
SKF csapágytartozékok

Csapágyházak
SNL csapágyház

Néhányan, akik csapágyházakat használnak, zajról, rezgésről, túlmelegedésről
és a csapágyak korai meghibásodásáról panaszkodnak. Gyakran a csapágyra
panaszkodnak. De nagy az esélye annak, hogy ezt a csapágyház okozza.

Egy hagyományos csapágyháznál a furatátmérő pontossága és alakhelyessége
sokkal kisebb mint magánál a csapágynál. Ez azt jelenti, hogy ha a szerelés
során meghúzzuk a fedél csavarjait, a csapágy deformálódik. Sok esetben ez
káros feszültséget hoz létre. A csapágy erre zajjal, rezgéssel és túlhevüléssel
reagál. A legrosszabb esetben beáll.

Az  SKF-nél  igen  széles  körben  alkalmazott  módszer,  hogy  vevőinktől
következetesen  begyűjtünk  minden  információt  és  ezeket  olyan  termékek
előállítására fordítjuk, amelyek teljes mértékben kielégítik igényeiket.

Az új sorozatú SNL csapágyházak e módszerrel tervezett termékek legújabb
példái.  Az  egyes  elemek  újfajta  összeállítása  egy  könnyen  szerelhető,
megbízható és nem utolsósorban gazdaságos megoldást eredményezett.

 

Csapágyházak adatai és jelölései

Jelölések
Az SNL csapágyházaknál alkalmazott jelölés a kivitelre, a méretre és az anyagra utaló alapjelből, valamint az azt követő, az
alapkiviteltől eltérő tulajdonságokat jelölő utójelből áll. Az alábbi táblázatban a "-" jel azt jelenti, hogy az adott tulajdonság
az alapkivitelnél is megtalálható.

 

Termékfelelős:

Praszner Józsefné

SKF Interaktív Műszaki Katalógus



Szorító- és lehúzóhüvelyek
 

A  szorító-  és  lehúzóhüvelyeket  a  kúpos  furatú  csapágyaknak  a  hengeres
tengelyen  történő  rögzítésére  használják.  Egyszerűsítik  a  csapágy  be-  és
kiszerelését, és sok esetben magát a csapágyazást is.
Mivel a szorító- és a lehúzóhüvelyek igazodnak a tengely átmérőjéhez, széles
tengelytűrés  engedhető  meg.  Azonban  az  alaktűrésnek  szigorúbbnak  kell
lennie,  mivel  az  alakpontosság  befolyásolja  a  csapágy  futáspontosságát.  A
tengely tűrése általában h9, de a hengeresség tűrése IT5 kell legyen.
Az SKF szorító- és lehúzóhüvelyek
- kiváló minőségű anyagból készülnek, - pontosak, és
- kitűnő ár/teljesítmény aránnyal rendelkeznek.

Választék
Az SKF szorító- és lehúzóhüvelyek alapválasztéka tartalmazza az ősszes járatos
méretet.
Szorítóhüvelyek

Az SKF a szorítóhüvelyeket együtt szállítja az anyával és a biztosítólemezzel. A
szorítógyűrűk hasítottak és a külső felületük kúpossága 1:12. A 30-as méretig
bezárólag a hüvelyek feketére oxidáltak, azon felül pedig fényesek és
beolajozottak.

Az  olajnyomásos  szerelési  módszer  alkalmazhatósága  érdekében  200  mm
feletti  szorítóhüvelyek  a  menetes  végükön  olajbevezető  furattal,  a  külső
felületükön pedig olaj
elosztó horonnyal ellátottak. Ezeknek a hüvelyeknek a jele: OH..H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehúzóhüvelyek
Az SKF lehúzóhüvelyeket korróziógátló anyaggal kezelik. A hüvelyek hasítottak és a külső felületük kúpossága 1: 12, kivéve
az AH 240 és az AH 241 sorozatúak, melyeknél ez 1:30 és a 240 K30 valamint a 241 K30 sorozatú csapágyakhoz valók.
A G utójellel  rendelkező SKF lehúzóhüvelyek menetátmérője  kisebb,  mint  a
szabványos.

 

 

 

 

 

 

 

Az olajnyomásos szerelési  módszer  alkalmazhatósága érdekében a  200 mm
feletti sorozatgyártású SKF lehúzóhüvelyek AOH kivitelben készülnek. Ezeket a
menetes  oldalukon  két  olajbevezető  furattal  valamint  körbefutó  és  axiális
olajelosztó hornyokkal látták el. Ezek a hornyok a hüvelynek mind a külső felületén, mind pedig a furatában megtalálhatók.

 



 

 

Méretek
A szorítóhüvelyek  mérete  megfelel  az  ISO  113/1-1979 számú szabványban
foglaltaknak.
Az 1: 12-es kúposságú lehúzóhüvelyek
mérete követi az ISO 113/1-1979 szabványt.
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