ПРАКТИЧНИ

Ремонт на корпусните
Ако се налага да ремонтирате
лагерите,
трябва да знаете, как се
обозначават съответните типове и как да избегнете грешките при
монтажа.
В селскостопанските
машини се използват
като правило т.нар.корпусни лагерни възли.
Това са лагерни съединения, които се състоят
главно от два компонента - корпус, направен от сив чугун или
листна стомана при прибиращите машини, и радиален сачмен лагер с
кръгла (сферична) външна рамка.
Лагерът може да се
измества в корпуса с няколко градуса, позволявайки да се компенсира несъосността. Закрепването на лагера
към вала става или с помощта на установъчни
винтове (скрити винтове),
разположени
в
удължената страна на
вътрешната рамка, или
с помощта на притискащ
пръстен.
В дадения случай вътрешната рамка на лагерния блок и притискателния пръстен имат
имат конусообразни нарези. Най-изложената
на износване част на
корпусния лагер е не
корпусът, а вътрешният
елемент, а именно, самият
сачмен
лагер.
Производителите са наясно с това и предлагат
лагери, които могат да
се поставят в неповредения корпус. Целият
възел се подменя изцяло само ако дефектът
на лагера е открит твърде късно, поради което

е пострадал самия корпус. Освен това, чугуненият корпус може да се
разцепи или да се повреди поради контакт с
почвата.

ПРАВИЛНО
ОБОЗНАЧАВАНЕ
НА ЛАГЕРИТЕ
Селскостопанските
машини
практически
никога не се окомплектоват със специални лагери, които е невъзможно да се намерят на пазара. За да сте сигурни
при покупката е най-добре да се обърнете към
специализираните вносители или частта да се
поръча по Интернет. За
да не се допуснат грешки е важно да се използват
съответните
технически термини.
Ако закупеният лагер
има надпис "Made in
Japan", той всъщност
може да бъде немско
производство, тъй като
водещите
немски
производители на лагери имат свой фабрики в Преди всяка смяна на лагер възниква въпроса, трябва ли де се подменя целият блок с корпуса или може да се замени
лагера.
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UCP = лагер на лапи
UCF = квадратен фланцов лагер с четири монтажни отверстия
UCFL = фланцов лагер с две монтажни отверстия

Опасен момент! Смазочните бразди в корпуса и външната рамка на лагера трябва да са разположени една над
друга!

Подмяната на целия възел се налага само в случай, че корпусът е повреден. Често може
да се мине само с поставянето на нов сачмен лагер в стария корпус. Това е по-евтино, но
изисква допълнителни усилия за почистване на детайлите и самия монтаж. Също така
може да се ограничите със замяната само на сачмения лагер, ако корпусът наистина е
здрав и смазочната система функционира.
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корпуса на лагера със бразди трябва да съвпасистемата за подаване дат точно. Само при това
на смазката, може да ви- условие смазката може
дите проточната бразда. да постъпва през малкоТя е разположена точно то отверстие към сачми- здите на корпуса и на да се внимава - възмож- дат, няма смисъл да се на система лагерът ще
външната рамка на лаге- ни са и други варианти. продължава с монтажа. излезе от строя в найна височината на сма- те.
В повечето случаи бра- ра съвпадат. Но трябва Ако браздите не съвпа- Без пълноценна смазоч- скоро време.
зочния нипел и е пред-

