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Části průmyslových převodovek
Převodovka se skládá z jednoho nebo více soukolí, která jsou uložena ve
skříni. Převodovka bývá umístěna mezi hnacím motorem a hnaným
hřídelem pracovního stroje.
Převodovky mohou měnit otáčky, krouticí momenty a směr otáčení.Převodovky mohou měnit otáčky, krouticí momenty a směr otáčení.
Skříně převodovek se vyrábí z litiny, oceli na odlitky i hliníkových slitin.
Konstrukčně mohou být provedeny jako dělené nebo blokové. Dělené
skříně převodovek se skládají ze spodní části, která slouží jako olejová
vana a z víka. Hřídele převodovek bývají uloženy nejčastěji ve valivých
ložiskách.
Uložení převodovky musí být dostatečně tuhé a dále musí být zajištěna
vzájemná poloha motoru, převodovky i hnaného stroje.
Výrobou průmyslových převodovek se zabývá celá řada firem, jejich
využití je velice rozmanité od převodů elektrických pohonů průmyslovýchvyužití je velice rozmanité od převodů elektrických pohonů průmyslových
robotů, převodů pohonů obráběcích strojů tak i převody pohonů
stohovacích dopravníků a zavážecích bagrů. Průmyslové převodovky se
používají v těžebním průmyslu, ocelářském i dřevozpracujícím průmyslu.
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Typy průmyslových převodovek
Jednostupňová převodovka
s čelním soukolím.

Jednostupňová převodovka s
kuželovým soukolím

Jednostupňová převodovka – čelní soukolí Jednostupňová převodovka – kuželové soukolí
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Je vhodná pro imax = 8. Je vhodná pro imax = 4.



Typy průmyslových převodovek
Dvoustupňová převodovka
s čelními soukolími.

Šneková převodovka

Dvoustupňová převodovka – čelní soukolí.
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Je vhodná pro převod v rozmezí
i = 6 ÷ 40.

Šneková převodovka

Je vhodná pro imax =100.



Typy průmyslových převodovek
Dvoustupňová převodovka s
čelním a kuželovým soukolím

Dvoustupňová převodovka – čelní a kuželové 
soukolí.
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Je vhodná pro převod v rozmezí
i = 6 ÷ 40.



Příklady průmyslových převodovek
Průmyslová převodovka NORD s blokovou skříní. Bloková skříň díky své
koncepci kompaktního jednodílného kusu bez dělící roviny se vyznačuje
tuhostí přesností a pevností. Ve skříni jsou všechna uložení pro valivá ložiska.
K výhodám blokového uspořádání patří zejména:K výhodám blokového uspořádání patří zejména:

� vynikající utěsnění
� nehlučný provoz
� maximální životnost pro ložiska a ozubení.
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Převodovka NORD s blokovou skříní [5].



Příklady průmyslových převodovek
Průmyslová převodovka s dělenou skříní.

Dělící rovina 
ve výši os 
hřídelů
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Převodovka s dělenou skříní [6].

hřídelů



Kontrolní otázky
� Najděte na internetu alespoň tři výrobce průmyslových převodovek

a stručně popište jejich výrobní program.
� Nakreslete schéma dvou jednostupňových převodovek.
� Jaký typ převodovky je na následujícím obrázku? Pro jaké� Jaký typ převodovky je na následujícím obrázku? Pro jaké

převodové poměry je určena tato převodovka?
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Průmyslová převodovka  [7]
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