Kerekek és görgők szakmai tanácsadó

Kerekek és görgők kiválasztási kritériumainak áttekintése

1.

Válassza ki a kívánt terméket.

Kerék

4.

  Futógyűrű/abroncs

Csap

Expander

Csap

Határozza meg a szükséges teherbírást.

Egy kerék vagy görgő szükséges
teherbírásának kiszámításához ismernünk
kell a szállítóeszköz önsúlyát és a
rakomány maximális súlyát, és ezeket
osztani kell a felhasználandó kerekek és
görgők számával. Az eredményt meg kell
szorozni egy, a felhasználási feltételektől
függő biztonsági tényezővel.
(Magyarázatok a 33. oldalon)

T = a kerék vagy görgő szükséges teherbírása
E = a szállítóeszköz önsúlya
Z = a rakomány maximális tömege
n = a felhasznált kerekek illetve görgők száma
S = biztonsági tényező

E+Z S
T =          x
n

Válasszon a legkülönbözőbb kerékanyagok közül.
A futófelület anyaga, keménysége és
formája jelentős hatással van a szállítási
kényelemre, az egyenletes futásra,
valamint a kerék vagy a görgő indítási,
gördülési és fordulási ellenállására. Szabály
szerint a padlózatnál lágyabb futófelületű
kereket kell választani, különben a
kerék belenyomódhat az aljzatba és
károsíthatja azt.
(Magyarázatok a 38-40. oldalon)

Futófelület anyaga

Futófelület keménysége

Menetzaj

Légtömlős gumiabroncs, lágygumi
Elasztikus tömörgumi, szuperelasztikus tömörgumi
Tömörgumi, TPE, Softhane®, Besthane® Soft, szilikongumi
TPU, Extrathane®, Besthane®
Acél, öntvény, poliamid, polipropilén, fenolgyanta
lágy

kemény hangos

halk

Indítási, gördülési és fordulási ellenállás. Irányíthatóság.

Egy kerék vagy egy görgő indítási, gördülési
és fordulási ellenállását jelentős mértékben
befolyásolja a futófelület, a kerékcsapágyazás,
a kerékátmérő, valamint a szállítóeszköz
össztömege és a padlózat jellege.
(Magyarázatok a 34-35. oldalon)

Egy szállítóeszköz irányíthatósága függ a görgők
számától, fajtájától és elrendezésétől. Valamennyi
megnevezett tényezőnek befolyása van a szerkezet
teherbírására, mozgathatóságára, irányíthatóságára,
fordulókörére és borulási stabilitására.
(Magyarázatok a 41. oldalon)
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Hátfurat
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Gördülési és fordulási ellenállás
Gördülési és fordulási ellenállás

3.

Fixvillás görgő

Mindig az adott alkalmazási terület
határozza meg, hogy kerék, forgóvillás
és fixvillás görgő vagy futógyűrű/abroncs
kerüljön felhasználásra. A forgóvillás görgők
a függőleges tengelyük körül elfordulhatnak,
a fixvillás görgők haladási iránya rögzített.
A kerekek rögzítése történhet talplemez,
hátfurat, expander vagy csap segítségével.
(Magyarázatok a 32, 74-79. oldalon)

Talplemez

2.

       Forgóvillás görgő

Alacsony gördülési ellenállás
n Nagy

kerékátmérő
K emény futófelület
n A futófelület nagy rugalmassága
n Golyóscsapágyazás
n Sík aljzat
n

Terhelés

Csekély fordulási ellenállás
(forgóvillás görgők)
n Kemény

futófelület
 omború (konvex) futófelület
D
n Nagy kinyúlás
n Kemény, sima aljzat
n
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6.

Válassza ki a kívánt csapágytípust.
A megfelelő csapágy kiválasztásához
figyelembe kell venni a teherbírást,
a sebességet, a környezeti befolyásoló
tényezőket és a szállítóeszköz mozgatásához
szükséges erőt.
A siklócsapágy egyszerű, robusztus és
teljes mértékben ellenáll a nedvességnek,
de a kedvezőtlen súrlódási tényezői
miatt viszonylag magas az indítási és
gördülési ellenállása.

A tűgörgős csapágy egy robusztus
csapágyfajta, mely alacsony gördülési
ellenállással és csekély radiális
csapágyjátékkal bír.
A golyóscsapágy rendelkezik a legjobb
indítási és gördülési tulajdonságokkal,
a legkisebb csapágyjátékkal, nagy
teherbírással és nagyobb sebesség mellett
is alkalmazható.
(Magyarázatok a 60-61. oldalon)

Siklócsapágy

Tűgörgős csapágy

Golyóscsapágy

Korrózióállóság. Felhasználási hőmérséklet. Kémiai ellenállóság.
Egy kerék illetve görgő élettartama
és működőképessége többek között attól
függ, hogy a felhasznált anyagok, vagy
azok felületkezelése milyen mértékben

tud a korrózió, a hőmérséklet és a kémiai
anyagok hatásainak ellenállni. Ilyenkor
a leglényegesebb tényező a hatás jellege
és időtartama.

A különböző anyagok kémiai ellenálló
képessége a 36-37. oldalon, az áttekintő
táblázatban található.

A hidrolitikus stabilitás ellenőrzése

7.

Változatokra vagy tartozékokra van szüksége?
A kerék vagy görgő funkciója különböző
változatokkal vagy tartozékokkal
egészíthető ki.

Minden felhasználási célra, minden
követelményhez kapható megfelelő
változat vagy tartozék:
pl. a forgóvillás görgők gördülését
és tengely körüli elfordulását blokkoló
kerék- és forgókoszorúfék, lábvédő
a lábsérülések elkerülésére, elektromosan
vezető futófelületek az elektrosztatikus
kisülés elleni védelemre, stb.
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A változatok és tartozékok részletes listája
a 80-85. oldalon található.

Használja kényelmes termékkonfigurátorunkat is az interneten

TERMÉKKONFIGURÁTOR
www.blickle.com

Termékválasztás 4 egyszerű lépésben.
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