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 SEWپارامترهای با اهمیت در انتخاب گیربکس 

 ( سرویس فاکتور1

دهند، های صنعتی به آن اهمیت میای که اغلب تولیدکنندگان و طراحان انواع مختلف گیربکسنخستین نکته

شود، با توجه به میزان روز استفاده می است. زمانی که گیربکس در طول شبانه SEWسرویس فاکتور گیربکس 

های وارد شده به گیربکس در حین کار و نوع کاربردی که برای آن گیربکس مشخص ارتباطات و نوع لرزش

 کند. شده است، پارامتری با نام سرویس فاکتور اهمیت پیدا می

از گیربکس صنعتی در یک آسیاب استفاده شود و نیاز به ارتعاشات نامنظم عنوان نمونه زمانی که قرار است  به

باشد، پارامتر سرویس فاکتور باید از مقدار بیشتری نسبت به یک گیربکس که به القای یکنواخت نیاز دارد، می

که نیاز به فعالیت  SEWاستفاده کند. همچنین این نکته حایز اهمیت است که در همین حالت گیربکس 

روزه و بدون  ۲۴های مشابه که به صورت تری نسبت به گیربکسای دارد، سرویس فاکتور پایینتناوب و دورهم

 گیرد، دارد.توقف مورد استفاده قرار می

 ( میزان بار 2

که طراح، اندازه گیربکس صنعتی مورد نظر را به صورت اصولی پس از آن SEWدر هنگام انتخاب نوع گیربکس 

تورهای مشخص شده، انتخاب نمود، نیاز است تا میزان انتقال بار حداکثری مجاز برای گیربکس و بر اساس فاک

شده در کار گرفته جا اهمیت زیادی دارد، این موضوع است که اگر بار به ای که در اینرا مشخص نماید. نکته

ت الزم در برابر بار اضافی به وجود که مقاومشده برای آن فراتر رود، برای آنها از حد مجاز تعیین این گیربکس

 تری استفاده شود.با ابعاد بزرگ SEWآمده، ایجاد گردد، باید از گیربکس 

 ( توجه به حالت نصب3

صورت اصولی و صحیح لحاظ شد، الزم است تا ، دو مورد قبلی به SEWهر زمان در هنگام انتخاب گیربکس 

ی مختلف پیکربندی برای نصب دستگاه بسیار زیاد هاها و روشحالت نصب دستگاه مشخص شود. حالت

های نصب گیربکس های بسیار زیادی را برای روشها گزینهباشد و در حالت کلی طراحان این نوع گیربکسمی

 توان به استفاده از پایه برای نصب گیربکسترین این موارد میدهند که از مهمکننده قرار میدر اختیار مصرف

های ها استفاده از خروجیا پایین بدنه بیرونی دستگاه اشاره کرد. روش دیگر نصب این گیربکسبر روی باال ی

هالو و انجام پیکربندی در خروجی دستگاه به صورت نود درجه با بول هلیکال است. اکثر اوقات تمامی برندهای 

وجود دارد را همانند  شانهایی که برای نصب محصوالتها و حالتهای صنعتی انواع روشتولید گیربکس

 کنند.خود منتشر می سایتدر قالب کاتالوگ و یا در وب SEWهای گیربکس
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  SEWچگونگی کارکرد موتور گیربکس 

شوند. باشد که الکتروموتور و گیربکس از ابزارهای اصلی آن محسوب میالکتروگیربکس شامل دو بخش مهم می

ها نیروی خود را از الکتروموتور گرفته و به خروجی دندهن چرخهایی است که ایدندهگیربکس دارای چرخ

تر با گشتاور دهند. در واقع گیربکس، سرعت الکتروموتور را گرفته و آن را به یک سرعت کمگیربکس انتقال می

 کند.باال تبدیل می

گیرد. استفاده قرار میها مورد انواع مختلفی دارند که با توجه به نوع مصرف کاربر، از آن SEWهای گیربکس

شوند. در واقع هرچه گشتاور در متر مشخص میها دارای انواع مختلفی هستند که با نیوتوناین گیربکس

های گیربکس مشخص دندهگیربکس بیشتر باشد، توان گیربکس برای راه اندازی بیشتر است. طراحی چرخ

گین و یا برای ساعت کار طوالنی یا کوتاه مدت کنند که این الکتروگیربکس مناسب برای کار سبک یا سنمی

 باشد.می

ای اند و از نوع اندوکسیونی تهویههای مخصوص پوشیده شدهبه طور کلی همه الکتروموتورها با محفظه

است، گراد در نظر گرفته شده درجه سانتی 50های مستمر در دمایی که بیشتر از باشند. آنها برای عملیاتمی

ها از نوع دیسک اصطکاکی بوده و قادر به نگه فاز دارند. ترمزهای الکترومکانیکی آن 3ولت و  380نیاز به 

کاری های فوالدی و ماشیندندهها از چرخباشند. در گیربکسها تحت هر شرایطی میداشتن و کنترل سرعت
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ه شده و در مقابل نشتی کارها گذاشتها در مخزن روانشده دقیق و حرارت دیده استفاده شده است. این دنده

 شوند.و نفوذ عوامل خارجی محافظت می

 
 

  SEWهای صنایع کاربردی گیربکس

های منحصر به فرد دیگر این محصول کیفیت، مرغوبیت، راندمان باال، تنوع محصول و بسیاری از ویژگی

به یک کمپانی معتبر  SEWهای روز دنیا باعث شده تا شرکت مصرف و همگام بودن آن با برترین فناوریپر

المللی تبدیل شود. این نوع گیربکس به عنوان یک صنعت پیشتاز در فناوری حرکت و اتوماسیون صنعتی بین

شود. در واقع است که به موجب دامنه باالی محل گشتاور به طور وسیعی در صنایع مختلف به کار برده می

 ها در عرصه حرکت و انتقال معرفی شده است.این دستگاه در تمامی نقاط جهان به عنوان حالل چالش

شایان ذکر است که کشور عزیزمان ایران نیز در ساخت این محصول، سابقه طوالنی دارد و با پشتکار و مهارت 

مندی از این برند های متخصص در این زمینه توانسته است خود را در بهرهفراوان کارشناسان فنی و تکنسین

 نام سهیم سازد.خوش

بندی های متعددی همچون صنایع فوالد، صنایع سیمان و معدن، صنایع بستهها در صنایع و بخشن گیربکسای

و لجستیک، صنایع شیمیایی، صنایع داروسازی، صنایع نساجی، صنایع کاشی و سرامیک، صنایع رنگ، صنایع 

میکسرهای مختلف و یا حتی سازی، نوارنقاله و کانوایرها، خطوط اسمبل، کشاورزی، صنایع غذایی و نوشابه

 شود.تولید کاغذ استفاده می
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  SEWتعمیر الکتروگیربکس 

های موجود در فیالدلفیا آمریکا البته هر چند بر اساس تحقیقات انجام گرفته، شاید زادگاه نخستین گیربکس

ادیده گرفت. یکی از یافته اروپایی را نیز در این زمینه نباشد، اما با این همه نباید نقش کشورهای توسعه

های تولیدکننده و صادرکننده انواع گیربکس و قطعات مرتبط با صنایع مختلف شرکت ترین شرکتقدیمی

SEW باشد که الکتروگیربکس میSEW باشد. یکی از محصوالت با کیفیت و پرکاربردی آن می

Philadelphia Gear های نواع الکتروگیربکسهایی است که در زمینه تعمیرات ایکی از نخستین شرکت

این شرکت، شروع به فعالیت نموده است و در این زمینه توانسته است کارنامه درخشانی را از خود برجای 

باشد می SEWنیز که همان شرکت محبوب  SEWبگذارد. البته ناگفته نماند که شرکت ارایه دهنده گیربکس 

 باشد.که از هر نظر قابل توجه می دهددر این زمینه خدماتی را به مشتریانش ارایه می

های مختلفی انجام داد، در زمینه SEWتوان به منظور رفع مشکالت و تعمیرات انواع گیربکس خدماتی که می

به خصوص بخش داخلی یا شافت آن از جنس  های این شرکتگیرد. هر چند انواع الکتروگیربکسصورت می

باشند، ولی با این همه به مرور زمان ممکن است و فرسودگی میفوالد بوده و به اصطالح ضد سایش، رطوبت 

این قطعات در صورت فشار بیش از حد معمول به خصوص در صنایع، دچار نواقصی شوند که در نهایت نیازمند 

های تخصصی و فنی که به عنوان نصابان و تعمیرکاران مجرب از جانب شعب تعمیر باشند. به همین دلیل گروه

شوند، شاید الزم باشد تا این بخش از الکتروموتورهای موجود را جدا به این مراکز ارسال می SEWنمایندگی 

های تعمیرات که در کنند و برای مدتی باعث شوند روند تولیدی کند شده یا به حالت تعلیق درآید. البته گروه

این مورد نیز توجه داشته و  اند، بهآموزش دیده SEWزمینه رفع مشکالت موجود در انواع الکتروگیربکس 

 ها را در اسرع وقت به دست صاحبان صنایع مختلف برسانند. کنند تا الکتروگیربکسسعی می
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 SEWتعهدات شرکت 

های این شرکت به منظور رشد و شتاب دادن به روند تولید بهره هر چند صنایع مختلف از انواع الکتروگیربکس

های تولید شده، تعهداتی را به نیز در زمان خرید انواع گیربکس SEWگیرند، ولی با این وجود شرکت می

نامه که به ری از مزایای این ضمانتگیتوانند ضمن بهرهدهد که طوالنی مدت بوده و میمشتریانش ارایه می

باشد، از خدمات مناسب پس از فروش های این شرکت میاصطالح گارانتی قطعات موجود در الکتروگیربکس

نامه و خدمات پس از توانید پس از خرید و تهیه این محصول ضمانتمند شوند. شما میاین محصول نیز بهره

در ایران و سراسر جهان دریافت نمایید. گروه  SEWیندگی را از شعب نما SEWفروش الکتروگیربکس 

باشد، خدمات خود را در محل یا خارج از محل ارایه تخصصی که متشکل از کارشناسان فنی در این زمینه می

 ای هستند.نموده و در این زمینه دارای تخصص و تعهد ویژه
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