Rullikute ja rataste valikujuhis

Ülevaade rullikute ja rataste valiku kriteeriumitest

1.

Valige sobilik toode

Rullik

4.

Poltkinnitus

Varras

Rulliku või ratta vajaliku kandevõime
arvutamisel tuleb kokku liita
transpordivahendi tühimass ja lisatav
raskus ning jagada kandvate rullikute
või rataste arvuga. Tulemus korrutatakse
kasutustingimustest tuleneva
ohutusfaktoriga.
(selgitused lehekülg 33)

Ekspander

Rõngaslukuga kinnitusvarras

T = v ajalik kandevõime ühe rulliku või ratta kohta
E = transpordivahendi tühimass
Z=m
 aksimaalne lisatav raskus
n = k andvate rullikute või rataste arv
S = ohutusfaktor

T = E+Z
n xS

Valige sobilik erinevate rullikumaterjalide hulgast
Kõvadus, kuju ja veerepinna materjal
mõjutavad oluliselt liikumismugavust,
liikumise sujuvust, nagu ka rulliku või
ratta seisuhõõrdejõudu ning veere- ja
pöörlemistakistust. Rulliku veerepind
(rehv) tuleks valida pehmem kui
aluspind, kuna vastasel juhul võib
rullik end aluspinda sisse vajutada
ja seda kahjustada.
(selgitused lehekülg 38 - 40)

Veerepinna materjal

Veerepinna kõvadus

Sõidumüra

Õhkrehv, pehme kumm
Elastne täiskumm, superelastne täiskumm
Täiskumm, TPE, Softhane®, Besthane® Soft, silikoonkumm
TPU, Extrathane®, Besthane®
Teras, malm, nailon, polüpropüleen, fenoolvaik

pehme

kõva vali

vaikne

Seisuhõõrdejõud, veere- ja pöörlemistakistus, manööverdatavus
Rulliku või ratta seisuhõõrdejõud, veereja pöörlemistakistus sõltub olulisel määral
veerepinnast, ratta laagritest, rulliku läbimõõdust,
kogukoormusest ning aluspinna omadustest.
(selgitused lehekülg 34 - 35)
Transpordivahendi manööverdatavus sõltub
rataste arvust, liigist ja asetusest. Need faktorid
mõjutavad transpordivahendi kandevõimet,
liikuvust, juhitavust, pöörderaadiust ja stabiilsust.
(selgitused lehekülg 41)

Veere- ja pöörlemistakistus

Väike veeretakistus
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S uur rulliku läbimõõt
Kõva veerepind
n Veerepinna suur elastsus
n Kuullaagrid
n Tasane aluspind
n
n

Koormus
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Vöö/rehv

Määrake vajalik kandevõime

Veere- ja pöörlemistakistus

3.

Otsejooksuga ratas

Sõltuvalt kasutusalast ja -valdkonnast
on võimalik kasutada rullikuid, pöörleva
kahvli ja otsejooksuga rattaid või
kummivöösid/rehve. Pöörleva kahvliga
rattaid saab pöörata, otsejooksuga rataste
liikumissuund on fikseeritud. Rattaid saab
kinnitada kinnitusplaadi, poldi, varda,
ekspandri või rõngaslukuga kinnitusvarda
abil. (selgitused lehekülg 32, 74 - 79)

Kinnitusplaat

2.

Pöörleva kahvliga ratas

Väike pöörlemistakistus
(pöörleva kahvliga rattad)
K õva veerepind
Ümar (kumer) veerepind
n Suur nihe keskteljest
n Kõva, sile aluspind
n
n
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6.

Valige soovitud laagri liik
Sobiliku laagri valimisel peab arvestama
koormuse, kiiruse, ilmastikumõjude
ja rakendatava jõuga, mis on vajalik
transpordivahendi liigutamiseks.
Liugelaagrid on lihtsad, vastupidavad
ja taluvad üldiselt väga hästi niiskust.
Neil on suhteliselt ebasoodsad
hõõrdumisnäitajad, suur seisuhõõrdejõud
ja veeretakistus.
Rull-laagrid on vastupidavad, neil on

väike veeretakistus ja vähene radiaalne
laagri lõtk.
Kuullaagritel on parimad omadused
seisuhõõrdejõu ja veeretakistuse
seisukohalt. Neil on kõige väiksem laagri
lõtk, võimalikud suured kandevõimed
ning on sobilikud ka suurtel kiirustel
kasutamiseks.
(selgitused lehekülg 60 - 61)

Liugelaager

Rull-laager

Kuullaager

Korrosioonikindlus, temperatuurikindlus, keemiline vastupidavus
Rulliku või ratta kasutusiga
ja funktsioneerimisvõime sõltub muu
hulgas sellest, mil määral kasutatud
materjalid või nende töödeldud
pealispinnad suudavad vastu panna

korrosioonist, temperatuurist ja
keemilistest ainetest tingitud mõjudele.
Seejuures on mõju liik ja selle kestus
olulised faktorid.

Eri materjalide keemilise vastupidavuse
leiate ülevaatlikest tabelitest
lehekülgedelt 36 - 37.

Hüdrolüüsikindluse kontroll

7.

Vajate ratta variante või lisasid?
Rulliku või ratta funktsiooni saab
täiendada lisadega.

Igaks kasutusotstarbeks ja iga vajaduse
jaoks on olemas sobilik variant või
lisavarustuse komponent: rulliku- ja
pöördpealukustus pöörleva kahvliga
ratastele veeremise ja pöörlemise
blokeerimiseks, jalakaitse vigastuste
vältimiseks, elektrit juhtivad veerepinnad
kaitseks elektrostaatilise lahenduse eest
ja palju muud.
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Variantide ja lisavarustuse detailse
kirjelduse leiate lehekülgedelt 80 - 85.

Soovitame kasutada ka meie mugavat tootekonfiguraatorit internetis
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