SI 1431

Materiał KS PERMAGLIDE® P1 – bezobsługowy, do 280 °C
Materiał

Struktura

Uniwersalne
P10
zredukowana
zawartość PFOA

Wysoka wartość pv
P11
zredukowana
zawartość PFOA

Zalety w oleju
P14
RoHS

Właściwości

Zastosowania
(przykłady)

• grzbiet stalowy
• porowaty brąz
ołowiowy
• PTFE, Pb

• bardzo dobra właściwości pracy na
sucho
• dobra odporność chemiczna
• możliwość dodawania do oleju

• klapa
przeciwpożarowa
• pompa zębata
• elektrownie wiatrowe
• maszyny pakujące
• maszyny rolnicze

• grzbiet brązowy
• porowaty brąz
cynkowy
• PTFE, Pb

• bardzo dobra przewodność ciepła
• do wysokich prędkości
• dobra ochrona antykorozyjna

• zastosowania na
zewnątrz
• maszyny budowlane
• zastosowania morskie,
np. pompy-turbiny

• grzbiet stalowy
• porowaty brąz
cynkowy
• PTFE, ZnS

• wysokie osiągi przy tarciu
półpłynnym
• obojętność fizjologiczna
• bardzo niska skłonność do
pęcznienia w oleju

• olejone widełki zmiany
biegów
• maszyny biurowe
• elektromagnesy
proporcjonalne na
prąd stały

• grzbiet stalowy
• porowaty brąz
bizmutowocynowy
• PTFE, BaSO4

• dobra ochrona antykorozyjna
• wysoka odporność chemiczna
• sprawdzone w teście mgły solnej

• zastosowania z ruchami wychylnymi
• wycieraczki szyb
• zawiasy
• zastosowania morskie,
np. jaz ruchomy

nie zawiera ołowiu
nie zawiera PFOA
High Performance
P147*
RoHS
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nie zawiera ołowiu
nie zawiera PFOA

* na zapytanie

Ilustracja
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Łożyska ślizgowe KS PERMAGLIDE®
Materiały i zastosowania
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Materiał KS PERMAGLIDE® P2 – niskie wymagania konserwacyjne, do 130 °C
Materiał

Struktura

P20
zredukowana
zawartość PFOA

P22, P23*
zredukowana
zawartość PFOA

P200
RoHS
nie zawiera ołowiu
nie zawiera PFOA
P202, P203*
RoHS
nie zawiera ołowiu
nie zawiera PFOA

Ilustracja

Właściwości

Zastosowania (przykłady)

• grzbiet stalowy
• porowaty brąz
cynkowy
• PVDF, ołów,
dodatki

• gotowość montażowa
z kieszeniami smarowymi
• bardzo dobra zdolność
tłumienia

•
•
•
•
•
•

• grzbiet stalowy
• porowaty brąz
cynkowy
• PVDF, ołów,
dodatki

• P22: z naddatkiem
obróbkowym, gładka
powierzchnia
• P23: gotowe do montażu,
gładka powierzchnia

• zastosowania
hydrodynamiczne
• maszyny budowlane
• łożyskowanie wahaczowe
• amortyzatory
• promieniowe silniki
wielotłokowe

• grzbiet stalowy
• porowaty brąz
cynkowy
• PVDF, dodatki

• gotowość montażowa
z kieszeniami smarowymi
• bardzo dobra zdolność
tłumienia
• wysoka odporność chemiczna

• amortyzatory
• mieszadła

• grzbiet stalowy
• porowaty brąz
cynkowy
• PVDF, dodatki

• P202: z naddatkiem
obróbkowym, gładka
powierzchnia
• P203: gotowe do montażu,
gładka powierzchnia

• zastosowania
hydrodynamiczne
• zastosowania hydrauliczne
• zastosowania
pneumatyczne
• promieniowe silniki
wielotłokowe

elektrownie wiatrowe
maszyny budowlane
maszyny rolnicze
rozruszniki
rozwijarki przędzy
przestawianie
mimośrodowe
• siłowniki pneumatyczne

Nowości materiałowe KS PERMAGLIDE®
Materiał KS PERMAGLIDE® P1 – bezobsługowy, do 250 °C
Materiał

Struktura

Właściwości

Zastosowania (przykłady)

P141*

• grzbiet stalowy
• porowaty brąz cynkowy
• PTFE, ZnS, CF, dodatki

• wysokowydajny materiał
• do wysokich obciążeń w oleju
• wysoka ochrona przeciw zużyciu

•
•
•
•

• grzbiet stalowy
• porowaty brąz cynkowy
• PTFE, dodatki

• wysokowydajny materiał
• specjalnie przystosowany do ruchów
oscylacyjnych
• wysoka odporność na zużycie przy
mikroruchach

• dwumasowe koła zamachowe
• napinacze pasów
• tłumiki drgań

RoHS
nie zawiera ołowiu
nie zawiera PFOA
P170*

www.permaglide.com

© MS Motorservice International GmbH – PL – 03/17 (032017)

RoHS
nie zawiera ołowiu
nie zawiera PFOA

systemy hydrodynamiczne
amortyzatory
pompy
sprężarki

Materiał KS PERMAGLIDE® P2 – niskie wymagania konserwacyjne, do 200 °C
Materiał

Struktura

Właściwości

Zastosowania (przykłady)

P213*

• grzbiet stalowy
• porowaty brąz cynkowy
• PEEK, CF, dodatki

• gotowość montażowa, bez kieszeni
smarowych
• wysoka odporność na temperaturę
• bardzo wysoka odporność na zużycie

• zastosowania hydrodynamiczne
w niskolepkich węglowodorach,
np. paliwach
• pompy wtryskowe

RoHS
nie zawiera ołowiu
nie zawiera PFOA

* na zapytanie

SI 1431

Tylko dla personelu specjalistycznego!
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Schemat doboru materiałów. Obowiązuje dla łożysk ślizgowych bezsmarowych lub smarowanych smarem stałym.
W przypadku pracy hydrodynamicznej firma Motorservice oferuje obliczanie parametrów i dobór materiału jako usługę.
Parametry wejściowe

Podane obok parametry wejściowe są zazwyczaj określane w katalogu obciążeń albo obliczane • Obciążenie łożyska
(wał). W ramach pierwszego przybliżenia w tym schemacie należy najpierw tymczasowo określić • Średnica wału
• Prędkość obrotowa
szerokość łożyska w zależności od wału.
• Kąt obrotu
• Częstotliwość wahań
• Szerokość łożyska

Grupa P1 (bezobsługowa)

Sprawdzić: maks. dop.

tak

Wymagany brak
zawartości ołowiu?

Oblicz
(rozdz. 5.1):
p [MPa]
v [m/s]
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nie

nie

tak

tak

nie

nie

Zapytanie

Zapytanie

[4], [5]
[6], [7],
[8], [9]
[10]

[4], [5]
[6], [7],
[8], [9]
[10]

[4], [5]
[6], [7],
[8], [9]
[10]

[4], [5]
[6], [7],
[8], [9]
[10]

[4], [5]
[6], [7],
[8], [9]
[10]

Sprawdzić:
v [m/s] dop.

≤ 0,8

≤ 1,0

≤ 2,0

≤ 2,0

≤ 3,3

≤ 3,0

pv [MPa · m/s] dop.

≤ 1,4

≤ 1,6

≤ 1,8

≤ 1,8

≤ 3,3

≤ 3,0

1)

1)

1)

1)

P147*

P14

P11

9.1
9.2
9.3
9.4

9.1
9.2
9.3
9.4

9.1
9.2
9.3
9.4

Obróbka
skrawaniem
otworu łożyska
po montażu?
(redukcja luzu)

Odpowiedni
materiał

Dostępne wymiary
łożysk
Rozdział:

2)

tak

-40 do +110

[4], [5]
[6], [7],
[8], [9]
[10]

pv [MPa · m/s]

1)

nie

-200 do +280

temperatura
robocza [°C]

Poprawiona
ochrona
antykorozyjna

Grupa P2 (niskie wymagania konserwacyjne)
tak

Bezobsługowe?

[MPa]
[mm]
[min-1]
[°]
[min-1]
[mm]

nie

tak

nie

tak

P10

P200
P203*

P202*

P20
P23*

P222)

9.1
9.2
9.3
9.4

9.5
9.62)
9.7

9.5
9.7

9.5
9.62)
9.7

9.5
9.7

Tulei z grupy P1 nie można obrabiać skrawaniem. Możliwa jest kalibracja bez obróbki skrawaniem, która jednak redukuje żywotność (Katalog KS PERMAGLIDE®, nr art. 50003863, tabela 37)
*
Dotyczy tylko materiału P20/P200
Na zapytanie

