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FAG‘dan Yeni Titreşimli Elek Rulmanları
Aşağıdaki çözüm, hem OEM sektöründeki tüm titreşimli elek üreticileri hem
de malzemelerini elekten geçirilmesi gereken sektördeki MRO müşterileri için
büyük önem taşımaktadır.

Schaeffler için Zorluklar
Şaft bağlantısının gevşemesi sonucu meydana gelen sürtünme korozyonu (tribocorrosion) ve bu makinalardaki yüksek frekanslı titreşim, hareketli rulmanların
düzgün işleyişini bozabilir. Bunun bir sonucu olarak, şaftın termal genleşmeleri
rulman arızasına yol açabilecek eksenel ön yükler oluşturabilir ve şafta zarar
verebilir.

Schaeffler Çözümü
Ocak 2006‘dan bu yana, tüm FAG titreşimli elek rulmanlarının iç bilezikleri,
22317-E1 ve 22322-E1 boyutları arasında ve T41D son ekine sahip olanlar Duralloy ® işlemi kullanılarak ince fakat yoğun krom ile kaplanmaktadır.

Tesis hakkında teknik bilgiler
Titreşimli elek
Elek genişliği / elek alanı
5.50 m / yakl. 40 - 50 m2
Tane büyüklükleri:
> 1 mm
Çalışma sıcaklıkları:
yakl. 75-80 °C
Değerlendirme ömrü:
yakl. 10 000 - 20 000 Saat
Hızları:
500 - 3200 dak- 1
Yağlama:
Gres ve yağ ile yağlama; k = v/v 1 > 2

Titreşim elekleri alanında genellikle zorlu
koşullar vardır

FAG titreşimli elek rulmanları, özellikle bu zorlu
koşullar için tasarlanmıştır

Müşteri Avantajları
Yeni titreşimli elek rulmanı sayesinde, tribocorrosion (sürtünme, aşınma etkisi,
korozyon) ve bunun sonucunda oluşan erken rulman arızaları önlenir. Ayrıca,
bu çözüm ağır şok yükleri ve radyal ivmeleri kaldırabilmektedir. T41D kodlu
titreşimli elek rulmanlarının kullanılması, daha üst düzey bir çalışma güvenliği
anlamına gelir ve X-life tarafından sunulan potansiyelin daha verimli kullanımını
sağlar. Rulmanların uzun hizmet ömrünün sonucu olarak, bakım maliyetleri ve
kaynaklardan tasarruf edilebilir.

Özel olan nedir?
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Eskiden, PTFE folyolar müşteri tarafından talep edilmesi durumunda deliklerin
içine yapıştırılıyordu. Ancak, bu folyo bir süre sonra mutlaka kopuyordu. Duralloy® işlemi kullanılarak yapılan bu yeni iç bilezik kaplama yöntemi ile, temel
malzeme (rulman iç bileziği) ve kaplama (sert krom) arasında bir çeşit moleküler
bağ oluşturulur.

www.schaeffler.com/gtn

Bir titreşimli elek rulmanının şematik görüntüsü

Çözüm hakkında teknik bilgiler
Kaplama:
Duralloy®-TDC
Krom kaplama kalınlığı:
1,5-3 μm
Sertlik:
950-1 300 HV
Korozyon koruması:
DIN 50021 SS 120 h
Korozyon koruması:

