتال ــه ب ــا توج ــب کار را ب 1- ضری
ــاز  ــورت نی ــد. در ص ــل کنی ــان حاص ــین اطمین ــات، ماش ــت قطع حرک

ــد. ــن کنی ــری را جایگزی ــس بزرگت گیربک

2- مقدار روغن را تنظیم کنید.
3- از روغن مناسب که در کاتالوگ قید شده استفاده کنید.

4- از روغــن مناســب مخصــوص دمــای باالتــر اســتفاده کنیــد، در صــورت 
نیــاز گیربکــس بزرگتــری را جایگزیــن کنیــد.

ــتی  ــب کار بدرس ــد )ضری ــش از ح ــار بی 1- ب
ــا محاســبات  ــه نشــده اســت ی در نظــر گرفت
ــات  ــا قطع ــت ی ــتباه اس ــتاور اش ــوان گش ت

ــند(. ــی باش ــار م ــت فش ــین تح ماش

2- مقدار روانکار کم یا زیاد است.
3- روانکار مناسب استفاده نشده.

4- دمای محیطی زیاد.

 دمای زیاد
گیربکس

ــب در  ــدی مناس ــان بن ــد، از یاتاق ــم کنی ــس را ک ــعاعی گیربک ــار ش 1- ب
جهــت مقابــل اســتفاده کنیــد، در صــورت نیــاز گیربکــس بزرگتــری را 

ــد. ــن کنی جایگزی
2- سطح روغن را تنظیم کنید.

1- بار شعاعی زیاد است.

2- مقدار روانکار کم است.
 دمای زیاد در 
محل برینگ ها

1- سطح روغن را تنظیم کنید.
ــت  ــاًل فی ــی و کام ــدون لق ــاًل ب ــد کام ــار بای ــد، خ ــض کنی ــار را تعوی 2- خ

ــد. باش
3- اتصــاالت، یاتاقــان بنــدی، ریــل هــا و راهنماهــا، بدنــه و ســایر اجــزای 
ماشــین را کنتــرل و از محکــم بــودن و روان بــودن آنهــا اطمینــان 

ــد. حاصــل کنی
ــر  ــه و محفظــه گیربکــس را پــس از شستشــو مجــدداً پ 4- روغــن را تخلی

کنیــد.
ــت  ــاًل فی ــی و کام ــدون لق ــاًل ب ــد کام ــار بای ــد، خ ــض کنی ــار را تعوی 5- خ
باشــد.از خــار اســتاندارد اســتفاده کنیــد. در صــورت آســیب دیدگــی یــا 

گشــاد شــدن جــا خــار بایــد تعویــض شــود.
6- پایه های نصب را محکم کنید.

7- از تــراز بــودن ســطح نصــب اطمینــان حاصــل کنیــد. در صــورت نیــاز 
از تکیــه گاه و شــیم اســتفاده کنیــد.

8- برینگها باید تعویض شوند.
9- چرخدنده ها باید تعویض شوند.

ــر در  ــکوزیته باالت ــا ویس ــن ب ــد. روغ ــتفاده کنی ــب اس ــن مناس 10- از روغ
ــاال. ــای ب دم

1- مقدار کم روانکار 
2- خار و جا خار ورودی یا خروجی 

ــدا  ــال ص ــین )انتق ــتم ماش ــکال در سیس 3- اش
ــس(. ــه گیربک ب

ــته  ــه پوس ــی در محفظ ــرم خارج ــود ج 4- وج
ــس. گیربک

و  ورودی  اتصــاالت  و  کوپلینــگ  خرابــی   -5
خروجــی.

6- شل بودن پیچهای نصب پایه ها .

7- تراز نبودن سطح نصب گیربکس.

8- خرابی برینگ ها .
9- خرابی چرخدنده ها.
10- دمای محیطی زیاد.

 صدای
گیربکس
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