
Преди монтажа на уплътнението е необходимо да се проверят състоянията на всички функционални
повърхности, да се измерят радиалното и аксиално отклонение на вала при движението му и нивото на
вибрации в системата.
Диаметъра на вала или втулката върху която ще се монтира тялото на уплътнението трябва да е в
допустимите норми. Същото важи и за леглото където ще се монтира контратялото. Диаметъра на
салниковата камера трябва да е поне с 4-5 мм по-голям от d3. Това гарантира по-добра циркулация на
флуида в зоната на триене и гарантира охлаждането на уплътнението.
Всички остри места или преходи през които преминават вторичните уплътнения (шпонкови и зегерни
канали, отвори, фаски и др.), трябва да са със заоблени ръбове и гладки повърхности. Степента на
обработка на повърхностите зависи от вида на вторичните уплътнители и е различна за еластомерите и
нееластомерите (фиг. 1).

Максимално допустимото радиално биене на вала спрямо леглото на контратялото
зависи от оборотите на вала и е в диапазона R<=0.3 - 0.05 mm (фиг. 2)

Максимално допустимата стойност на ексцентрицитета м/у оста на вала
(салниковата втулка) и уплътнителната камерат е Е < 0,2 mm. Тази стойност важи
за линейни скорости V<=25 m/s. При по-големи скорости стойността на Е се
понижава. За уплътнения с пропилер- Е<= 0,1 mm (фиг. 3)
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Високото ниво на вибрации е неблагоприятен фактор при експлоатацията на уплътненията.
Препоръчват се следние максимални стойности на вибро характеристиките: преместване х < 0,03 mm ;
скорост V 5 1,5 mm/s. При повишено ниво на вибрациите да се проверят състоянието на лагерите, баланса
на работното колело или биенето на вала.

Основно изискване при монтажа на механичните уплътнения е чистотата. Замърсявания или
наранявания по триещите се повърхности или "О" пръстените са причина за неплътност и течове.
Съхранявайте уплътненията в оригиналната опаковка, която гарантира ненараняване на 
контактните повърхности. Не пипайте триещите повърхности с мръсни ръце и не ги третирайте с 
тъкани които отделят власинки.

При монтирането на отделните части на уплътнението, за да се намали триенето между еластомерите и
металните части намажете леко вала или леглото на контратялото с масло. За уплътнения с еластомери от
EPDM да се използва растително масло или разтвор на миещ препарат.
Тялото на уплътнението се предвижва по вала с въртеливи движения. При монтажа на контратялото
да се упражни равномерен плавен натиск по целият му диаметър, като се внимава да не се 
нарани контактната му повърхност.

Стойностите L1 дадени в каталога са работни дължини на тялото. Преди монтажа маркирайте това
разтояние от челото на контратялото или спрямо друг репер и след това позиционирайте тялото чрез
затягане стопорните винтове на опората. Желателно е да се фиксират стопорите с подходящо лепило за
разглобяеми резбови съединения (Loctite серия 600).

След монтажа на уплътнението е необходимо да се обезвъздуши уплътнителната камера. Не се допуска
работа на сухо, при затворена смукателна линия на помпата или в режим на кавитация.

"Микромакс" гарантира сигурана и надеждна работа на своите продукти само ако са спазени всички
изисквания за правилен монтаж и експлоатация. При желание от страна на клиентите ни можем да
предоставим допълнителна информация или квалифицирана помощ.

Максималното допустима стойност на аксиалния ход на вала А <=0.15mm (фиг. 4)
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