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Uszczelnienia mechaniczne

Systemy uszczelnie ń

Ochrona ło żysk



Czy łożyska trzeba chronić?



Jak pracuje uszczelnienie wargowe?



Problem z tradycyjnym 
uszczelnieniem ło żysk

Uszczelnienie wargowe



Założenia konstrukcyjne:

� Zapobiegać utracie oleju / smaru z korpusu 
łożyskowego

� Zapobiegać przenikaniu wilgoci, wody i innych 
zanieczyszczeń do korpusu łożyskowego …
…zarówno w  trakcie pracy jak i postoju urządzeń

� Uzyskać niezawodny uszczelniacz łatwy w montażu
i naprawie 

…czyli …
� wydłu żyć czas eksploatacji!



Rozwiązanie



Cechy konstrukcyjne ochrony łożysk LabTecta

1. Część wirująca – brąz fosforowy
2. O-ring zewnętrzny, części wirującej
3. O-ring- odcinający systemu Arknian
4. O-ring systemu Arknian
5. Pierścień zabezpieczający
6. Część stacjonarna - brąz fosforowy
7. O-ring części stacjonarnej 
8. O-ring wewnętrzny, części wirującej.



ARKNIAN 
“zawór 
odcinający”

1. System odcinaj ący 
Arknian
Uniemożliwia 
przedostawaniu się do 
korpusu łożyskowego 
zanieczyszczeń  z 
zewnątrz podczas 
postoju urządzenia.



Korpus

Wał

AtmosferaKorpus 
łożyskowy Uszczel. 

statyczne
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2. Bariera Zenit
Bariera Zenit, ma za zadanie 
zmniejszenie pędu środka 
smarnego i zapobiega 
wydostawaniu się go, na  zewnątrz
korpusu łożyskowego

Obszerna bruzda 
redukująca przepływ 
oleju oraz wewnętrzna 
wnęka separująca

Integralny obszar 
wielokierunkowej  
przegrody 
„odcinającej”



Bariera Zenit zasada działania



Wał

Wylot 1

Wylot 2

Strumień
wody 

Korpus
System 
usuwania
wody

3. System usuwania wody Babilon



LabTecta™ 
skuteczna 
ochrona 
łożysk







Skuteczna ochrona ło żysk – uszczelnienie LabTecta
Zastosowanie:

Pompy                                                   Mieszadła Generatory  
Rozdrabniacze                                      Ło żyska tulejowe        Reaktory
Łożyska ślizgowe dzielone Wentylatory Młyny w ęglowe
Turbiny parowe Spr ężarki
Silniki elektryczne Rolki przeno śników    Przekładnie Miksery      
Rolki i wiele innych



Silniki elektryczne

Najpopularniejsze źródło napędu maszyn wirujących!



Silniki elektryczne

Producenci silników twierdzą, że aż 80% awarii silników 
elektrycznych spowodowane jest zanieczyszczeniem 
łożysk silnika. 
Ze względu na duże prędkości obrotowe i smarowania 
smarem stałym, LabTecta jest znakomitym wyborem.



Ochrona Łożysk
Różne rozwiązania konstrukcyjne







TE
ARKNAIN 
“mechanizm
odcinający”



LabTecta-AX™



LabTecta-PB™

Samopozycjonujące 
uszczelnienie korpusu 
łożyskowego. 



LabTecta-RDS

Wersja dzielona

Montaż na wcisk Montaż czołowy



LabTecta-PB RDS zainstalowana na wale 

Producent chemikaliów w Kanadzie musiał ulepszyć 
uszczelnienie na dzielonej obudowie łożyska NTN znajdującej 
się na kluczowym przenośniku ślimakowym. Zainstalowany 
tam wcześniej simmering nie zapewniał odpowiedniej ochrony 
i szybko się zużywał.  

AESSEAL® zaprojektował rozwiązanie dzielone LabTecta-
PB™ 340 mm ze stali nierdzewnej 316.  Uszczelnienie 
zostało zainstalowane w październiku 2008. Łożysko jest 
smarowane i pracuje z prędkościa 30 rpm.  

Zamówienie zostało wysłane do
AESSEAL® 6 października a 20 
października LabTecta-PB™ ze 
stali nierdzewnej została wysłana 
do klienta.  

Numer Referencyjny :  3506
Przemysł: Chemiczny
Aplikacja: Obudowa ło żyska 
Poprzednie rozwi ązanie: Simmering  

LabTecta - PB TM



LabTecta IAP -Bariera powietrzna

Przemysł

Petrochemiczny

Papierniczy

Metalurgia

Kopalnie

AIR



LabTecta-IAP™

W kwietniu 2006, w Zakładach Przemysłu Chemicznego 
w Holandii, na wentylatorze Fima Air Technic pracującym  
z prędkością 2900 obr/min w temperaturze 40°C 
zainstalowano uszczelnienie LabTecta-IAPs 60mm x 
90mm z wewnętrznym przedmuchem powietrza .

Wentylator był do tej pory uszczelniony sznurem, który 
przepuszczał produkt, niszcząc wał. Koszty naprawy były 
bardzo wysokie. 

LabTecta-IAP pracuje bez zarzutu i skutecznie 
zapobiega emisji produktu z wentylatora. 

Numer Referencyjny :  3248
Przemysł: Chemiczny 
Aplikacja: Wentylator Fima Air Technic NV
Poprzednie rozwi ązanie: Sznur

LabTecta - IAP TM



LabTecta-IAP™ 40 mm w wykonaniu ze stali nierdzewnej
została zainstalowana na wentylatorze, który odciągał  opary 
formaldehydowe z  czterech reaktorów oraz czterech 
zbiorników i transportował je do katalitycznego pieca do 
spopielania.

Wentylator pracuje przy cisnieniu 0.3 barg (4.4psi) z 
przedmuchem powietrza ustawionym na 0.5 barg (7.3 psi). 
Szybkość wału to 3000 obr/min.

Uszczelnienie zainstalowano w lutym 2007 i wentylator działa 
non stop 24/7.

Nawet najmniejszy wyciek oparów wiąże się z zagrożeniem 
zdrowia i życia oraz zanieczyszczeniem środowiska więc 
minimalizowanie emisji jest sprawą priorytetową.  

Wcześniej pakowanie i simmering powodowały
regularne uszkodzenia wału. Opary tej aplikacji 
są żrące dlatego LabTecta wykonana jest ze
stali nierdzewnej. 

Numer Referencyjny :  3392
Przemysł: Chemiczny
Aplikacja: Obudowa wentylatora
Poprzednie rozwi ązanie: Simmering i pakuły

LabTecta - IAP TM



Poprzednie uszczelnienie po 3 dniach

Zastosowanie:

• Rozdrabniacz obrotowy 
• Prędkość wału 1150 obr/min

Rozwiązanie:

� 2.187” LabTecta-IAP™

Numer Referencyjny :  3549
Przemysł: Chemiczny 
Aplikacja: Rozdrabniacz obrotowy 
Poprzednie rozwi ązanie: Sznur

LabTecta - IAP TM

Uszczelnienie LabTecta-IAP™ po 3 dniach

Fabryka chemikaliów miała problem z istniejącym uszczelnieniem. 
Wydostający się pył niszczył wałek rozdrabniacza obrotowego. 

W październiku 2011, klient zainstalował LabTecta-IAP™ po stronie 
zaworu obrotowego, a istniejące uszczelnienie po drugiej stronie. Po 3 
dniach pracy w nowej konfiguracji różnica była znacząca.



LabTecta OAP

Przemysł

Metalurgia/Odlewnie

Papierniczy

Cementownie

Kopalnie

AIR



SKF SNL 516-613, 

Użytkownik- Przemysł  papierniczy( wentylator)
Obecne uszczelnienie: Labtecta PB- OAP
Poprzednie uszczelnienie: Simmering, żywotność 2 miesiące
Data Aplikacji: czerwiec 2006



Przemysł: Chemiczny Cargill Polska
Aplikacja: Wentylator GEA ANC-02
Poprzednie rozwi ązanie: SznurLabTecta - IAP TM



Dziękuję za uwagę


