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Az ipar egyik legrégibb PROBLÉMÁJA…
Az AESSEAL az egyik vezető
specialista
a
világon
a
csúszógyűrűs tömítések és az
alátámasztási
rendszerek
tervezésében és gyártásában.
Az AESSEAL Global Technology Centre a legnagyobb a világszerte meglévő 50 üzletág között.

A meglévő problémák
Az ajakos tömítések korlátjai
Az
ajakos
tömítések
nem
hatékonyak
a
szennyeződések csapágyháztól való távoltartásában,
ugyanakkor súlyosan koptatják a tengelyt. Amikor az
ajakos tömítések szivárognak, a kenőanyag veszteség
katasztrofális csapágy és berendezés meghibásodást
okoz.
Ajakos tömítés okozta tengely
sérülés

Az API610 10. kiadásának 5.10.2.7. fejezete felismeri
ezt és megállapítja, hogy „az ajakos tömítések nem
alkalmazandók a centrifugál szivattyúkban”.

A labirint tömítések korlátjai

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

A labirint tömítések szűk radiális és axiális hézagokat
igényelnek a forgó és az álló alkatrészek között. Az ilyen hézagok eltömődhetnek, ha poros vagy
szennyezett az üzemi környezet. Ez számos más problémához vezethet.

Labirint tömítés okozta tengely
sérülés

A labirintok nem tudják bent tartani a tengely szintje feletti olajmennyiséget, különösen akkor, ha a
forgó gép részegysége álló. Alkalmazásuk nehézségekbe ütközik az olyan függőleges
alkalmazásoknál, mint pl. a keverő tartályok, mivel a folyadéknak a gravitációs hatással szemben kell
„harcolnia”, ugyanakkor nem hatékonyak olajköd kenés és olajjal feltöltött alkalmazások esetén.

Néhány beszállító érintkező vagy súrlódó elasztomereket ajánl a labirint tömítés alkalmazása mellett az adottságokból fakadó
hátrányok kiküszöbölésére. Sajnos azonban mindegy, hogy a kialakítás műszakilag milyen magas színvonalú, az érintkező
elasztomerek minden esetben kopnak. Ez az, ami a csapágy kamra szennyeződéséhez és a tényleges csapágy berágódáshoz,
majd a készülék tönkremeneteléhez vezet.

A csapágykamra légzése – pára szennyeződés
Az üzemelés során a melegedés miatt a kenőfolyadék és a levegő kitágul a csapágy kamrában. Ez a tágulás a tipikus labirint
tömítések esetén kipréseli a levegőt a labirinton keresztül a csapágy kamrából.
Amikor a berendezés megáll, a csapágy kamra lehűl. Ekkor a belső levegő összehúzódik, visszaszívva a külső párás levegőt a
labirinton keresztül a csapágy kamrába. Még a legkisebb mértékű pára is drámai módon csökkenti a csapágy élettartamát.
A MagTecta termékcsaláddal lehetséges úgy eltömíteni a csapágy kamrát, hogy megelőzzük a légzést, ezáltal meghosszabbítsuk a
berendezés élettartamát.

Labirint
tömítés
A tengely forgásakor hő keletkezik és a
felmelegedett levegő kipréselődik

Labirint
tömítés
Amikor a tengely megáll, és a berendezés
lehűl, a hideg levegő és a pára beszívódik
és a csapágy meghibásodik

Párával szennyezett csapágy

Most már van megfelelő MEGOLDÁS!
Az eredeti kettős tömítő felületű csapágy védelem
Több évig tartó kutatás és fejlesztés után az AESSEAL ® büszkén ajánlja azt a termékcsaládot, amely –
véleményük szerint – valószínűleg a világ műszakilag legfejlettebb csapágy védelme.
A kialakítás kombinálja az AESSEAL® legfrissebb „elméleti fejlesztését” a világelső, felhasználó központú
„moduláris” koncepciójával.
A vállalattól, amely bevezette a piacra az alighanem első modul rendszerű patronra szerelt csúszógyűrűs tömítés
családot, egy újabb világelső termék: a modul rendszerű, kettős tömítő felületű csapágy tömítő család.

Reverzibilis kialakítás. TXN, LXN, TXR és LXR típusok kaphatók.
ATEX és API kompatibilitás, magasabb tengely fordulatszámok
Az API (ISO 13709) szabványt sok kőolaj, petrolkémiai és földgáz ipari centrifugál szivattyú berendezés
specifikációjánál figyelembe veszik. A legutolsó kiadás (10.) megállapítja, hogy a megfelelő csapágy védelemhez
(5.10.2.7) „A csapágy házakat úgy célszerű kialakítani, hogy megakadályozza a pára, a por és más idegen
anyagok által bekövetkező szennyeződést”. A csapágyakat cserélhető labirint tömítésekkel vagy mágneses
tömítésekkel kell ellátni. Az ajakos tömítések alkalmazása kerülendő.”
A MagTecta-II™ kielégíti az ATEX II. Kat. előírásait és átment egy harmadik fél által végzett, az elektrosztatikai és
elektromagnetikus tulajdonságokat vizsgáló teszten a veszélyes környezetben történő biztonságos
alkalmazhatóság bizonyítása érdekében. Mivel az eredeti MagTecta™ –nál nagyobb tengely fordulatszámokon
történő üzemelésre alakították ki, a MagTecta-II™ az ajánlott megoldás fröccsenő olajozású

alkalmazások esetén.

Nem reverzibilis kialakítás. TXN típus kapható standardként.
Speciálisan az olajköd recirkulációhoz tervezve, modern API
kompatibilis és környezet barát megoldás
A modern kőolaj finomítókban az olajköd a csapágykenéseknél alkalmazott leggyakoribb megoldás. Sok finomító a
labirint technológiára támaszkodik, amely olajköd szivárgását teszi szükségessé, ezáltal szennyezi a környezetét.
A világ sok részén környezeti szempontból ez a gyakorlat nem elfogadható.
Mivel a labirint tömítés szivárog, a finomítók általában egy négyes tényezővel túlkompenzálják az olajköd ellátást a
nyomás fenntartása érdekében. Ez energia és olajköd veszteséget okoz, mely drága.
A szabadalmaztatott AESSEAL® MagTecta-OM™ speciálisan az olajköd recirkulációs alkalmazásokhoz lett
kifejlesztve. A MagTecta-OM™ szabályozza a környezetbe történő szivárgást, így nincs szükség az olajköd ellátás
túlkompenzációjára, ezáltal a költségek csökkennek.

A MagTecta-OM™ nem használható ha az olajköd kenést úgy tervezték, hogy a labirint
tömítésen keresztül szivárogjon és szennyezze a környezetet.

Nem reverzibilis kialakítás. TXN típus kapható standardként.
Robosztus kialakítás, megfelel a feltöltött környezetben
A MagTecta-P™ család a feltöltött alkalmazásokhoz kínál megoldást. Kiemelkedő kialakítási tulajdonságai
nagyobb tömítő felület terhelést és antirotációs jellemzőket foglalnak magukba. A MagTecta-P™ és MagTectaIIP™ csak 95 mm-es méretig rendelhetők. Nagyobb méretekben a MagTecta-P™ és IIP™ standard opció.

Reverzibilis kialakítás. TXN, LXN, TXR és LXR típusok kaphatók.
A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ PONTOS ÜZEMI PARAMÉTEREKÉRT
LÉPJEN KAPCSOLATBA AZ AESSEAL® MAGTECTA™ CSAPATTAL.
UK:
USA:

Email: magtecta@aesseal.com

Telefon: +44 (0) 1709 369966 Fax: +44 (0) 1709 720788

Email: usmagtecta@aesseal.com

Telefon: +1 865 531 0192

Fax: +1 865 531 0571

- A csapágyvédelem kialakítás
Biztonság a kialakítás következtében
A MagTecta™ sorozat egy mágneses erővel működő mechanikus tömítés család, ahol a mágneses kölcsönhatás két álló alkatrész
között jön létre. A MagTecta-II™ átment egy független harmadik fél által végzett, az elektrosztatikai és elektromagnetikus
tulajdonságokat vizsgáló teszten a veszélyes területen és potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő biztonságos
alkalmazhatóság bizonyítása érdekében.

A legmegbízhatóbb csapágyvédelem a világon?
A MagTecta™ termékcsaládban nincs súrlódó elasztomer, ami kopna és cserélni kellene. A súrlódó alkatrészek károsítják és koptatják
a kapcsolódó alkatrészeket, miközben folyamatosan növelik a berendezés energia felhasználását.
Továbbá a MagTecta™ termékcsalád nem tartalmaz összetett labirint rendszereket, amelyek eltömődhetnek vagy tönkretehetik az
alkatrészeket a szűk radiális és axiális üzemi hézagaikkal.

Tömített csapágy kamrák
A MagTecta™ termékcsalád használatával lehetséges a csapágy kamra eltömítése. Az AESSEAL ® kínál egy
tömített tágulási egységet is beépített membránnal. Néhány alkalmazásnál ezt használják a légző nyílás
eltömítésére a csapágy kamrában, amely néha a másik pára bejutási forrás.
AESSEAL csapágy kamra tágulási egység, raktári kód: EEC16-03
®

Kettős tömítő felület – a védelem megduplázása?
A MagTecta™, MagTecta-II™ és MagTecta-P™ termékcsalád két tömítő felület készletet tartalmaz.
Ezek a termékek, az AESSEAL® véleménye szerint, a világ első, moduláris rendszerű dupla tömítő
felületű csapágy tömítései, amelyek a hagyományos egyszeres tömítő felületű tömítésekhez
képest kettős védelmet kínálnak.

Kompakt kialakítás
A MagTecta™ termékcsaládnak nincsenek beállító klipszei vagy úszó komponensei, amelyek
elmozdulhatnak vagy megsérülhetnek a beszerelés során. A robosztus, kompakt konstrukció emiatt
nagyon telepítés és kezelő barát.
Ezenfelül a rövid belső és külső hosszak azt eredményezik, hogy a MagTecta™ család minden olyan
fizikai helyre beépíthető, amelyet korábban labirint és ajakos / olaj tömítések foglaltak el.

Pozícionáló gyűrű
A MagTecta™ család tartalmaz egy foszforbronz gyűrűt, amely egyenletesen
pozícionálja a mágneseket az egyforma tömítő felület terhelés érdekében.
Továbbá, a gyűrű úgy hat, hogy csökkenti a túlzott radiális tengely elmozdulás
miatt bekövetkező berendezés berágódás és/vagy a fém komponensek szikra
képződésének lehetőségét.

Összetett tömítő felület agyag kiválasztás
A MagTecta™ tömítő felületek nem korlátozódnak azokra az
anyagminőségekre, amelyek mágnesezhetők. A MagTecta™ és
MagTecta-OM™ tömítő felület anyagai az antimon szén és tömör
wolfram szén párosítás (149 mm-ig), és a speciális szárazon futó
szén és tömör wolfram szén párosítás a nagyobb tengelyátmérőkhöz.
Ugyanezek a tömítő felület anyagok kerültek alkalmazásra a
MagTecta-II™ és MagTecta-P™ családban is, azzal a különbséggel,
hogy a külső felületet PTFE származék anyagból kínálják a
csökkentett hőtermelődés miatt a magas tengely fordulatszámú
alkalmazások esetén.

A szabadalmaztatott kialakítás
alkalmazható az olaj köd
recirkulációs alkalmazások esetén
Olaj köd

Lecsapódott olaj

A forgó elasztomer axiális pozícionálása
A berendezés bizonyos elemei lépcsőzött tengelyekkel rendelkeznek
a csapágy kamra axiális felületei mellett.
A forgó elasztomer axiális pozícionálása segít annak biztosításában,
hogy a MagTecta™ család ugyanúgy illeszkedjen mind a sima, mind
a lépcsős tengelyekre anélkül, hogy egyedi különleges kialakításhoz
kellene folyamodni.
Igény esetén különleges MagTecta-k is rendelkezésre állnak nagyon
kis radiális keresztmetszetű vagy szokatlanul lépcsőzött tengelynél
történő alkalmazás esetére.

A (bal oldalon látható) MagTecta-OM™
egyedülálló „lézer gravírozott” belső tömítő
felülete lehetővé teszi az olaj belépését a
felület hornyain keresztül. Bent az olaj köd
lecsapódik és egy fröccsenő olaj
atmoszférát hoz létre a külső tömítő
felületeken. Ez tömítő felület kenést
eredményez, amely a MagTecta-OM™-t
ideálissá teszi az ilyen alkalmazások
esetén.

tulajdonságai és üzemi teljesítmény adatok
Sebesség a hőmérséklet függvényében (18C körny.)
Fröccsenő olajozás (határkenés)

A következő diagrammok a legkedvezőtlenebb hőmérsékleti
helyzetet mutatják a kerületi sebesség függvényében 18°C
környezeti hőmérséklet mellett.

A MagTecta™-t és a MagTecta-II™-t speciálisan
határkenésű alkalmazásokhoz tervezték, mint ahogy az a
legtöbb csapágy kamra kialakításnál megtalálható. A
fröccsenő
olajozásra
vonatkozó
diagrammban
a
hőmérsékleteket egy kis mennyiségű ásványi olaj
használatával nyerték (500cc/0.132 gall) fröccsenéses
környezetben amely 316L s/s (közepesen szigetelt) házban
üzemel. Természetesen az üzemi hőmérséklet jelentősen
alacsonyabb MOZGÓ LEVEGŐ környezetben, szintetikus
olajjal és/vagy egy tipikus csapágykamrával.

Sebesség m/s (ft/min)

Külső tömítő felület
hőmérséklet

A MagTecta-P™-t feltöltött alkalmazásokhoz tervezték. Az
ábrázolt hőmérsékleteket 2 liter ásványi olaj használatával
nyerték úgy, hogy a szintje a MagTecta™ ház külső
átmérője felett volt. Az üzemi hőmérséklet ebben az esetben
is meghatározóan alacsonyabb MOZGÓ LEVEGŐ mellett
szintetikus olaj és/vagy tipikus csapágy kamra esetén.

Külső tömítő felület
hőmérséklet

Természetesen, mint az összes csúszógyűrűs tömítés
esetén, a teljesítmény szintek számos tényezőtől függnek,
nem utolsó sorban a tengely kerületi sebességétől, a kenési
rendszertől, a berendezés elrendezésétől, a kenőanyag
térfogatától
és
típusától,
valamint
a
környezeti
hőmérséklettől.

A görbék csak tájékoztató
jellegűek. Lépjen kapcsolatba a

Sebesség m/s (ft/min)
Sebesség a hőmérséklet függvényében (18C körny.)
Olaj köd kenés

Hőmérséklet - C

Az AESSEAL termékekre vonatkozó összes teljesítmény
adatot azok tömítés szoftveréből nyerték a felhasználó által
meghatározott alkalmazási információk alapján. Lépjen
kapcsolatba a legközelebbi Vevőszolgálattal a további
információkra vonatkozóan.

Hőmérséklet - F

a
a

Sebesség a hőmérséklet függvényében (18C körny.)
Feltöltött alkalmazás

Külső tömítő felület
hőmérséklet

MagTecta irodával a pontos
adatokra vonatkozóan.

Sebesség m/s (ft/min)

Hőmérséklet - F

A
grafikonok
szemléletesen
mutatják
azokat
legkedvezőtlenebb
hőmérsékleteket,
amelyekkel
MagTecta™ termékcsalád szembesülhet.

Sebesség m/s (ft/min)

Hőmérséklet - C

A MagTecta-OM™-t olaj köd recirkulációs alkalmazások
számára alakították ki. Az ábrázolt hőmérséklet értékeket
ásványi olajjal töltött zártkörű olaj köd rendszerből nyerték,
amelynek sebessége 0.3 cc/óra per 25 mm tengely átmérő
volt. A csapágyakat, a csapágy kamrát és a MagTectaOM™-t olaj ködben 24 órán át statikusan áztatták a
dinamikus terhelés előtt.

Hőmérséklet - F

Sebesség a hőmérséklet függvényében (18C körny.)
Teljesen szárazon futó alkalmazás

Hőmérséklet - C

A szárazon futás vagy a zsír kenés különböző kenési
üzemmenetet kínálnak és ezek különböző üzemi
teljesítmény görbéket eredményeznek. A zsír kenés
teljesítmény adataiért lépjen kapcsolatba az AESSEAL ®
MagTecta™ irodájával.

Hőmérséklet - F

Hőmérséklet - C

Az adatokat több tengelyátmérő esetére folyamatos
számítógépes vezérlés mellett gyűjtötték össze. A
hőmérsékletet MOZDULATLAN LEVEGŐ környezetben
rögzítették a MagTecta™ számos pontján, csakúgy, mint az
olaj hőmérséklet esetén. Az ATEX miatt a tömítés
atmoszférával érintkező legforróbb részének (a külső tömítő
felület) hőmérséklete került ábrázolásra.

Külső tömítő felület
hőmérséklet

A MagTecta termékcsalád méretei angol mértékegységekkel
MagTecta-II
normál (N)
elrendezésben

Az ábrázolt
MagTecta-II
tájékoztató jellegű.
A MagTecta-k
használhatók
lépcsőzetes tengelyen is,
amíg a minimális
méretek illeszkednek.

Mind a négy
MagTecta típus
rendelkezésre áll 0.750”
és 3.875” tengelyátmérő
között.
Ezek között a méretek
között a MagTecta-P-t
és IIP-t
nem raktározzák.

Mind a négy
MagTecta típus
rendelkezésre áll 3.937”
és 5.875” tengelyátmérő
között.

A nagyobb méretekre
vonatkozó információkat
a hátlapon talál.

MagTecta-II
fordított (R)
elrendezésben
(nagyobb radiális keresztmetszet)

A MagTecta termékcsalád méretei metrikus mértékegységekkel
MagTecta-II
normál (N)
elrendezésben

Az ábrázolt
MagTecta-II
tájékoztató jellegű.

MagTecta-II
fordított (R)
elrendezésben
(nagyobb radiális keresztmetszet)

A MagTecta-k
használhatók
lépcsőzetes tengelyen is,
amíg a minimális
méretek illeszkednek.

Mind a négy
MagTecta típus
rendelkezésre áll 16.0 mm és
95 mm tengelyátmérő között.
Ezek között a méretek között
a MagTecta-P-t és IIP-t
nem raktározzák.

Mind a négy
MagTecta típus
rendelkezésre 100 mm és
145 mm tengelyátmérő
között.
A nagyobb méretekre
vonatkozó információkat a
hátlapon talál.

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

UK:
USA:

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

A MagTecta - nagyméretű, kis és különleges kialakítások
Vékony profilú MagTecta kialakítások

A nagyméretű MagTecta család
A baloldali ábrán látható
méretek a 150.0 – 280.0 mm
mérettartományba építhetők
be.

A MagTecta
család
rendelkezésre
áll
olyan
alkalmazásokhoz is, ahová a
standard
termék
nem
építhető be.

A metrikus méretek 5 mm-es
lépcsőnként
állnak
rendelkezésre.

A
nagyon
kis
radiális
keresztmetszetű
helyekre,
mint pl. 5 mm, speciális
MagTecta-k alakíthatók ki.

Axiális elmozdulású kialakítás – MagTecta-AX

Önbeálló támasz / támcsapágy kialakítás

A MagTecta-AX családot
speciálisan
olyan
alkalmazásokhoz tervezték,
amelyek max. 2.5 mm
axiális
elmozdulást
igényelnek.

Ezt a minden típushoz
rendelkezésre álló kialakítást
az önbeálló házaknál szerelik
be, hogy illeszkedjen a
támaszhoz
vagy
a
támcsapágyhoz.

Ideális hőtágulásnak kitett
tengelyek esetén. Nagyobb
axiális
elmozduláshoz
átalakítható.

A szabadalmaztatott önbeálló
tulajdonság biztosítja, hogy a
MagTecta család elviseljen
egy
néhány
fokos
szögeltérést, mint ahogy ez
bizonyos csapágy típusoknál
előfordul.

Mit mondanak a szakértők?

„A mágneses tömítések az EGYETLEN gyakorlati
légmentes csapágy ház zárak.”
„…a (mágneses tömítések) az ideális csapágy ház tömítéseket
testesítik meg, amelyek megakadályozzák a kenőolaj kijutását
valamint az atmoszféra szennyeződéseinek bejutását.”
„A csapágyvédelem illetve izolátor jobban teljesít, mint az
ajakos tömítések és/vagy a labirint tömítések.”
Idézet: Csapágyvédelmi berendezések és készülékek
megbízhatósága, HEINZ BOLCH, O.E., mérnök szakértő, megjelent a
Szivattyúk és rendszerek magazinban 2001. szeptemberében.

Alkalmazási terület

A MagTecta-ra vonatkozó részletes történeti adatokat és a
megjelent cikkeket a www.magtecta.com honlapon találja.

A MAGTECTA CSALÁD KETTŐS MECHANIKUS TÖMÍTÉS, DE NEM TELJESEN ÚGY
MŰKÖDIK, MINT AZ ILYEN TÖMÍTÉSEK. CSAK A HATÁRKENÉSŰ KÖRNYEZETBEN
MŰKÖDŐ TÖMÍTÉSEKHEZ LETT KIFEJLESZTVE ÉS NEM TÁMOGATJA A
ZÁRÓFOLYADÉK ALKALMAZÁSÁT. VESZÉLYES TERMÉK ESETÉN A TELJES
MÉRTÉKBEN FUNKCIONÁLIS CSÚSZÓGYŰRŰS TÖMÍTÉSEKET KELL ALKALMAZNI.

MINDIG TEGYEN BIZTONSÁGI
ÓVINTÉZKEDÉSEKET:
 VÉDJE A BERENDEZÉSEIT
 VISELJEN VÉDŐRUHÁT

EZ A DOKUMENTÁCIÓ MÉRET INFORMÁCIÓK BIZTOSÍTÁSÁRA
ÉS A HOZZÁFÉRHETŐSÉG MEGADÁSÁRA SZOLGÁL.
TOVÁBBI
INFORMÁCIÓKÉRT
ÉS
A
BIZTONSÁGOS
ÜZEMELTETÉS KORLÁTJAIRA VONATKOZÓAN LÉPJEN
UK kereskedelmi
és műszaki tanácsadás:
KAPCSOLATBA A MŰSZAKI
SZAKEMBEREINKKEL
AZ ALÁBBI
HELYEKEN.

Forgalmazó:

USA kereskedelmi és műszaki tanácsadás:

MINDEN MÉRET GYÁRTÁSI TŰRÉSSEL RENDELKEZIK
FENNTARTJUK A JOGOT A SPECIFIKÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRA.
AES / DOC / IN 4928 09/2005

A MagTecta, a MagTecta-II, MagTecta-OM, a MagTecta-P és a MagTecta-IIP az AESSEAL plc védjegye.

Bejegyzett védjegyek: AESSEAL - AESSAEL plc
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