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General-Purpose Low-Backlash planetary gearbox 

 

Model: TITAN 

T P G - s e r i e s  

 

  TITAN مدل خورشيدي گيربكسهاي

s e r i es-T P G  

  اي پله موتورهاي و سرو موتورهاي مخصوص

  مناسب قيمت و كم لقي با

  دقيق كاربردهاي انواع در استفاده قابل
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  صولحم كد ناساييش   - 1

 

  : دارد وجود زير بشرح اطالعاتي ميكنيد مشاهده زير در را آن از نمونه يك كه حاضر محصول كد در

 

16  -  L2  -  90 TPG 

 

 

 

 

 

 

  .است شده حك ليزر با ورودي فلنج نزديك گيربكس بدنه روي ديگر اطالعات همراه به كد اين

  .است شده داده نشان زير شكلهاي در مختلف نسبتهاي و موجود سايز 4 هاي نمونه

  

  

  

  60 سايز                                                           90 سايز                                                                  

  

  

  

  

  

  120 سايز                                 160 سايز                                                                               

  

  

  1 شكل

  

  موجود سايزهاي و ها تبديل نسبت ، خورشيدي هاي گيربكس ظاهري شكل   - 2

  .ميشود بيان ميليمتر حسب بر كه است گيربكس اصلي بدنه قسمت قطر همان سايز اين .ميشود ارائه سايز 4 در خاورميانه سروتك شركت خورشيدي گيربكسهاي

  

  : از عبارتند موجود سايزهاي

  160  و 120  و 90  و 60 سايز

  .ببينيد مقابل شكل در را گيربكسها مختلف سايزهاي واقعي نماي

  

  

  

  

  

  

  

  2 شكل                                                                            

  

  .آمد خواهد بعد بخشهاي در مورد اين در بيشتر توضيحات .ميشود تعيين آن در رفته بكار طبقات تعداد به توجه با خورشيدي گيربكسهاي تبديل نسبت

  .ميشوند ساخته طبقه سه و طبقه دو و طبقه يك مختلف مدل سه در گيربكسها اين ، قاتطب تعداد نظر از كه كرد عنوان ميتوان كلي بطور لكن

  .است تشخيص قابل  ,L3  L2,  L1  حروف با تنوع اين نيز محصول كد در

 / 5 طبقه آن خروجي سرعت ، باشد 5 طبقه يك تبديل نسبت اگر مثال .ميافتد اتفاق سرعت كاهش طبقه همان تبديل نسبت به توجه با طبقه هر در
 طبقه آن ورودي سرعت 1

  .است

TPG است محصول از نوع اين اسم بيانگر  

  شده گرفته آن كامل نام از كه

Titan Planetary Gearbox گيربكس بدنه تقريبي قطر  

 mm  حسب بر

  ، گيربكس طبقات تعداد

L2  طبقه دو يعني  

 

  تبديل نسبت
1 : 16 
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  .است طبقه هر تبديلهاي نسبت حاصلضرب گيربكس آن تبديل نسبت ، باشد داشته قرار هم پشت طبقه چند ، گيربكس يك در اگر

  .ستا  20 موجود گيربكس تبديل نسبت است  4 دوم طبقه تبديل نسبت و 5 اول طبقه تبديل نسبت كه طبقه دو گيربكس يك در مثال

  .است  80 موجود گيربكس تبديل نسبت است  4 هم سوم طبقه تبديل نسبت و 4 دوم طبقه تبديل نسبت و 5 اول طبقه تبديل نسبت كه طبقه سه گيربكس يك در مثال نيز و

  

  .ميكنيد مالحظه را خاورميانه سروتك شركت خورشيدي گيربكسهاي موجود تبديلهاي نسبت كليه زير جدول در

  

  گيربكس كل تبديل نسبت

i3) x i2 x (i1 
     (i1) اول طبقه تبديل نسبت   )(i2 دوم طبقه تبديل نسبت   )(i3 سوم طبقه تبديل نسبت

  طبقه يك گيربكس  5  -   -   5

12   -  4  3  

  طبقه دو گيربكس

16   -  4  4  

20   -  4  5  

25   -  5  5  

32   -  4  8  

40   -  5  8  

64  4  4  4  

  طبقه سه گيربكس

80  4  4  5  

100  4  5  5  

125  5  5  5  

160  4  5  8  

200  5  5  8  

  1 جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  60 سايز طبقه سه و طبقه دو و طبقه يك گيربكس                                                                   90 سايز طبقه سه و طبقه دو و طبقه يك گيربكس             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  120 سايز طبقه سه و طبقه دو گيربكس                                                                                     160 سايز طبقه دو و هطبق يك گيربكس       

  3 شكل
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  موتورها انواع با خورشيدي گيربكس تركيب   - 3

 انطباق و گيربكس صحيح انتخاب براي لذا ميشود گرفته بكار بازار در موجود يموتورها استپر نواعا براي هم و سرو موتورهاي مختلف انواع براي هم ها گيربكس اين كه آنجا از

  .كنيد مراجعه موتورها و گيربكسها كامل هاي نقشه به موتور با آن كامل

  .است سترسيد قابل  com . SERVOTECHLTD . www  سايت طريق از يا شركت محصوالت CD  در اف دي پي فايل بصورت ها نقشه اين

  .است آمده بعد بخش در مختلف موتورهاي با گيربكسها نوع اين نصب گوناگون هاي تركيب

  فاز پنج و فاز سه و دوفاز موتور استپر انواع با خورشيدي گيربكس تركيب   - 3_1

  .هستند شركت اين خورشيدي ايگيربكسه مناسب انواع روي نصب قابل خاورميانه سروتك شركت 110 و  86 و  57 سايز موتورهاي استپر تمامي

  .است ميليمتر برحسب موتورها ستپرا فلنج سايز همان شده ذكر اعداد

  .ميباشند گيربكسها اين روي بر نصب قابل موتورها اين با ابعادشان تطابق صورت در شركتها ساير استپر موتورهاي

  

  : 57 سري موتورهاي استپر
 موتور شافت روي تبديل بوش يك از استفاده و گيربكس ورودي فلنج تغيير با اينكار .هستند نصب قابل  TPG60 سري سهايگيربك روي بر 57 سري موتورهاي استپر كليه

  .است موجود مربوطه لوازم .ميشود پذير امكان

  

  : 86 سري موتورهاي استپر
 .بود خواهد نياز مورد خروجي گشتاور مقدار اساس بر گيربكس سايز تخابان .هستند نصب قابل  09TPG و  TPG60 سري گيربكسهاي روي بر 86 سري موتورهاي استپر كليه

  .است موجود مربوطه لوازم .ميشود پذير امكان موتور شافت روي تبديل بوش يك از استفاده و گيربكس ورودي فلنج تغيير با اينكار

  

  : 110 سري موتورهاي استپر
  .است موجود مربوطه لوازم .ميشود پذير امكان گيربكس ورودي فلنج تغيير با اينكار .هستند نصب قابل  09TPG سري گيربكسهاي روي بر 110 سري موتورهاي استپر كليه

  .است فاز سه مدل از رميانهخاو سروتك شركت 110 سايز موتورهاي استپر

  

  .ميبينيد را گيربكسها با موتورها استپر انواع شده نصب هاي نمونه زير شكلهاي در

  

  

  

  

  

  57 سري موتور استپر روي شده نصب  TPG60 گيربكس                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  86 سري موتور استپر روي شده نصب  TPG60 گيربكس                             86 سري موتور استپر روي شده نصب  TPG90 گيربكس                

  

  4 شكل
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  موتور سرو انواع با خورشيدي گيربكس تركيب   - 3_2

  .هستند شركت اين خورشيدي گيربكسهاي مناسب انواع روي نصب قابل خاورميانه سروتك شركت 180 و 150 و 130 و 110 و 90  و  80 و  60 سايز موتورهاي سرو تمامي

  .است ميليمتر برحسب موتورها سرو فلنج سايز همان شده ذكر اعداد

  .ميباشند گيربكسها اين روي بر نصب قابل موتورها اين با ابعادشان بقتطا صورت در شركتها ساير سرو موتورهاي

  

  

  : 60 سري موتورهاي سرو
  .هستند نصب قابل  TPG60 سري گيربكسهاي روي بر 60 سري موتورهاي سرو كليه

  

  

  

  

  

  5 شكل                                                              

  

  : 80 سري موتورهاي سرو
  ) 7 شكل( .هستند نصب قابل  TPG90 سري گيربكسهاي روي بر 80 سري موتورهاي سرو ليهك

 سرو فقط ، دارد 64 از باالتر تبديل نسبت كه گيربكس اين طبقه سه مدلهاي در ، است متر -نيوتن 125 حداكثر كه گيربكس از سري اين خروجي نامي گشتاور به توجه با

 هاي دنده سالمت حفظ محدوديت اين دليل .ندارد وجود طبقه سه  TPG90 روي 80 سري موتورهاي سرو نصب امكان و ) 6 شكل ( سته استفاده قابل 60 سري موتورهاي

  .آنست روي حد از بيش فشار نكردن وارد و گيربكس

  

  

  

  

  

  

  

  7 شكل                                                                                                                       6 شكل

  

  

  : 90 سري موتورهاي سرو
 موتور شافت روي تبديل بوش يك از استفاده و گيربكس ورودي فلنج تغيير با اينكار .هستند نصب قابل  TPG90 سري گيربكسهاي روي بر 90 سري موتورهاي سرو كليه

  ) 9 شكل ( .است موجود مربوطه لوازم .ميشود پذير امكان

 سرو فقط ، دارد 64 از باالتر تبديل نسبت كه گيربكس اين طبقه سه مدلهاي در ، است متر -نيوتن 125 حداكثر كه گيربكس از سري اين خروجي نامي گشتاور به توجه با

 هاي دنده سالمت حفظ محدوديت اين دليل .دندار وجود طبقه سه  TPG90 روي 90 سري موتورهاي سرو نصب امكان و ) 8 شكل ( هست استفاده قابل 60 سري موتورهاي

  .آنست روي حد از بيش فشار نكردن وارد و گيربكس

  

  

  

  

  

  

  

  

  9 شكل                                            8 شكل
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  : 110 سري موتورهاي سرو
  .هستند نصب قابل  TPG90 سري گيربكسهاي روي بر 110 سري موتورهاي سرو كليه

 سرو فقط ، دارد 64 از باالتر تبديل نسبت كه گيربكس اين طبقه سه مدلهاي در ، است متر -نيوتن 125 حداكثر كه گيربكس از سري اين خروجي نامي گشتاور به توجه با

 و گيربكس هاي دنده سالمت حفظ محدوديت اين دليل .ندارد وجود طبقه سه  TPG90 روي 110 سري موتورهاي سرو نصب امكان و هست استفاده قابل 60 سري موتورهاي

  .آنست روي حد از بيش فشار نكردن وارد

 موتور نامي گشتاور عدد به گيربكس تبديل نسبت انتخاب هنگام بايد است متر  - نيوتن 10 و 8 و 6 و 4 شامل كه سايز اين در سرو موتورهاي نامي گشتاور رنج به توجه با ضمنا

  .نباشد بيشتر گيربكس خروجي نامي گشتاور مقدار از گيربكس تبديل نسبت در موتور نامي گشتاور حاصلضرب كه بقسمي داشت توجه نيز

  

  

  

  

  

  

  

  

  10 شكل                                          

  : 130 سري موتورهاي سرو
  ) 12 شكل ( .هستند نصب قابل  TPG120 سري گيربكسهاي روي بر 130 سري موتورهاي سرو كليه

  ) 13 شكل ( .است گرفته صورت 5 نسبت در گيربكس شدن ارزانتر براي اينكار .هستند نصب قابل  TPG90-5 سري گيربكسهاي روي بر 130 سري رهايموتو سرو كليه

 سرو فقط ، دارد 64 زا باالتر تبديل نسبت كه گيربكس اين طبقه سه مدلهاي در ، است متر -نيوتن 260 حداكثر كه گيربكس از سري اين خروجي نامي گشتاور به توجه با

 حفظ محدوديت اين دليل .ندارد وجود طبقه سه  TPG120  روي 130 يا 110 سري موتورهاي سرو نصب امكان و ) 11 شكل ( هست استفاده قابل 80 سري موتورهاي

  .آنست روي حد از بيش فشار نكردن وارد و گيربكس هاي دنده سالمت

 گشتاور عدد به گيربكس تبديل نسبت انتخاب هنگام بايد است متر  -  نيوتن 15 و 10 و 7 و 6 و 5 و 4 شامل كه سايز اين در سرو ايموتوره نامي گشتاور رنج به توجه با ضمنا

  .نباشد بيشتر گيربكس خروجي نامي گشتاور مقدار از گيربكس تبديل نسبت در موتور نامي گشتاور حاصلضرب كه بقسمي داشت توجه نيز موتور نامي

  

  

  

  

  

  

  

  

  13 شكل                                                      12 شكل                                                                   11 شكل                                      

  

  : 150 سري موتورهاي سرو
 موتور شافت روي تبديل بوش يك از استفاده و گيربكس ورودي فلنج تغيير با اينكار .هستند نصب قابل  TPG160 سري گيربكسهاي روي بر 150 سري موتورهاي سرو كليه

  .است موجود مربوطه لوازم .ميشود پذير امكان

 سرو فقط ، دارد 64 از باالتر تبديل نسبت كه گيربكس اين طبقه سه مدلهاي در ، است متر -نيوتن 800 حداكثر كه گيربكس از سري اين خروجي نامي گشتاور به توجه با

 هاي دنده سالمت حفظ محدوديت اين دليل .ندارد وجود طبقه سه  TPG160  روي 180 يا 150 سري موتورهاي سرو نصب امكان و هست استفاده قابل 130 سري موتورهاي

  .آنست روي حد از بيش فشار نكردن وارد و گيربكس

 نيز موتور نامي گشتاور عدد به گيربكس تبديل نسبت انتخاب هنگام بايد است متر  - نيوتن 23 و 81 شامل كه سايز اين در سرو موتورهاي نامي گشتاور رنج به توجه با ضمنا

  .نباشد بيشتر گيربكس خروجي نامي گشتاور مقدار از گيربكس تبديل نسبت در موتور نامي گشتاور حاصلضرب كه بقسمي داشت توجه

  

  

  

  

  

  

  14 شكل   
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  : 180 سري يموتورها سرو
  .هستند نصب قابل  TPG160 سري گيربكسهاي روي بر 180 سري موتورهاي سرو كليه

 سرو فقط ، دارد 64 از باالتر تبديل نسبت كه گيربكس اين طبقه سه مدلهاي در ، است متر -نيوتن 800 حداكثر كه گيربكس از سري اين خروجي نامي گشتاور به توجه با

 هاي دنده سالمت حفظ محدوديت اين دليل .ندارد وجود طبقه سه  TPG160  روي 180 يا 150 سري موتورهاي سرو نصب امكان و هست تفادهاس قابل 130 سري موتورهاي

  .آنست روي حد از بيش فشار نكردن وارد و گيربكس

 گشتاور عدد به گيربكس تبديل نسبت انتخاب هنگام بايد است متر  -  ننيوت 48 و 40 و 35 و 27 و 21 شامل كه سايز اين در سرو موتورهاي نامي گشتاور رنج به توجه با ضمنا

  .نباشد بيشتر گيربكس خروجي نامي گشتاور مقدار از گيربكس تبديل نسبت در موتور نامي گشتاور حاصلضرب كه بقسمي داشت توجه نيز موتور نامي

  

  

  

  

  

  

  

  15 شكل              

  

  خورشيدي گيربكس ساختار   - 4

  .است شده داده نشان زير شكل در خورشيدي گيربكس كلي ساختار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  16 شكل

  

  . است طبقه يك خورشيدي گيربكس يك شماي اين

 كوپل ورودي شافت اين به موتور .است يكپارچه ميشود گفته  gear sun input  يا خورشيد دنده اصطالحا كه ورودي دنده با ميشود ديده چپ سمت در كه ورودي شافت

  .شد خواهد

 هنگام و بوده درگير آن با كه اند گرفته قرار مساوي زواياي با ) گوناگون تبديلهاي نسبت براي سازندگان مختلف طرحهاي به توجه با ( دنده چهار يا سه يا دو ، خورشيد دنده دور

  .ميگردند آن دور خورشيد دنده گردش

 كه رينگي يك با بيرونيشان سمت از و دارند تماس ورودي خورشيد دنده با داخليشان سمت از ميشوند شناخته  gears planet  يا سياره هاي دنده نام به كه ها دنده اين

  .است يكپارچه گيربكس بدنه با رينگ اين .ميشود ديده فوق شكل در gear internal  دنده نام با شده دنده داخل از كه رينگ اين .هستند درگير شده دنده آن داخل

  .هستند  gearbox planetary  يا اي سياره گيربكس يا خورشيدي گيربكس نام به گيربكس نوع اين نامگذاري اساس  gears planet   يا سياره هاي دنده

  .است تر شده شناخته خورشيدي گيربكس عنوان ولي ميشوند برده بكار بازار در اي سياره گيربكس و خورشيدي گيربكس ترجمه دو هر

  .ميگردانند را خروجي شافت ، گردش هنگام و اند شده سوار شده يكپارچه خروجي شافت با كه قطعه يك روي بر gears planet   يا سياره هاي دنده

  .بود خواهد كمتر گيربكس كل لقي باشد كمتر ها دنده بين لقي چقدر هر

  .باشد helical   يا مورب بصورت يا بوده spur   اصطالحا يا صاف و ساده است ممكن ها دنده شكل

  .ميكنند توليد كمتري صداي كار هنگام نيز و دارند بيشتري گشتاور تحمل و باالتر دقت  helical  يا مورب هاي دنده با گيربكسهاي

 براي و بوده تر بصرفه مقرون بسيار دارد وجود آنها هاي دنده ساخت براي كه تري ساده تكنولوژي بدليل ولي دارند بيشتري لقي گرچه spur  يا صاف هاي دنده با گيربكسهاي

  .هستند كافي دقيق نسبتا كارهاي از بسياري
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  خورشيدي گيربكس در تبديل نسبت محاسبه   - 4_1

  : است زير بصورت گيربكس تبديل نسبت محاسبه فرمول باشد ساكن gear internal   همان يا بدنه حالتيكه در خورشيدي گيربكس عملكرد نحوه به توجه با
  

R = 1 + ( N R / N S )  

R = gearbox ratio ( input speed divided by output speed ) 

NR = number of teeth on the internal ring 

NS = number of teeth of sun gear 

  

  .چرخيد خواهد دور يك خروجي شافت بزند دور 5 خورشيد دنده اگر يعني ، است  5 گيربكس يك تبديل نسبت ميشود گفته هنگاميكه مثال

  .ميدهند نشان  M   با را مدول .است يكسان گيربكس يك داخل هاي دنده تمام مدول

  .كرد محاسبه را گام قطر مقدار ميتوان جداگانه داخلي دنده و سياره دنده و خورشيد دنده براي

M / S=ND  : خورشيد دنده گام قطر SP   ) SN است خورشيد دنده در دندانه تعداد (   

   ) است سياره دنده در دندانه تعداد M / P=NDPP    ) PN  : سياره دنده گام قطر

M / R=ND  : داخلي دنده گام قطر RP   ) RN است داخلي دنده در دندانه تعداد (   

  

 از بزرگتر تبديلهاي نسبت براي نيز .شود استفاده دنده طبقه دو از است بهتر 8 از بزرگتر تبديلهاي نسبت براي كه گرفت نتيجه ميتوان تبديل نسبت براي موجود رابطه به توجه با

  .بشود بايد بزرگ خيلي گيربكس قطر يا شد خواهد كوچك خيلي خورشيد دنده يا اينصورت غير در .شود استفاده دنده طبقه سه از است بهتر 40

 كوچك نشود بزرگتر و بوده ثابت گيربكس قطر اگر . بشود بايد بزرگ خيلي گيربكس قطر يا باشد ككوچ خيلي سياره هاي دنده بايد يا باشد 4 از كمتر تبديل نسبت اگر همچنين

  .ست ها دنده مكانيكي تحمل كاهش موجب سياره هاي دنده شدن

  .نيست كردن مونتاژ قابل اساساً گيربكس ، باشد نشده طراحي درست خورشيدي گيربكس يك در ها دندانه تعداد اگر

  

  

  : مثال

  .كنيد محاسبه را ديگر هاي دنده اطالعات ساير است 1 آن مدول و 24 آن خورشيد دنده هاي دندانه تعداد كه 5 نسبت با فرضي خورشيدي گيربكس يك در

/  رابطه با توجه با MSN = D SP داشت خواهيم است ميليمتر حسب بر مدول كه متريك سيستم در :  

  

24mm = 24/1 = Ns/M = DSP 

  : داريم تبديل نسبت براي اصلي فرمول طبق و

)S/NRR=1+(N  

 

NR = NS(R-1) = 24(5-1) = 24(4) = 96      تعداد دندانه رينگ داخلي 

  : كرد محاسبه را داخلي رينگ قطر ميتوان حال

96mm = 96/1 = /MRN = DRP 

  

  : آورد دستب را سياره دنده گام قطر زير رابطه از ميتوان خورشيدي گيربكس در ها دنده هندسه به توجه با

  

(PDS/2) + PDP = PDR/2 

PDP = (PDR/2) - (PDS/2) 

PDP = (PDR - PDS)/2 

PDP = (96 - 24)/2 = 72/2 = 36mm 

  : آورد بدست را سياره دنده هاي دندانه تعداد ميتوان آنجا از كه

PDP = NP/M 

 

NP = PDP x M = 36 x 1 = 36   تعداد دندانه دنده سياره 

  

  P2N + SN = RN                : از عبارتست كه دارد وجود خورشيدي گيربكس در ها دندانه تعداد براي هم ديگري رابطه
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  : 5 نسبت با فرضي خورشيدي گيربكس يك محاسبات خالصه
 

  ring internal دنده داخل رينگ  gear planet  سياره دنده  gear sun خورشيد دنده 

  1  3  1  تعداد

  1  1  1  )ميليمتر( مدول

  96  36  24  دندانه تعداد

  96  36  24  )ميليمتر( گام قطر

  2 جدول

  

 خروجي شافت .دارد وجود بعد طبقه به حركت اعمال براي خورشيد دنده يك ، طبقه هر خروجي شافت بجاي اند شده تشكيل طبقه سه يا دو از كه خورشيدي گيربكسهاي در

  : كنيد توجه زير بشكل .شد خواهد گرفته آخر طبقه از گيربكس

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  17 شكل

  

 عدد 4 از سياره دنده عدد 3 بجاي گيربكس تحمل قدرت افزايش براي 4 تبديل نسبت در خاورميانه سروتك شركت محصوالت از TPG  سري گيربكسهاي سايزهاي كليه در

  .دكني توجه زير شكل به .آنست عمر طول و عملكرد كيفيت در موثر نكات از كه شده استفاده سياره دنده

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19 شكل                                                                                   18 شكل                                                          

  

  .است طبقه آن گشتاور تحمل حد افزايش فقط آن تاثير و نداده تغيير را تبديل نسبت محاسبات روابط موضوع اين

 و است 4 نسبت با دوم طبقه 20 تبديل نسبت با گيربكس در اما هستند 5 نسبت داراي اول طبقه در آنها دو هر بگيريد نظر در را 25 و 20 تبديل نسبت با گيربكس دو اگر مثال

  .است بيشتر 25 نسبت با گيربكس گشتاور تحمل حد زا 20 نسبت با گيربكس گشتاور تحمل حد لذا ، 5 نسبت با دوم طبقه 25 تبديل نسبت با گيربكس در

  .كنيد رجوع گيربكسها فني مشخصات جدول به هاگيربكس گشتاور تحمل حد با بيشتر آشنايي و مقايسه براي

  

 به ( .بعديست طبقات در 5 يا 4 نسبت انتخاب و اول طبقه در 8 يا 5 يا 4 يا 3 نسبت انتخاب اساس بر خورشيدي گيربكسهاي از TPG  سري در موجود تبديلهاي نسبت

 بر خاورميانه سروتك شركت محصوالت نسبي برتري عامل مهم نكته اين .است حصول قابل گشتاور تحمل حد باالترين حالت اين در ) كنيد مراجعه 4 صفحه در 1 جدول

  .است بازار در آن مشابه مدلهاي

  

  

  

  

 طبقه اين سياره هاي دنده

 بعد طبقه خورشيد دنده
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  ) TPG  سري ( خورشيدي گيربكسهاي فني مشخصات   - 5

  

  

  

 

 TORQUE OUTPUT RATED   يا نامي خروجي گشتاور    - 5_1

  .است گيربكس عمر و كار كيفيت تضمين و گيربكس انتخاب در عامل مهمترين پارامتر اين ، گيربكسها مصرف موارد بيشتر در شايد

 بطور و جهت يك در موتور آنكه بشرط است اعمال قابل گيربكس روي طوالني زمان مدت براي كه ) متر – نيوتن حسب بر ( باري مقدار از عبارتست نامي خروجي گشتاور

  .كند حركت ثابت سرعت با پيوسته

  : مهم

 كاهش را گيربكس تحمل كه شد خواهد وارد محاسبات در كار سختي ضرايب شود راستگرد و چپگرد يا استاپ و استارت بدفعات ، آن استفاده مورد كاربرد در موتور صورتيكه در

  .يابد كاهش هم نصف تا گيربكس گشتاور تحمل حد است ممكن كاربردهايي چنين ناي در .ميدهد

  .گرفت نظر در را %60 ضريب ميتوان تجربي بطور گيربكس انتخاب امر در سهولت براي مواردي چنين در

  .بگيريد نظر در آنرا %60 قطف محاسبات در ، است متر – نيوتن 125 آن نامي گشتاور تحمل زير جدول طبق كه  TPG90-20 گيربكس اگر مثال

) n.m. 75 = 125 x 0.6 (  

  .است متر – نيوتن 3.75 حدود كرد استفاده آن با ميتوان كه موتوري گشتاور حداكثر فوق مقدار به توجه با پس

  

  .ميباشد زير جدول مقادير ٪200 بميزان ) Stop Emergency ( اضطراري توقف صورت در گيربكسها تحمل قابل اي لحظه گشتاور حداكثر

 

 

 مدل گيربكس   

  ratio TPG60 TPG90 TPG120 TPG160 

 گشتاور خروجي نامي

 

Rated Output 

Torque 

(N.m.) 

 يك طبقه

one-stage (L1) 
1: 5 36 110 230 700 

 دو طبقه

two-stage (L2) 

1: 12 40 125 260 800 

1: 16 40 125 260 800 

1: 20 40 125 260 800 

1: 25 36 110 230 700 

1: 32 40 125 260 800 

1: 40 36 110 230 700 

 سه طبقه

three-stage (L3) 

1: 64 40 125 260 800 

1: 80 40 125 260 800 

100 1: 40 125 260 800 

  3 جدول

  

  .شود انجام بيشتري دقت با كار و تر هزينه كم نگهداري ، آن از برداري بهره دوره در تا شد خواهد باعث طراحي اوليه مراحل در مناسب گيربكس انتخاب

  .شد خواهد مستهلك زودتر باشد بيشتري كاري فشار تحت گيربكس چقدر هر

  .شوند گرفته بكار نسبت دو اين ) آخر طبقه ( خروجي طبقه در تا شده سعي لذا است 5 و 4 نسبتهاي در ها دنده گشتاور تحمل بيشترين كه آنجا از

  ) كنيد مراجعه 4 صفحه در 1 جدول به ( .است شده استفاده 8 و 6 و 5 و 4 و 3 نسبتهاي از روديو طبقه در

  .است آخر طبقه گشتاور تحمل حد همان واقع در گيربكسها نوع اين در گشتاور تحمل حد

  .دارد 4 نسبت خروجي طبقه و 5 نسبت ورودي هطبق شده تشكيل طبقه دو از كه :1 20 تبديل نسبت با گيربكس در مثالً كه ميشود مشخص توضيحات اين با

  .دارد 4 نسبت هم خروجي طبقه و 4 نسبت نيز دوم طبقه و 4 نسبت ورودي طبقه شده تشكيل طبقه سه از كه :1 64 تبديل نسبت با گيربكس در

  .است برابر هم با گيربكس دو اين گشتاور تحمل حد لذا است  4 گيربكس دو هر خروجي طبقه تبديل نسبت كه آنجا از

  

  .فرماييد حاصل تماس   با نيست موجود فوق جدول در كه تبديلهايي نسبت به نياز صورت در
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  ها دنده بين     ACKLASHB  يا نامي لقي    - 5_2

  

 مدل گيربكس   

  ratio TPG60 TPG90 TPG120 TPG160 

 لقي نامي

 

Rated Backlash  

(arc min.) 

 يك طبقه

one-stage (L1) 
1: 5 14 14 8 8 

 دو طبقه

two-stage (L2) 

1: 12 16 16 10 10 

1: 16 16 16 10 10 

1: 20 16 16 10 10 

1: 25 16 16 10 10 

1: 32 16 16 10 10 

1: 40 16 16 10 10 

 سه طبقه

three-stage (L3) 

1: 64 18 18 12 12 

1: 80 18 18 12 12 

100 1: 18 18 12 12 

  4 جدول

  

 احساس گيربكس هاي دنده كردن راست و چپ هنگام دست زير كه اي پديده آن با موجود استانداردهاي طبق آن گيري اندازه روش و backlash  يا لقي تعريف كه كنيد توجه

  .ميباشد backlash عدد برابر 6 تا 4 ودحد ميشود احساس ها دنده كردن راست و چپ با تست هنگام كه ها دنده بين لقي ميزان .است متفاوت ميكنيد

 چيزي يعني كمان دقيقه  60 الي  40 حدود تا است ممكن ، كنيد تست دست زير را است كمان دقيقه 10 مثال آن backlash نامي مقدار كه گيربكسي اگر ديگر بيان با

  .برميگردد آن گيري اندازه نحوه و backlash فتعري به و طبيعيست امري كه كنيد تجربه را ها دنده لقي احساس درجه 1 به نزديك

  

  .ميباشد ساخت قابل هم min-arc 5 حد در لقي آنصورت در .شود استفاده ) gear helical ( مورب هاي دنده از بايد كمتر لقي به نياز صورت در

  

 

 

 

 

 

 

 

 20 شكل

 PEEDS INPUT RATED   يا گيربكس به نامي ورودي سرعت    - 5_3

  .كند حركت ثابت سرعت با پيوسته بطور و جهت يك در موتور آنكه بشرط است اعمال قابل گيربكس روي طوالني زمان مدت براي ينام ورودي سرعت

  

  5 جدول

  

  .داشت خواهد آنرا تحمل گيربكس باشد داشته را فوق مقادير از بيش سرعتي كوتاهي زمان مدت براي استفاده مورد كاربردهاي در موتور صورتيكه در البته

  .بيافتد فاقات اوليه شتابگيري لحظات در است ممكن سرعتها اين .است آمده زير جدول در گيربكسها تحمل قابل ورودي سرعت حداكثر

  

 گيربكس مدل   

  ratio TPG60 TPG90 TPG120 TPG160 

 نامي ورودي سرعت

Rated Input 

Speed (rpm) 

 طبقات كليه

all stages 
 3,000 3,500 4,000 4,000 نسبتها كليه
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 6 جدول

  

  وزن    - 5_4

 

 گيربكس مدل   

  ratio TPG60 TPG90 TPG120 TPG160 

 وزن

(kg) Weight 

(L1) gesta-one 19 6.2 2.4 0.9 نسبتها كليه 

(L2) stage-two 24 8 2.7 1.2 نسبتها كليه 

(L3) stage-three 29 10 3.2 1.4 نسبتها كليه 

  7 جدول

  

  بازده    - 5_5

  

 گيربكس مدل   

  ratio TPG60 TPG90 TPG120 TPG160 

 ازدهب

)%( fficiencyE 

(L1) gesta-one نسبتها كليه 
 %94 از بيش

(L2) stage-two نسبتها كليه 
 9%2از بيش

(L3) stage-three نسبتها كليه 
 8%8از بيش

  8 جدول

  

  

  ) مفيد عمر ( كاركرد زمان مدت    - 5_6

 انواع مفيد عمر متوسط ، مصرفي گريس كالس نيز و گيربكسها مونتاژ در شده استفاده بلبرينگهاي نوع و ها دنده ساخت در شده بكارگرفته توليد پروسه و مواد كيفيت به توجه با

  .ميباشد ساعت 20,000  از بيش صحيح اوليه انتخاب بشرط گيربكسها

  .ميخورد سنگ آنها سطح ماشينكاري عمليات در كه ميباشد HRC 85  از باالتر سختي با فوالد از ها دنده جنس

  .اشتد نخواهد وجود شده ذكر دقتهاي اما كرد خواهد كار گيربكس البته ، مدت اين گذشت از پس

  

  

  

  

  

  

  

 گيربكس مدل   

  ratio TPG60 TPG90 TPG120 TPG160 

 ورودي سرعت حداكثر

MAX. Input Speed 

(rpm) 

 طبقات كليه

all stages 
 4,500 6,000 8,000 8,000 نسبتها كليه
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  خروجي شافت روي محوري و شعاعي بار    - 5_7

  .است آمده فوق جدول در است اعمال قابل گيربكسها خروجي شافت محور روي كه شعاعي و محوري بار حداكثر

  .شود اعمال ميتواند خروجي بلبرينگ نزديكي در و افتش به عمود شعاعي بار و خروجي شافت راستاي در محوري بار

 .كنند كار مشكل بدون باري چنين فشار تحت ساعت 10,000  تا بود خواهند قادر گيربكسها .است معتبر گيربكسها خروجي در rpm 100  سرعت تا نيرو تحمل حد اين

  .كرد خواهد افت حدي تا آنها براي شده مطرح دقتهاي كه است بديهي گرچه

  
 گيربكس مدل   

  ratio TPG60 TPG90 TPG120 TPG160 

 روي محوري و شعاعي بار

  خروجي شافت

 Radial Max imum 

 Force Axia l and

(N) 

 طبقات كليه

stages all 
 3,200 900 400 200 نسبتها كليه

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شويد مطلع تغييرات آخرين از ما با تماس با خواهشمندست .شود داده آن در تغييراتي است ممكن محصول كيفي ارتقاء براي

 .متشكريم شما انتخاب از
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