
رجیاناایتالیاییگیربکس

Reggianaگیربکس:بازاردررایجهاینام Riduttoriتهشناخرجیاناگیربکسیارجیناگیربکسهمچونایرانبازاردردیگریهاینامباکه

یا(ایسیارهگیربکسموتور،خورشیدیدندهگیربکس،ایسیارهگیربکس)خورشیدیهایگیربکسبهترینازیکیکنندهتولیدکهاستشده

.باشدمیجهانسطحدرخورشیدیالکتروگیربکس

Linearفروش گیربکس خورشیدی خطی یا گیربکس •

Angularگیربکس خورشیدی زاویه دار یا گیربکس فروش•



Shrink Disk/Hollow Shaftگیربکس خورشیدی هالو شافت یا گیربکسفروش•

In Feet Versionگیربکس خورشیدی پایه دار یا گیربکس فروش•

Slew Driveگیربکس خورشیدی با خروجی چرخ دنده یا گیربکس فروش•



روش انتخاب گیربکس خورشیدی

اینرینمهمتاز.گرددویژهتوجهاستتأثیرگذارگیربکسعملکرددرکهمواردیبهاستالزمخورشیدیگیربکسیکصحیحانتخاببرای

:کرداشارهذیلنکاتبهتوانمیموارد

n1MAXماكزیمم سرعت ورودی•
میتناوبیعملكردهاییاوكوتاههایدورهبرایورودیسیستمدراعمالقابلكهشودمیاطالقسرعتیماكزیممبهورودیسرعتماكزیمم

اجزاءوها،دندهاستهالكباالرفتندلیلبهولیباشدمیدور3500ورودیدورتاخورشیدیگیربكسدرمجازورودیسرعتمقدار.باشد

ورتصاینغیردر.گرددمیتوصیهسنگینكاریفشاریاوكاردائمكاركردشرایطدرخصوصبهدقیقهبردور1500ورودیدورمتحرك

.یافتخواهدیشافزاگیربكسمفیدعمرورودیدوركاهشبانتیجهدریابدمیافزایشدماروغن،شدنرقیقعلتبهویافتهافزایشتولیدیصدای

T2MAXماكزیمم گشتاور•
T2MAXواردسیبیآتنشتحتقطعاتبهكهنحویبهاتفاقی،هایپیكیاوكوتاههایدورهبرایخروجیاعمالقابلگشتاورماكزیممگرنمایان

شدخواهدواردآسیبگیربکسقطعاتبهگیربکسرویبرگشتاورهائیچنیناعمالاستمرارصورتدرونگردد

Type RR 65 105 110 210 310 510 710 810 810S 1010 1700
T2MAX

(N.m)
1200 1800 2000 2500 5500 7000 8500 14500 14500 17500 26500

Type RR 2700 3500 5000 6300 8000 12500 16000 22000 32000 40000 50000
T2MAX

(N.m)
36000 45000 62000 105000 155000 300000 330000 420000 460000 720000 900000



iنسبت تبدیل •
درطبقاتتبدیلنسبتضربطریقازخورشیدیگیربکسیکدرواستn2خروجیسرعتوn1ورودیسرعتبینواقعینسبتبیانگرمقداراین

.شودمیحاصلیكدیگر

fsضریب كاركرد• (Service factor):
گشتاورمقداردروكردهاستفادهشدهآوردهبعدصفحهجدولدركه(fs)تصحیحضریبازخورشیدی،دندهگیربكسصحیحسایزبهرسیدنبرای

.بودخواهدنظرموردكاركردضریبباماگیربكسانتخابمعیار،آمدهدستبهگشتاوروشدهضربT2aدرخواستی

مدت كار روزانه
Daily Work

مشخصات كار
Service 

characterizes

نوع بار
Type of load

10÷24h2÷10h0.5÷2h<0.5h
10كار ناپیوسته با 

استارت یا بیشتر در 

ساعت
Intermittent service 

with 10 or more 
starts/hour

1.51.2510.9
معمولی

Normal

1.751.51.251
بارهای سبك

Light Loads

21.751.51.25
بارهای سنگین
Heavy Loads



Service factor fs

Uكاركرد با فشار بار كم

Uniform
Hours of operation per day

(كاركرد در روزساعت )

Less than 1 From 1 to 8 From 8 to 24

No start-start/hour
دفعات استارت در ساعت

Less than 6 0.7 0.9 1.1

From 6 to 60 0.9 1.2 1.4

More than 60 1.2 1.5 1.7

Mطكاركرد با فشار بار متوس

Moderate
Hours of operation per day

(ساعت كاركرد در روز)

Less than 1 From 1 to 8 From 8 to 24

No start-start/hour
دفعات استارت در ساعت

Less than 6 0.9 1.1 1.3

From 6 to 60 1.1 1.4 1.6

More than 60 1.4 1.7 2

Hنكاركرد با فشار بار سنگی

heavy
Hours of operation per day

(ساعت كاركرد در روز)

Less than 1 From 1 to 8 From 8 to 24

No start-start/hour
دفعات استارت در ساعت

Less than 6 1 1.3 1.7

From 6 to 60 1.4 1.7 2

More than 60 1.7 2.1
2.5



بازده گیربکس•

درمقداراینكهاست98%-97%برابر(Stage)طبقهتكخورشیدیگیربکسبازدهمقدار.باشدمیورودیبهخروجیتوانبیننسبتگرنمایانبازده

.یابدمیكاهشزیرموارد

.كاهش دور خروجی در گیربكس های چند طبقه كه به ازای افزایش تعداد طبقات، به نسبت بازده گیربکس پایین می آید

.آن كمتر است( شافت مستقیم)میزان بازده در گیربكس دنده خورشیدی زاویه ای معموال از نوع خطی

Tcدمای كاری گیربکس•
كاریروغنفوقدمایازغیرشرایطیدركاركردبرای.استگرادسانتیدرجه90تا20-بینایزاویهوخطیهایگیربكسبرایپیشنهادیكاركرددمای

.استنیازموردبندیعایقوبندیآبجهتخاصموادازاستفادهوویژه

.نمودتوجهبازدهکاهشاینبهگیربکسصحیحانتخابدربایدفوقشرایطدرگیربکسبازدهوراندمانافتبهتوجهبا

Faبار محوری مجاز جهت اعمال بر روی شافت خروجی •
افتشرویبرمحوریبارهایمجازمیزانوجوداینباگرددمیگیربكسعمركاهشواستهالكافزایشباعثخروجیشافتبهشدهتحمیلمحوریبارهای

.استشدهآوردهذیلجدولدراستاعمالقابلشافترویبرطرفهیكصورتبهكهخروجی

Ptتوان حرارتی گیربکس •
Ptگرادسانتیدرجه90ازگیربكسداخلروغندمایمداوم،كاردرشودمیاعمالگیربكسورودیقسمتدركههنگامیكهاستمجازیتوانمقدار

.گرددمیگیربکسمفیدعمرافزایشباعثوگذاردنمیمنفیتأثیرگیربكسعملكردبرنتیجهدرونرفتهفراتر

:جهت افزایش عمر مفید گیربكس رعایت شرایط ذیل در روغن كاری الزامی می باشد

.در صورت نصب گیربكس به صورت عمودی مخزن ذخیره روغن باالتر از بلبرینگ قسمت ورودی گیربكس قرار گیرد

.روغن در گیربكس های افقی تا نیمه پر شود

ISOمعدنیروغنكارخانه،تأییدموردروغن VG150ویسكوزیتهبابردبارمدل–بهرانموتورروغنروغن،نوعاینداخلتولیدمعادلكهباشدمی

.باشدمیدرجه40تا5محیطدمایدركاركردجهت150



معیارهای انتخاب گشتاور قابل تحمل بر اساس زمان بندی كاركرد

65باگیربكسیراگمثالعنوانبهباشد،میدارارامتفاوتیخروجیگشتاورهایتحملقابلیتگیربكسمتغیر،كاركردشرایطولیثابتفنیمشخصاتبا

گشتاورتحملقابلیتگیربکسهماندرصد10میزانبهكاركردزمانكاهشصورتدرباشددارابارتحملمترنیوتن820استانداردكاركردزماندرصد

.داشتخواهدرامترنیوتن1300

:مثال

820Nmگشتاور -زمان مجاز 65%برای کارکرد به میزان 
1100Nmگشتاور -زمان مجاز 25%برای کارکرد به میزان 
1300Nmگشتاور -زمان مجاز 10%برای کارکرد به میزان 

:برای محاسبه گشتاور میانگین از فرمول زیر استفاده می گردد

طبق فرمول (Service Factor) fsلذا برای در نظر گرفتن ضریب كاركرد

:ذیل عمل خواهیم كرد

T2eff =T2am×fs

گیربكسانراندمافزایشدرمؤثرعاملروغنكنندهخنكسیستموجودكنندمیكارماكزیممورودیتوانوباالكاركردفشارباكههاییگیربكسدر:نكته

.بودخواهد

:برای تعیین اینكه گیربكس نیاز به سیستم خنك كننده دارد یا خیر باید به ترتیب ذیل عمل نمود

نیاز به ا عدم اگر ما گیربكسی داشته باشیم كه در شرایط كاركرد ذیل مورد استفاده قرار گیرد بر اساس جداول و فرمول های آورده شده در ذیل نیاز ی: مثال

.سیستم خنك كننده برای گیربكس معین می گردد

دقیقه در هر ساعت24: زمان كاركرد پیوسته گیربكسta=30oC:دمای محیط كاركرد گیربكس

RR1010T:مدل گیربكس دنده خورشیدی رجیناn1=1500 min-1:سرعت ورودی گیربكس (سه طبقه)

Pt1=PtK/K1فرمول زیر نحوه محاسبه توان حرارتی تصحیح شدهP,=30 kW:توان ورودی گیربكس



مشخصات فنی گیربکس خورشیدی یا سیاره ایReggianaانواع خروجی گیربکس خورشیدی 

گشتاور ضربه ای قابل 

(NM)تحمل 
حمل ماگزیمم گشتاور قابل ت

(NM)
RR Series(mm)قطر شافت خروجی 

120068040RR 65
180085040RR 105
2000100040RR 110
2500165040RR 210
5500260065RR 310
7000480065RR 510
8500530065RR 710

14500850080RR 810
175001350085RR 1010
2650018100100RR 1700
3700025000110RR2500
5800033000120RR3200
7500040000120RR4000
9200052000140RR5200

12500068000160RR6500
16000080000180RR8000
190000100000180RR10000
275000150000200RR15000
395000210000220RR20000
580000280000240RR25000
680000320000260RR30000
790000420000280RR40000
950000560000300RR55000



مزایای ویژه گیربكس خورشیدی یا گیربکس سیاره ای نسبت به هلیكال شافت مستقیم

%98راندمان بسیار باال تا 

قابلیت تحمل گشتاورهای بسیار باال به واسطه مكانیزم انتقال نیرو در بین طبقات

حجم بسیار كم این گیربكس ها با توجه به نحوه و شكل قرار گیری دنده ها

دور5/0تا 800محدوده دور نرمال در این گیربكس ها 

دوام و استحكام باال به دلیل انتقال نیرو بین چرخ دنده ها و تقسیم متوازن بار در بین طبقات

لقی بسیار ناچیز و دقت باالی ماشینكاری درچرخ دنده ها

امكان كوپل بسیار ساده و سریع الكتروموتور بر روی این گیربكس ها

دور در دقیقه3500قابلیت تحمل دور ورودی تا مرز 

امكان تأمین قطعات یدكی به صورت نامحدود و همچنین تعویص قطعات در محل نصب

سرویس و نگهداری بسیار ساده و آسان

یا گیربکس سیاره ایگیربکس خورشیدی یا دنده خورشیدی

میلی متر40نیوتن متر و قطر شافت خروجی 1200با قابلیت تحمل ماكزیمم گشتاور  RR65تیپ •

میلی متر40نیوتن متر و قطر شافت خروجی 1800با قابلیت تحمل ماكزیمم گشتاور  RR105تیپ •

میلی متر40نیوتن متر و قطر شافت خروجی 2000با قابلیت تحمل ماكزیمم گشتاور  RR110تیپ •

میلی متر40نیوتن متر و قطر شافت خروجی 2500با قابلیت تحمل ماكزیمم گشتاور  RR210تیپ •

میلی متر65نیوتن متر و قطر شافت خروجی 5500با قابلیت تحمل ماكزیمم گشتاور  RR310تیپ •

میلی متر65نیوتن متر و قطر شافت خروجی 7000با قابلیت تحمل ماكزیمم گشتاور  RR510تیپ •

میلی متر65نیوتن متر و قطر شافت خروجی 8500با قابلیت تحمل ماكزیمم گشتاور  RR710تیپ •

میلی متر80نیوتن متر و قطر شافت خروجی 14500با قابلیت تحمل ماكزیمم گشتاور  RR810تیپ •

میلی متر85نیوتن متر و قطر شافت خروجی 17500با قابلیت تحمل ماكزیمم گشتاور  RR1010تیپ •

میلی متر100نیوتن متر و قطر شافت خروجی 26500با قابلیت تحمل ماكزیمم گشتاور  RR1700تیپ •


