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Převodovky řady TSA



The Gearbox Housing Types TSA 031 according gearing

Rozdělení převodových skříní TSA 031 podle ozubení

2

Převodovky s čelním ozubením /Gearboxes with

TSA 031 301

Převodovky se dvěma čelnými soukolími
/ Gearboxes with two spur gearings

Převodovky s třemi čelnými soukolími
/ Gearboxes with three spur gearings

Převodovky s jediným čelním soukolím
/ Gearboxes with one spur gearing

TSA 031 302

TSA 031 303

TSA 031 350

TSA E 031

Převodovky s kuželovým soukolím
/Gearboxes with bevel gearing

ElektroPřevodovky s kuželovým soukolím
/Geared motors with bevel gearing

Převodovky s kuželovým soukolím a svislým výstupním hřídelem
/ Gearboxes with bevel gearing and vertical output shaft

Elektropřevodovky s kuželovým soukolím a svislým výstupním hřídelem.
/ Geared motors with bevel gearing and vertical output shaft

TSA 031 351

TSA E 031

Převodovky s jediným kuželovým a jediným čelním soukolím
/ Gearboxes with one bevel and one spur gearing

Elektropřevodovky s jediným kuželovým a jediným čelním soukolím
/ Geared motors with one bevel and one spur gearing

TSA 031 370

TSA E 031

TSA 031 371

TSA E 031

TSA 031 570

TSA E 031

TSA 031 571

TSA E 031

Převodovky s jediným kuželovým a dvěmi čelními soukolími
/ Gearboxes with one bevel and two spur gearings

Elektropřevodovky s jediným kuželovým a dvěma čelnými soukolími
/ Geared motors with one bevel and two spur gearings

Převodovky s jediným kuželovým a jediným čelním soukolím násuvné
/ Gearboxes with one bevel and one spur gearing slipped

Elektropřevodovky s jediným kuželovým a jediným čelním soukolím násuvné
/ Geared motors with one bevel and one spur gearing slipped

Převodovky s jediným kuželovým a dvěma čelnými soukolími násuvné
/ Gearboxes with one bevel and two spur gearings slipped

Elektropřevodovky s jediným kuželovým a dvěma čelními soukolími násuvné
/ Geared motors with one bevel and two spur gearings slipped

Převodovky s kuželovým ozubením /Gearboxes with a bevel teeth

Převodovky s kuželovým ozubením /Gearboxes with a bevel teeth



Převodovky řady TSA 031

Převodovky tvoří devět typových čelních, kuželových a
kuželočelních převodovek ve čtyřech až šesti velikoste. Řada
převodovek TSA 031 je konstruována tak, aby umožňovala
sestavit různé další provedení při zachování daných osových
vzdáleností a převodů, které jsou podle typizované řady. Čelní
evolventní ozubení je šikmé, korigované, kuželové soukolí
mají ozubení OerlikonEloidN. Všechny ozubení jsou
vyrobené z kvalitní legované oceli a jsou chemickytepelně
opracované. Ozubená kola jsou s hřídelem spojené pomocí
svorného spoje.

Tělesa převodovek jsou odlitky z kvalitní šedé litiny. Spodní
část tělesa převodové skříně slouží jako olejová nádoba, ve
které se máčí ozubené soukolí a tím je zaručeno mazání
ozubení a valivých ložisek. V případe velkých výkonů jsou do

Gearbox Series TSA 031

Gearbox consists of nine types of spur, bevel and bevelspur
gearboxes from four to six sizes. The TSA 031 gearboxes
family is designed in a unitbuilt way, what makes other
applications possible with keeping specified axis distances and
gear ratios which are in the relation with family type. Spur
involute gear is skew, corrected, bevel gearings have
OERLICONELOIDN teeth. All gears are made of quality
alloyed steel and they are chemicallythermal treated. All the
geared wheels are connected by locked connection.

Gearbox casings are made of quality greysact iron castings.
The bottom of the gearbox case is used as the oil tank, where
the gear sets run in oil and in this way lubrication of gears and
antifriction bearings is guaranted. In case of great power
outputs there are coolers installed in gearbox cases.

Objednací klíč / Order TSA 031 301 - 06 - 2 x 4 x 1000 - TH2

Provedení
/ Version

Převod poměr
/ Gear Ratio

Typ / Type

Typová Velikost / Rated Size

Pracovní prostředí
/ Environment

Vstupní otáčky n1
/ input speed n1

Dimenzovaní převodovek

Vysokou provozní bezpečnost a požadovanou životnost u
zvolené převodovky je možné dosáhnout tehdy, pokud jsou
už při výběru zohledněny všechny vlivy, kterým může být
pohon v provozu vystaven.
Potřebný výkon se vypočítá ze vztahu:

k1 = součinitel charakteru zatížení  tabulka č.1
k2 = součinitel charakteru rozběhů  tabulka č.3
η = účinnost  tabulka č.4
P2 = příkon poháněného stroje v kW
Pro volbu převodovky platí : PN ≥ P1N

Při rozběhu převodovky záběrný moment nesmí přeskočit 2x
násobek hodnoty provozního momentu. Tento stav je možné
v provozu dosáhnout:
� řízením rozběhu  více pólové motory, frekvenční měnič,
atd
� použitím spojky s měkkou rozběhovou charakteristikou

Pokud se v provozu pravidelně mění smysl zatížení
(reverzování), zařazuje se pohon do kategorie o jeden stupeň
težší.

Poznámka: V případě nejasností konzultuj te s námi dané
řešení.

Gearbox Selection

It is possible to achieve high safety of operation and required
lifetime in given gearbox when considering all the influences
under
whose the gearbox is during the work.
Necessary output of the gearbox is counted as follows:

k1  coeficient of the character of the load (tab. 1)
k2  coeficient of frequency of starts (tab. 3)
η  efficiency (tab. 4)
P2  power input of the driven machine in kW
For choosing correct size of the gearbox it is valid : PN ≥ P1N

When starting gearbox the pressure moment must not double
the value of operating moment.
This is possible to achieve by:
� controlled start of the driving machine (more pole motors)

� using the coupling with soft start (tab. 3)

If there is used regular change of the load of the gearbox
(reverse), the drive is to be one grade harder.

Note: In case of any ascertainity please contact producer.









Převodovky s jediným čelním soukolím

/ Gearbox with one Spur Gear

TSA 031 301



Převodovky s dvojitým čelním soukolím

/ Gearbox with double Spur Gear

TSA 031 302



Převodovky s třemi čelními soukolími

/ Gearbox with three Spur Gear

TSA 031 303



Převodovky s kuželovým soukolími

/ Gearbox with Bevel Spur Gear

TSA 031 350



Převodovky s kuželovým soukolím a svislým výstupním hřídelem

/ Gearbox with Bevel Gear and Vertical Output Shaft

TSA 031 351



Převodovky s jedním kuželovým a jedním čelním soukolím

/Gearboxes with one Bevel and one Spur Gear

TSA 031 370



Převodovky s jedním kuželovým a dvěma čelními soukolími

/Gearboxes with one Bevel and two Spur Gears

TSA 031 371



Elektropřevodovky řady TSA E031

j sou vytvořené připojením elektromotoru k jednotlivým typům TSA 031 pomocí mezikusu, hřídelové spojky dimenzované na
výkon motoru. Ložiska elektromotoru jsou mazané tukovou náplní. Provozování převodovek s elektromotorem je možné různými
provodeními pomaluběžného hřídele. Jednotlivé varianty provedení převodovek a jej ich montážní polohy jsou volené podle
převodovek TSA. Standardně se používají 3fázové asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko řady 1LA a krytím IP54 podle
IEC 345 pro napětí 400V, 50Hz. Podle požadavků zákazníka je možné dodat převodovky i s j inými elektromotory. Při použití
elektromotoru 1LA7130  7131 doporučujeme kromě připojení převodové skříně i podložení elektromotoru.

Geared Motors Series TSA E 031

They are made by connecting of an electromotor with the different type of TSA by a funnel-shaped spacer, shaft coupling fit to
motor power output. They together form one device. Motor bearings are lubricated by grease filling. The use of geared motors is
allowed by various modifications of the low-speed shaft. All the versions of gearboxes and their mounting positions are given in
the catalogue of the TSA 031 gearboxes. In geared motors there is standardly used 3-phase asynchronous motor with anchor short
type 1LA with cover IP 54 according to IEC 34-5, for voltage 400 V, 50 Hz. There is also possibility to use electromotors with
different voltages and frequencies. When using electromotors type 1LA 7130, 1LA 7133, 1LA 7134 we advice buyer to fasten the
gearbox and also to ground electro motor.

Hlavní rozměry, Hmotnost

Main Dimensions, Weight

TSA E 031 350

TSA E 031 351



Duté výstupní hřídele /Hollow Output Shafts

Rozměry v mm / Dimensions in mm

Hřídele mají vnitřní evolventní drážkování podle ČSN 01 4950.1 Parametry drážkování podle tabuly (Dd, m a z).
Na požádání dodáváme hřídele s pero drážkou podle ČSN 02 2562

The shafts have involute splining ČSN 01 4950.1 Splining data (Dd, m and z) - see the table.
Shaft with keyway under ČSN 02 2562 on customer request.
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