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Porazte špony, chemikálie a vibrácie 
Či sa jedná o reťaze alebo polymérové ložiská, testovacie laboratórium igus® potvrdí spoľahlivosť 
Vašej aplikácie   

     

 
Simulačná skúška v takmer reálnych 
podmienkach: Energetická rúra RX 
úspešne chráni pohybujúce sa káble pred 
šponami. Pozrite si video tu  

 
Náš individuálny test pre zákazníka v dry-
tech® testovacích laboratóriách ukázal, 
že ložisko bolo poškodené trhlinami 
spôsobenými napätím. 

Nie je test ako test. V reálnych podmienkach často vychádzajú výsledky 
testovania úplne inak.  

Preto napríklad už viac ako 10 rokov testujeme tesnosť uzavretých 
energetických reťazí voči šponám v reálnych, pohyblivých aplikáciách na 
rozdiel od konvenčných statických testov. Viac o tom, ako to robíme, si 
prečítajte v tomto vydaní. 

Niekedy sa však vyskytnú problémy, pre ktoré nie je možné nájsť riešenie 
okamžite. Tak tomu bolo aj v tomto prípade u zákazníka, kde bolo ložisko 
obrusované malými čiastočkami pri rotačnom pohybe vo vode s teplotou 
50°C ktorá obsahovala čistiace chemikálie. 

dry-tech® testovacie laboratórium preto použilo originálne diely od 
zákazníka, aby vytvorilo testovacie zariadenie, v ktorom sú podmienky 
aplikácie veľmi blízke reálnej prevádzke. 

Výsledky boli jasné už po pár dňoch: Vibrácie v mieste uloženia ložiska v 
kombinácii s čistiacimi chemikáliami spôsobovali poškodenie ložiska. 
Podrobnejšie informácie nájdete v rubrike "Informácie z laboratória igus®" 
nižšie. 

Užite si čítanie letného vydania tohto newsletteru. 

. 

 

PS: Jednoducho nám prezraďte: 

 Váš najväčší problém s opotrebením klzných ložísk  
 Váš najväčší problém s energetickými reťazami  

Možno už máme pripravené riešenie - alebo nejaké rýchlo otestujeme. 

 
Navštívte nás na veľtrhu EMO v Hanoveri 
(hala 25, expozícia B14) a pozrite si test 
so šponami osobne. 
Žiadosť o bezplatnú vstupenku tu 

 

Témy tohto newsletteru: 

 Príklad aplikácie: extrémne požiadavky pri montáži energetických reťazí v mikro-aplikácii  

 
 4 zo 134 noviniek 2013: nové šírky v robustných energetických rúrach stredných veľkostí  
 Ochrana káblov: 0,23 g kovových triesok v energetickej rúre po 100.000 testovacích cykloch  
 "Informácie z igus®-labu": Ložisková technológia: Trhliny vyvolané chemikáliami a vibráciami  
 Kde sa skrýva igus®? manus® 2013: lineárne vedenie drylin® v skrutkovacom stroji 

 
 Aktuálne termíny výstav 2013: bezplatné vzorky pre Váš stroj na výstavu 
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Znížte náklady a zlepšite technológiu s 1 z viac ako 1200 príkladov "plastics for longer life®" 
 

energetické reťaze v mikro-montáži 
Extrémne požiadavky na dostupnosť a dlhú životnosť 

Niekoľko miliónov pracovných cyklov ročne v 
extrémnej, mikrometrovej presnosti a päť rokov úplne 
bez údržby: spoločnosť Häcker Automation GmbH 
vyvíja zariadenia pre mikromontáže, ktoré sa 
stretávajú s najnáročnejšími požiadavkami a 
nasadzuje na ne konfekciované káble a energetické 
reťaze igus®. 

Všetky pohyblivé časti, vrátane káblov, musia byť 
navrhnuté pre extrémne prevádzkové podmienky - v 
tomto prípade pre 100 miliónov pohybov bez výmeny 
či dokonca údržby. To, že týmto požiadavkám 
vyhovujú káble igus® chainflex®, má svoj dôvod. 
Čítajte viac 

Ďalšie príklady aplikácií energetických reťazí 

 

 

 
Energetické reťaze sú čiastočne integrované do jednotlivých 
pohonových a funkčných modulov 

 

 

 

 

1 zo 134 noviniek* 2013 

pre každý pohyb vo Vašej aplikácii 

  

 

Nové šírky: stredné veľkosti, robustné energetické 
rúry 

 Energetické rúry E2/000 v polouzatvorenej a 
úplne uzatvorenej verzii  

 Otvárateľné na vnútornom rádiuse  
 Séria 2650: uzatvorená na vonkajšom polomere  
 Séria 2680: uzatvorená na vonkajšom aj 

vnútornom polomere  
 Ochrana pred prachom, špinou a vo verzii HT aj 

pred horúcimi šponami s teplotou až do 850°C  

Viac informácií tu alebo hneď objednať   
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3 ďalšie novinky* 2013 - rýchlo a stručne 

 

 

 

Viacúčelové a aj pre ESD: 
iglidur® F2-Polymerové ložisko 

Rolovanie a kĺzanie zároveň: 
nové hybridné ložisko drylin® 
W 

Bezpečnejšia manipulácia, 
kratšie, rýchlo montovateľné a 
vodivé: program readycable® M 

 Elektricky vodivé  
 Samomazné  
 Bezúdržbové  
 Oteruvzdorné  
 Aj pre vlhké prostredie  

 Ľahší chod vďaka dvom 
priečne umiestneným 
plastovým bezúdržbovým 
valčekom  

 Priečne sily sú 
absorbované klznými 
prvkami  

 Odolnejšie voči 
zaklineniu  

 Kruhové konektory tiež aj v 
obstreknutej verzii  

 Šetriace priestor  
 Obstrek aj zo špeciálneho 

vodivého plastu ESD  
 Skrátenie času pripojenia o 

50% vďaka rýchlemu 
skrutkovaniu SpeedTec  

Ďalšie informácie tu  Animácia a všetky informácie tu  Ďalšie informácie tu  

 

Informácie z laboratória igus®:  
Ochrana káblov: 0,23 g kovových triesok v energetickej 
rúre série RX po 100 000 testovacích cykloch 

 
Testovacie laboratórium energetických 
reťazí ročne urobí viac ako 3 000 testov 
systémov energetických reťazí na 180 
zariadeniach. 

 
Video: Test vnikania špôn v takmer 
reálnych podmienkach v testovacom 
laboratóriu igus® 

 
Vo svojom testovacom laboratóriu pre energetické reťaze igus® vyvinul 
testovací proces, v ktorom energetická rúra absolvuje 100 000 dvojitých 
zdvihov. Zároveň v pravidelných intervaloch dopadá na energetickú rúru 
presne stanovené množstvo oceľových triesok.  

Po uplynutí testu sa skúma aké množstvo preniklo do vnútorného 
priestoru rúry. Výsledky po 100 000 dvojitých zdvihoch a nepretržitom 
sypaní 1 000 gramov triesok ukázali, že do vnútra rúry RX z nich preniklo 
len 0,23 g  
t.j. 0,023%. Tu si môžete prečítať celú správu z testu 

Dodatočne sme preskúšali tesnosť rúry pri ponorení do vody. Rúra RX 
potrebovala viac ako 30 sekúnd aby sa úplne naplnila vodou, čo dokazuje 
jej jedinečnú tesnosť. 
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Informácie z laboratória igus®:  
Ložisková technológia: Trhliny vyvolané chemikáliami a 
vibráciami. Testovacie laboratórium igus® našlo riešenie 

 
Testovacie laboratórium dry-tech® 
vykoná ročne viac ako 140 biliónov 
testovacích pohybov. 

 
V testovacom laboratóriu igus® sme 
vytvorili zákazníkovu aplikáciu s jeho 
originálnymi dielmi. 

  

Neočakávane problémy u zákazníka. Ložisko určené pre rotačný pohyb 
(konkurenčné ložisko vyrobené z PP zosilneného sklenenými vláknami 
rotuje rýchlosťou 100 ot./min) vo vode s teplotou 50°C a čistiacimi 
prostriedkami vždy vykazovalo problémy po uplynutí približne štvrtiny 
očakávanej doby životnosti. Opotrebenie malými úlomkami viedlo k 
skráteniu dĺžky puzdra. Pretože materiál puzdra je vysoko chemicky 
odolný, zákazník vylúčil ako príčinu prítomnosť čistiaceho média. 

V testovacom laboratóriu igus® sme použili originálne diely od zákazníka, 
aby sme vytvorili reálnu kópiu aplikácie a začali testovať rôzne materiály.  
 
Už po pár dňoch boli jasné výsledky: Až spojenie vibrácií a chemikálií 
viedlo k poškodeniu ložiska. Z viacerých súčasne testovaných iglidur® 
klzných ložísk sa ukázal ako vhodný materiál iglidur® J. 

Tu si môžete prečítať celú testovaciu správu. 

 

 

Kde sa ukrýva igus®? 
manus® 2013: drylin® lineárne vedenia pracujú 
presne v skrutkovacom stroji 
 
Tento stroj umiestňuje skrutky do PVC profilov s 
presnosťou +/-0,01 mm. O presný pohyb stroja pozdĺž 
vloženého profilu sa starajú lineárne vedenia drylin®.  
 
Oproti konvenčným guľôčkovým ložiskám, tieto pracujú 
absolútne bezchybne dokonca aj v prostredí 
znečistenom PVC pilinami a prachom.  
 
Tu kliknite a čítajte viac, pozrite si video a všetky manus® projekty 

 
Poznámka poroty súťaže manus®: dodnes stroj zaskrutkoval 

viac ako 1 milión skrutiek bez toho, aby lineárne vedenia 
museli byť vymenené alebo opravované.  

 

igus® sa zúčastní na týchto výstavách. A Vy? 
Už teraz si poznačte do kalendára a zažite všetky igus® novinky* tam, kde to máte najbližšie  

Pre vystavovateľov - bezplatné vzorky: 
Vyzbrojte Váš stroj určený na výstavu najnovšou technológiou. Kliknite tu a dopytujte bezplatné vzorky 

Pre návštevníkov - vstupenky:   
Kliknite tu a získajte bezplatné vstupenky a pozrite si súhrnný igus® kalendár s termínmi výstav  

 

ELOSYS 
Trenčín 
15.10. - 18.10.2013 
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Hennlich Industrietechnik, s.r.o. 
odd. Lineárna technika 
Miletičova 16 
SK-821 08 Bratislava 
Slovakia  

tel.: 02 / 5020 2504 
fax: 02 / 5020 2520 
technik@hennlich.sk 
www.hennlich.sk  

 

  

Výrazy "igus", "chainflex", "dry-tech", "easychain", "e-chain", "e-chainsystem", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy 
chain systems", "flizz", "invis", "manus", "pikchain", "readychain", "robolink", "readycable", "triflex", "twisterchain", "drylin", "iglidur", 
"igubal", "plastics for longer life", "xiros", "xirodur" and "vector" sú zákonom chránené obchodné značky spoločnosti igus® GmbH 

 
*novinky a rozšírenia výrovného programu 

 

  
     

 

EMO 
Hanover 
16. - 21.9.2013 

  

drinktec  
Munich 
16. - 20.9.2013 
Hall A2, Stand 425 

 

FachPack 
Nuremburg 
24. - 26.9.2013 

            

 

Motek 
Stuttgart 
07. - 10.10.2013 

 

K 
Düsseldorf 
16. - 23.10.2013 

 

Blechexpo 
Stuttgart 
05. - 08.11.2013 

            

 

Productronica 
Munich 
12. - 15.11.2013 

 

Compamed 
Düsseldorf 
20. - 22.11.2013 

 

SPS/IPC/Drives 
Nuremburg 
26. - 28.11.2013 
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