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Overené riešenia zvýšia spoľahlivosť a znížia prevádkové náklady 

Program spoľahlivosti pre ložiská 
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 poruchy ložísk sú príčinou: 
-   až 40% porúch čerpadiel 
-   až 50% porúch kompresorov 
-   až 80% porúch motorov 

 porucha ložiska spôsobí poruchu  
       mechanickej upchávky, prípadne iných      
       súčatí stroja 
 ...stojí to čas a peniaze 

 
 

LOŽISKÁ PRE SPOĽAHLIVOSŤ POTREBUJÚ: 
 Správna montáž 
 Vhodné tesnenie 
 Vhodné a správne mazanie 

- Mazivá 
- Vhodné dávkovanie mazadla 

 
 

 

Prečo chrániť ložiská? 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Create the need by using fact based information developed by third parties…..bearing failures lead to other issues….
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Tesnenia: Základný výber pre tesnenia – Guferá z elastomérov... 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Explain the issues.Fact based information used over the years based on the results of testing over the years…..keep in mind that the design life of a bearing ( 50.000 hours) is much greater…..
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Tesnenia: Guferá z elastomérov - fakty……. 

•ložiská sú navrhnuté na dlhú životnosť. 
  kvalitné ložisko : konštruovaná životnosť  
  je 50.000 hodín  

 
• 95% všetkých rotačných ložísk je tesnená  
  „guferami“ z elastomérov....ich priemerná  
  životnosť je 3000 hodín... 
 
• Guferá poškodia hriadeľ a spôsobia netesnosť oleja  

 
• iba 34% ložísk dosiahne projektovanú životnosť 

 
• 80% - 90 % predčasných porúch spôsobí nesprávne  
   mazanie, alebo kontaminácia vodou a nečistotami 
 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Create the need.Provide some background fact based information…..
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     Tesnenia: Guferá z polymérov - tesnenie Chesterton 30K 

• Vyrobené na mieru 
• Rýchla dodacia doba 
• Rádovo nižší koeficient trenia – vyššia    
   životnosť a tesnosť 
• Brity nie sú v strede – je možné ich použiť na  
   už poškodený hriadeľ 
• Vysoká chemická odolnosť 
• Vyššia teplotná odolnosť (vybrané) 

 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
In some cases there is a need to fix damage on shaft because the sealing lip interface is located in a different area than that of the damaged shaft.The location of lip seal should never be located on the fretted area. If it is, an option is to machine seal size to size on equipment or replace the sleeve or shaft.
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...prečo rozoberať veľký stroj? Delené gufero je 
určené na pretesnenie problémovej aplikácie bez 
rozoberania stroja a dlhšej odstávky 

• delená konštrukcia 
• vyrábané na mieru  
• dobrá tesnosť 
• nákladovo veľmi efektívne  
  (malé prestoje...) 
 
....ochrana rotačných častí čerpadiel,  
prevodoviek, valcov a iných častí  
strojov... 

 
Tesnenia: Guferá z polymérov – delené gufero Chesterton 33K 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
This is a transition slide on how to address replacing lip for larger equipment or complicated equipment that is labor intensive.Why disassemble equipment?GOOD question !Customers asked us to develop a solution for bearing and gearbox protection which can be installed without disassembling equipment.
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• vyrobené z bronzu, nerezu alebo PTFE  
• bezkontaktné, životnosť rovnaká ako stroj 

(časom možná výmena o-krúžkov) 
• neničí a neodiera hriadeľ 
• garantujeme tesnosť a stav ani mazivo von, ani 

kontaminácia dnu 
 

Tesnenia: Labyrintové tesnenia 
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 Mechanické gufero GBS – mechanická upchávka pre ložisko 
 Jedno z najspoľahlivejších tesnení ložísk prevodoviek a rotačných strojov 

Tesnenia: Mechanické gufero GBS – Gear Box Seal 
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Predlžujú životnosť ložísk 

Zvyšujú produktivitu 

Znižujú spotrebu maziva 

Znižujú prevádzkové náklady 

Kvalitné mazivá Chesterton 

Systémy dávkovania maziva 
Lubricup 

 
Mazivá: Technológia mazív a mazacie systémy  
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Mazivá: Technológia mazív 
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Mazivá: Mazacie systémy  
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Kontakt 

Chesterton Slovakia, s.r.o. 
Strojnícka 103 

821 05 Bratislava 
 

Tel.: 02 4363 2151 
Fax.: 02 4363 2191 

slovakia@chesterton.com 
www.chesterton.sk 
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