LabTectaTM
„A 21. századi csapágy védelem”
SZABADALMAZOTT több, mint 39 országban



JAVULT
Készülék élettartam



Hasznos időalap



Üzemi eredmény



Környezet

CSÖKKENT



Csapágy meghibásodások száma



Karbantartási költség



Üzemi veszteség



Tisztítási költségek

„A megbízhatóság
orientált üzemekben valóban alapvető csapágy védelem felhasználásával gondosan elemeztem mind az új LabTecta kivitelt, mind a teljes
körű tesztek eredményeit. Határozott következtetésem, hogy ez a
ténylegesen helyszínen javítható tömítés nagy költség hatékonyságot fog biztosítani és bizonyítható készülék meghibásodás csökkenéshez vezet.”

Heinz P. Bloch P.E.
független mérnök szakértő

AESSEAL – A Vállalat
Az AESSEAL az egyik vezető specialista világon a csúszógyűrűs
tömítések, az alátámasztási rendszerek és a Hermetic csapágy védelmek tervezésében és gyártásában.
Az AESSEAL Global Technology Centre egyike a világszerte meglévő 52 üzletágnak.
Az AESSEAL-nek 7 üzletága van az USA-ban - kettő Knoxville-ben , egy-egy Kingsportban, Longviewben, Marionban, Central Mainben és Seneca Fallsban.

A probléma az ajakos tömítésekkel – Mi a VALÓDI költség?
Az ajakos tömítéseknek gyakran
rövid az életciklusuk
Ajakos tömítéseket alkalmazunk az ismert problémák ellenére, mivel szándékosan figyelmen kívül hagyjuk a tengelykopás, valamint az idő előtti csapágy és
készülék meghibásodás költségeit.
A LabTecta-t úgy tervezték,
hogy teljesítményben felülmúlja
az ajakos tömítéseket és olcsó
legyen a javítása.

Az ajakos tömítés víz behatolási tesztje
Egy 13.3 m/s-os vízsugarat alkalmaztak két különböző teszt során egy 100
mm-es ajakos tömítésen 382 1/ford.-on és 1910 1/for.-on.
Minkét tesztet átlagosan 3 óra után abbahagyták, mivel a házban látható
vízszint jött létre. Ezután a kenőolajat megvizsgálták víztartalomra.
Az ajakos tömítés teszt eredményei, melyet egyharmadik fél laboratóriumában végeztek, az olaj 83%-os (830,000 ppm) és >99%-os (990,000 ppm)
víz szennyeződését mutatták.

Ajakos tömítés vizsgálati

Ajakos tömítés teszt: olajminta üvegek bizonylat
a laboratóriumi vizsgálatokhoz

Vizsgálati eredmény következtetés – Az egyszeres működésű
ajakos tömítések nem tudják megelőzni a vízsugár bejutását.

Az ajakos tömítés korlátjai

Egy jelenős egyetemi kutatóintézet által végzett kutatás szerint mindössze 0.002%-os víztartalom a
csapágy élettartamát 48%-kal csökkenti le.



Az ajakos tömítések nem hatékonyak a szennyeződések csapágyháztól való távoltartásában.



Az ajakos tömítések súlyosan koptatják a tengelyt, ami nagymértékű készülék
meghibásodást és többlet költséget okoz.



Ha az ajakos tömítések szivárognak, a kenőanyag veszteség katasztrofális csapágy és készülék meghibásodást okoz.



Az API610 9. kiadásának 5.10.2.7. fejezete felismeri ezt és megállapítja, hogy „az
ajakos tömítések alkalmazása kerülendő a centrifugál szivattyúkban”.

LabTecta – A könnyű és gazdaságos javíthatóságra tervezve
A legtöbb versenytárs által gyártott labirint kialakítások esetén az egész egységet el kell távolítani, ha szükségessé válik a javítása. Ez azt jelenti, hogy a ház és a szivattyú közötti illesztő felület „tervezetten” megsérül
minden kiszerelés során. Ez súlyosan károsíthatja a szivattyút, és lehetetlenné teheti a labirint használatát, mivel a szoros
illesztés megszűnt.
Kialakítása miatt, az AESSEAL LabTecta külső házát bent lehet hagyni a szivattyúban, amíg a belső alkatrészeit kicserélik, mint
ahogy ez az alábbiakban látható.

1. lépés – Szerelje le az előlapot

2. lépés – Szerelje ki a LabTecta külső alkatrészeit

3. lépés – Cserélje ki a belső
alkatrészeket

4. lépés – Szerelje vissza az
új külső alkatrészeket

5. lépés – Szerelje vissza az
előlapot

JAVÍTSA MEG A
LABTECTA-T A
KÉSZÜLÉKHÁZBÓL TÖRTÉNŐ
KISZERELÉS NÉLKÜL 5 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN!
AZ AJAKOS TÖMÍTÉSEK ELAVULTTÁ TÉTELÉRE TERVEZTÉK.

LabTecta – Nincs szükség tengely felújításra

A TENGELYEK CSERÉJE KÖLTSÉGGEL JÁR
A LabTecta ugyanoda
illeszkedik, ahová az
ajakos tömítés.

Tengely sérülés az ajakos tömítésektől.

A LabTecta forgó elasztomert úgy
tervezték, hogy olyan tengely felülethez illeszkedjen, amely nem sérült
meg korábban az előzőleg használt
ajakos tömítéstől. Ez azt jelenti, hogy
felhasználó tengelyét nem szükséges
kicserélni vagy felújítani, amikor az
ajakos tömítést LabTecta csapágy
védelemre cserélik, így költséget takarít meg.


Tengely sérülés labirint tömítéstől.

A kettős forgó O-gyűrűs kialakítás elkerüli a kopott ajakos tömítés hornyokat.

Horony a
tengelyen
az ajakos
tömítéstől

LabTecta
forgó
tömítés
helyzet

A LabTecta víz szennyeződési teszt eredményei
Több, mint 30 önálló teszt során egy 13.3 m/s-os vízsugarat irányítottak a LabTecta-re különböző tengely méret tartományokban és
üzemi fordulatszámok mellett.
332 1/ford.-on egy 100 mm-es LabTect utólagos teszteredményei 3 ppm víz szennyeződést mutattak.
1910 1/for.-on az eredmény 0 ppm víz szennyeződés volt.

Következtetés - A LabTecta megtudja és meg is előzi a vízsugár bejutását.
A LabTecta továbbá kiváló teljesítménnyel rendelkezik zsír kenési
és szárazon futási körülmények esetén is.

LabTecta

45 mm-es LabTecta
Víz szennyeződési teszt eredmények

Olaj fröccs
kamra

Víz sugár
kamra

LabTecta – Egy alapvetően jobb csapágy védelem . . .
A gazdasági törvényszerűségek azt mondják, hogy a karbantartási költségek közvetlenül arányosak a cserélhető
alkatrészek számával, ezen alkatrészek kialakításbeli egyszerűségével, az alkatrészek kiszereléséhez szükséges
szerszámokkal és az alkatrész kicseréléséhez szükséges időtartammal.
A LabTecta a terepen cserélhető három (3) perc alatt két O-gyűrű és egy előlap áráért. Nincs szükség különleges szerelő szerszámokra… csak egy szokványos kis csavarhúzóra és/vagy egy O-gyűrű kiszerelő fogóra.

NINCS SZÜKSÉG VEGYSZEREKRE
A JAVÍTÁSHOZ

NINCS SZÜKSÉG MELEGÍTÉSRE A
JAVÍTÁSHOZ

NINCS SZÜKSÉG PRÉSRE VAGY
KÜLÖNLEGES SZERSZÁMOKRA A
JAVÍTÁSHOZ

IEEE Std 841-2001 Csapágy védelem
A LabTecták motorokba történő beépítése tisztaságot, biztos forgásképességet és IP55 védettséget eredményez.









Nem érintkező tömítés
IP55-ös védelem



Biztonság – nem szikrázó




Könnyű felújíthatóság
Alacsony költség



Nincs tengely kopás



A LabTecta független
tanúsítvánnyal rendelkezik az IP55-ös védettségről, amely az IEEE
Std 841-2001 előírásnak megfelelő védelem.

Ha a prémium centrifugál szivattyúkra vonatkozó API 610 szabvány 10. kiadásának 5.10.2.7 fejezete azt írja elő, hogy az ajakos tömítések nem alkalmazandók az ilyen forgó készülékekben…
néhány villamos motor gyártó miért alkalmazza az ajakos tömítéseket továbbra is ilyen célra?

Babiloniai Függőkert Rendszer – a SZENNYEZŐDÉSEK KÍVÜL tartására tervezve
A külső szennyezőknek rengeteg ideje lehet arra, hogy túljussanak a LabTecta-ben kialakított többsoros lépcsőkön.
Létrejön egy kaszkád effektus és az előlapon túljutó összes víz valószínűleg kilökődik a
két kidobó hely valamelyikén. Mint a híres Babilóniai Függőkertek, ezek a kaszkád szegmensek praktikusak, megbízhatóak és nagymértékben funkcionálisak.

A LABTECTA A HAGYOMÁNYOS AJAKOS TÖMÍTÉSNÉL HÁROMSZOR HOSSZABB TARTÓSSÁGOT
GARANTÁL

“

”

Megbízható technológia, melyet szigorú tesztek és
független laboratóriumi vizsgálatok igazolnak

LabTecta - Arra tervezték, hogy megfeleljen a fizika, a valószínűség, a gazdasá-

gosság és „Murphy” törvényeinek
Kettős forgó hajtás
Murphy törvénye szerint „ha valami el tud romolni,
akkor az el is romlik”. A LabTecta „Kettős forgó
hajtás” kialakítása azt jelenti, hogy a forgó Ogyűrűk kétszer akkora valószínűséggel
illeszkednek a tiszta és sima tengely
felülethez.
„A LabTecta eleganciája, ugyanakkor szellemes
egyszerűsége egy kiváló példa az innovációra,
amely kitágítja a tömítés tervezés határait, hogy felülkerekedjünk a hagyományos ajakos tömítések
problémáin és teljesítményén.”

Ezenfelül a kettős forgó hajtásrendszer
100%-kal több hajtás integritást biztosít és
optimalizálja a forgás stabilitását a
dinamikus működés során. Tulajdonképpen
ezt megnövelt stabilitást kell megfontolni a kis résű
labirint állórész és a forgó elemek üzemeltetése
során.

Dr. Michael Harrison, MA D.Phil
A Chartered Institute of Patent Agents elnöke

Az Arkanian elzáró szelep
Az Arkanian elzáró szelepnek van egy axiális
működtető eleme, amely automatikusan szabályozza
a kapcsolódó erőt az elsődleges elzáró szelepen. Ez a
kapcsolódó erő változik, amikor a berendezés üzemel
vagy áll. Üzemelés közben egy mikro emelő rés jön
létre. Üzemen kívül egy statikus tömítés alakul ki.
Az elzáró szelep elemet kopásálló anyagból gyártják alacsony súrlódási tényezőjűre.
Ez az egyedülálló Arkanian elrendezés megelőzi a nedvesség részecskék visszaszívódását az olajba a csapágy kamra légzése alatt.

A fizikai törvények szerint az ÖSSZES érintkező, ellentétesen forgó
részegység kopni fog. A kopás minimalizálásához szükségünk van:


kopásálló érintkező anyagokra alacsony súrlódási
tényezővel,



önszabályozó érintkező erőre, a tengely sebességétől függően,

… pontosan azokra, amiket a LabTecta nyújt.

Zenith csapda – Az OLAJ BENNTARTÁSÁRA
tervezték
Dinamikus tengely működés közben az olajnak a csapágyházban szórt
olaj kenést kell biztosítania a készülék csapágyai számára. A legtöbb, a
LabTecta sebesség csökkentő állórész kamrájába jutó olaj kidobódik az
állórész kivető nyílásán. Azonban a valószínűségi törvények feltételezik,
hogy egy kevés olaj átjut ezen az első kamrán. Ahogy az olaj részecskék tengely irányban utaznak a tengely mentén, hatással vannak rájuk a
forgó tengely keltette radiális erők.
A radiálisan felgyorsított olaj részecskék arra kényszerülnek, hogy érintkezésbe lépjenek a ferde állórész felülettel és ellentétes irányba mozogjanak a tengely mentén az állórész válla felé. Az állórész és a tengely
geometriája, valamint viszonylagos közelségük egy álló örvényt hoznak
létre. Ez az álló örvény úgy hat, mint egy lényegében második fizikai gát,
amely megelőzi a további olaj kilépést.

Szórt
olaj a
csapágyházból

Nagy „sebesség
csökkentő” kamra

Kivető
nyílás

Zenith csapda

A villamos motor egységének védelme
A villamos motor a forgó készülékek legnépszerűbb részegysége a világon.
Megbízható motorok nélkül a termelés vesztesége és a megnövekedett állásidő súlyosan érinti a vállalat nyereségét.

A motor meghibásodások két legfontosabb tényezője:
1. A csapágyak meghibásodása, amely a készülék összejáródását okozza.
2. Folyadék szennyeződés villamos rövidzárlatot okoz.
Nemcsak ezek okozhatják a motor tekercsek és a hajtott berendezés meghibásodását. Veszélyes lehet a folyadékok bejutása is.
Áramütés veszélye is létrejöhet.

Hogyan csökkenthetők ezek a kockázatok?
Mint a szivattyúknál, az elsődleges cél a csapágyak idő előtti tönkremenetelének megakadályozása, amelyet a csapágy fészekbe jutó
szennyeződés okoz.
A villamos motorok esetén a hagyományos módszer a szennyeződések bejutásának megelőzésére az ajakos tömítések alkalmazása. Mint ahogy azt a
korábbiakban bemutattuk, az ajakos tömítések nem képesek megakadályozni
a víz bejutását. Továbbá, mint a szivattyúk esetén, az ajakos tömítések károsítják a dinamikusan működő motorok tengelyét is, megnövelve
ezáltal a javítási költségeket.
A második megfontolandó cél az üzemi biztonság, mivel a víz és a villamosság
nem összeegyeztethető.
A védettségi szintet egy nemzetközi behatolás elleni védelmi szabványt (IP) írja elő
az alábbiakban bemutatottak szerint.

Ha egy ajakos tömítéssel szerelt villamos motor IP55-ös védettségű
az üzemből történő kiszállításkor, vajon 100, 250 vagy 1000 üzemóra
után még mindig IP55-ös védettségűnek tekinthető-e, ha tudjuk,
hogy MINDEN ajakos tömítés KOPIK?

IP55 – Behatolás (szennyeződés) elleni védelem a villamos berendezésekhez
Az ’IP’ jelölés az ’Ingress Protection’ (Behatolás elleni védelem) rövidítése. Az ’IP’ szám, mint pl. az 55, a burkolat idegen anyagok (azaz
szerszámok, por és pára) bejutásával szembeni tömítés hatékonyság meghatározására szolgál.

IEEE Std 841-2001

Por
Behatolás
elleni
védelem
Víz

IP55-ös behatolás elleni védelmet és a forgás ideje alatt érintkezés
mentes eszközt ír elő, olyat, mint a LabTecta.

1. számjegy: Védelem idegen tárgyak ellen
Védelmi fokozatot biztosít az alábbi
környezeti feltételek ellen:

0

Nincs védelem

•

Védelem szilárd tárgyak ellen 50
mm-ig, pl. véletlen érintés kézzel
Védelem szilárd tárgyak ellen 12
mm-ig, pl. ujjak
Védelem szilárd tárgyak ellen 2.5
mm felett, pl. szerszámok
Védelem szilárd tárgyak ellen 1
mm felett, pl. vezetékek
Védelem por ellen – korlátozott
bejutás (nem káros lerakódások)

1

•

2

•
•

3

•
•
•

4

•
•
•
•

5

•
•
•
•
•

2. számjegy: Védelem víz ellen
Védelmi fokozatot biztosít az alábbi
környezeti feltételek ellen:

0

Nincs védelem

•

Függőlegesen lehulló vízcseppek
ellen védett
A függőlegestől 15°-ig eltérő közvetlen vízpermet ellen védett
A függőlegestől 60°-ig eltérő permet ellen védett
Bármely irányból jövő vízpermet ellen védett – korlátozott bejutás megengedett
Bármely irányból jövő alacsony nyomású
vízsugár ellen védett – korlátozott bejutás
megengedett

1

2

3

4

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Az érintkező ajakos tömítés nem tud megfelelni az IEEE Std 841-2001 –nek.

LabTecta méretek – 0.750” – 5.875”

5








Kétszeres esély az illeszkedésre egy sérülésmentes tengely felületen.

LabTecta – Alkalmazási terület

NEM MINDEN MÉRET VAN RAKTÁRON. ADATOKÉRT LÉPJEN KAPCSOLATBA A LabTecta CSAPATTAL

UK:

Email: magtecta@aesseal.com

Telefon: +44 (0) 1709 369966

Fax: +44 (0) 1709 72788

USA:

Email: usmagtecta@aesseal.com

Telefon: +1 865 531 0192

Fax: +1 865 531 0571

A LabTecta-t szórt olajozású, szárazon futó és zsírkenésű alkalmazásokhoz
fejlesztették ki a berendezések vízszintes alkatrészeire 20 m/s sebességig.
A LabTecta használható a legszélesebb körű olyan olajköd kenésű alkalmazásoknál is, amelyek megfelelnek a most hatályát vesztett
API 610 7. fejezetében foglalt előírásoknak, és ahol egy kis mennyiségű olajköd kijut a környezetbe.
Az új API 610 8. és 9. fejezetének (Zártkörű olajköd kenés) megfelelő előírások esetén a MagTecta-OM-t alkalmazza.

LabTecta méretek – 16 mm – 145.0 mm

Kétszeres esély az illeszkedésre egy sérülésmentes tengelyfelületen

Méret adatok (mm)

NEM MINDEN MÉRET VAN RAKTÁRON. ADATOKÉRT LÉPJEN KAPCSOLATBA A LabTecta CSAPATTAL
Email: magtecta@aesseal.com

Telefon: +44 (0) 1709 369966

Fax: +44 (0) 1709 72788

Email: usmagtecta@aesseal.com

Telefon: +1 865 531 0192

Fax: +1 865 531 0571

LabTecta – KÉTSZERES csapágyvédelem
Zenith csapda – KÉTSZERES esély az olaj kijutásának megelőzésére.
Babilóniai függőkert - KÉTSZERES esély a víz bejutásának megelőzésére.
Kettős forgó hajtás - KÉTSZERES esély az illeszkedésre egy sérülésmenetes
tengely felületen.

MagTecta – Forradalom a csapágy védelemben
A LabTecta egy érintkezés mentes labirint csapágytömítés, amely ideális magas tengely fordulatszámú és határkenésű alkalmazásoknál.

A LabTecta testvér termékei, a MagTecta és a
MagTecta-II olyan érintkező kettős mágneses
csapágy tömítések, amelyek letömítik a csapágy
kamrát.
A szabadalmaztatott MagTecta termék családot felhólyagozódás álló szénből és tömör volfrám
karbidból gyártott, megfelelő mechanikus tömítő felületekkel kínálják – pontosan azokkal az anyagokkal, amelyet Ön is választana az olaj tömítéséhez.
A kettős kialakítás maximális védelmet nyújt minden alkalmazási mód esetén, beleértve függőlegesen elhelyezkedő, olajjal feltöltött eseteket és a szennyeződés
bejutás megakadályozását is.
Röviden, a LabTecta-t az ajakos tömítés felülmúlására alakítottál ki. A MagTecta
 termékcsalád egy további fejlesztési lépcső azok számára, akik megfelelő tömítést „tömítést” akarnak.
További információkat kérjen a marketing@aesseal. com e-mail címen, vagy keresse fel a www.aesseal.com honlapot.



A MagTecta-II jelenleg az egyetlen kettős tömítő felületű csapágyvédelem a világon, amely:




Olyan kompakt, hogy befér az ajakos tömítés helyére
Egy darabból álló patronra szerelt kivitel az egyszerű szereléshez

Kettős tömítő felületes védelmet kínál

Harmadik fél által bevizsgált a veszélyes környezetben történő biztonságos használathoz

Megfelel az ATEX-nek és az API 610 v9-nek

1/16”-os és mm-es tengely átmérő lépcsőnként nagy mérettartományban elérhető
EZ A DOKUMENTÁCIÓ MÉRET INFORMÁCIÓK BIZTOSÍTÁSÁRA ÉS A HOZZÁFÉRHETŐSÉG MEGADÁSÁRA SZOLGÁL. TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT ÉS A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS KORLÁTJAIRA VONATKOZÓAN LÉPJEN KAPCSOLATBA A MŰSZAKI SZAKEMBEREINKKEL AZ ALÁBBI HELYEKEN.
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