Clear Form

Výběr průmyslové
převodovky
Poptávka

Výkonová data převodovky
Vstupní otáčky n1 [rpm]

Výběr pohonu / převodovky
rozm. náčrt

min

normal

Výkres převodovky typu
2D DXF

3D STEP

jiné

max

Výstupní otáčky n2 [rpm] nebo převod

*)

n2: normal

min

max

Zákazník

i: cílový

min

max

Firma

Instalovaný výkon na vstupu P1 [kW]

Kontaktní osoba

Provozní moment na výstupu M2 [kNm]

Tel.

normal

E-mail

max

min

Provozní faktor [fbmin]

Konečný zákazník

požadovaný

dle specifikace zákazníkem

Data aplikace

dle doporuční NORD1)

Průmysl/Odvětví1)

with reference to

výkon / moment motoru

Aplikace1)

Provozní (skutečný) výkon / moment

Množství

Země

Směr otáčení a zatížení na výstupu

Doba provozu[hod/den]
≤ 0.5 hod

plná hřídel: při pohledu na hřídel převodovky
0.5 - 10 hod

> 10 hod

Doba provozu [%]

dutá hřídel: při pohledu do hřídele zařízení
jeden směr

Pro sledovanou dobu 1 hod
Špičkové zatížení / počet startů

%

CW - po směru hodin

za hod

CCW - proti směru hodin
při pohledu na hřídel v pozici

Parametry okolí

3

4

pulsující zátěž (např. kliková hřídel)

Místo instalace

oba směry

malé prostory (v ≥ 0.5 m/s) velké

zatížení jedním směrem (např. zdvih)

prostory, hala(v ≥ 1.4 m/s)

zatížení v obou směrech

venkovní (v ≥ 3.0 m/s)

zatížení v obou směrech, střídající se zatížení v průběhu

stíněno od slunce

jedné otáčky na výstupu

nestíněno od slunce
Okolní podmínky
čisto (např. potravinářský průmysl)
prašno

průmyslový prach
vláknitý prach (např. obilí)
cement, uhlí, kamenolom

UPOZORNĚNÍ: V případě cementového, uhelného nebo
zemitého prachu je předepsáno použití těsnění Taconite!
suché
mokré

běžná voda

1

mořská voda

3
CW

CCW

CCW

korozivní (např. chemický průmysl)

0

jiné

CW

Teplota okolí [ºC]
normal

min

max

2

CCW

Nadmořská výška [m]

1
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Výběr průmyslové
převodovky
Výkonová data převodovky (pokrač.)

Základní parametry skříně (pokrač.)

Uložení hřídele stroje

Montážní plocha 3)

dvě ložiska, převodovka přenáší pouze krouticí moment

F1

F3

F5

jiné, prosím upřesněte

F2

F4

F6

Axiální a radiální síly
Druh výstupní hřídele

Na vstupu: FA =
x=

FR =

α=

Na výstupu:FA1 =

Plná hřídel s drážkou pro pero (V)
Dutá hřídel s drážkou pro pero (A)

FA2 =
FR1 =

x=

α=

FR2 =

x=

α=

s krytem
bez krytu
s upevňovacím
bez upevňovacího šroubu
šroubem(B)
Dutá hřídel se svěrným spojem (AS)
s krytem(ASH)

X

bez krytu (AS)

Jiné

a

Připojení jednotky převodovky k aplikaci*)
Patky
Výstupní příruba

Požadovaná životnost ložisek dle DIN 281 [h]
L10h

h základní životnost nebo

Lhna

h modifikovaná životnost

při instalovaném výkonu

při provozním výkonu

bloková příruba
/ B14 se závitem (F)

límcová příruba / B5
s průchozími dírami (FK)

Základní parametry skříně

Příruba pro míchadla,
provedení "suchá hřídel"
se zachycením úniku
oleje a čidlem (VL3)

Type
plochá (SK..207, SK..307)

Příruba pro míchadla
se zesíleným ložiskem
(VL2)

kuželočelní (SK..407, SK..507)

Polohy hřídelí*)

Příruba pro míchadla,
skutečná suchá hřídel
s tlakovým mazáním
a ochranným
mazadlem (VL4)

3

1

Momentová podpora
0

2

standardní(D)
4

Pracovní poloha
M1/M3

M5

M2

M6

odpružená(ED)

Motorová konzole (MS..) s momentovou
4)

podporou Motorový rám4) (MF..)

*), 2)
M6
M2

M1

Jiné
Dodávka firmy NORD

Vlastní výroba NORD

M5

M4
M4

M3

2
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Výběr průmyslové
převodovky
Potřebné parametry převodovky

Spojky *)

Odvzdušňovací ventil

Spojka na vstupní hřídeli
Torzně pružná (např. čelisťová spojka KTR Rotex)

NORD doporučení
Kovový filtr(standard)

Celuózový filtr

Hydraulická (např. Transfluid KRG)

Vysoušecí ventil

Tlakový odvzdušňovací šroub

Jiná
Dodávka firmy NORD

Kontrola hladiny oleje
Šroubová zátka (standard)

Olejové průhledítko

Olejová měrka

Indikátor hladiny oleje

Spojka na výstupní hřídeli
Torzně pružná (např. čepová spojka KTR Revolvex KX D)
Torzně pevná (např. zubová spojka KTR GEARex)

Vypouštění oleje
Šroubová zátka(standard)

Jiná

Vypouštěcí kohout

Dodávka firmy NORD

Požadované hřídelové těsnění
Sealing rigns (standard)

Systém mazání

Taconite

NORD Mazání rozstřikem

UPOZORNĚNÍ: V případě cementového, uhelného nebo
zemitého prachu je předepsáno použití těsnění Taconite!

Mazání rozstřikem
Tlakové mazání

Painting Specification

LC (horní ložiska)

NORD doporučení
F2.0 (standard)

LCX (ložiska + kola)

s motorovým čerpadlem
Jiné

1-fázovým
3-fázovým

Barva krycího nátěru
RAL 7031

Vlastní dodávka NORD

Systém mazání*)

NORD recommendation

RAL 5010

Vlastní dodávka NORD

napětí

Jiné

s přírubovým čerpadlem na hřídeli v pozici

Doplňky převodovky*)

1

2

Plné naplnění olejem s čerpadlem

Backstop
Zpětná válečková brzda (R)

1

Druh oleje

2

NORD doporučení

Pomocný pohon

Minerální CLP olej (standard)

Pomocný pohon (WX) na pozici hřídele

1

2

Syntetický CLP HC (PAO) oil

Typ (pokud znáte)

Syntetický CLP PG oil
Syntetický CLP HC (PAO) oil

Jednotka předstupně
Jednotka předstupně (WG) na pozici hřídele

0

1

2

Třída viskozity ISO VG
220 (standard)

Typ (pokud znáte)

320

(Převodovka je obvykle dodávána bez oleje)
(pouze parkovací brzda)
Bubnová brzda

Vytápění oleje

Disková brzda

Ponorné vytápění se šroubovými zátkami (OH)

Brzdný moment
Na pozici hřídele
Čidla monitorování
Pt100 v olejové jímce

0

1

2

3

Čidlo vibrací

4

1-fázové

3-fázové

napětí

SPM-nipples / vibration

Pt100 v ložiskách
Jiné, prosím specifikujte

3
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Výběr průmyslové
převodovky
Motor / Typ pohonu

Chlazení*)

Typ pohonu

Přípustné chlazení
Přípustné

3-fázový motor

Nepřípustné

Ventilátor

jiný

na pozici hřídele

Frequency Inverter Operation

0

1

2

Chladicí spirála (CC)

Ano

Ne

50Hz charakteristika

87 Hz charakteristika

jiný
Prosím specifikujte výstupní a vstupní rychlost otáčení
min/max v sekci Výkonová data převodovky.

Externí chladič olej/vzduch (CS2)
Externí chladič olej/voda (CS1)
Druh chladicí vody
mořská voda
sladkovodní nádrž

Motor
IEC

NEMA

Dodávka firmy NORD

jiný

Velikost::

Teplota chladicí vody

Vlastní dodávka NORD

V případě dodávky NORD specifikujte prosím přesně typ motoru a
příslušenství

Ochrana proti nebezpečí výbuchu
Ochrana proti výbuchu požadována

IEC/NEMA motorový adaptér
jiný

Ano

Ne

zóna / kategorie
ATEX
teplotní třída / max. serv. teplota.

Motor Mount
B3 (patky)

ºC

jiný

B5 (příruba)
*)

potřebná data pro žádost o výkres

1)

viz. katalog G1050  20-24

2)

viz. katalog G1050  68-69

3)

viz. katalog G1050  70
viz. katalog G1050  59

4)

Další informace

Náčrt

4
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