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Tömítési megoldások
lineármotor-tengelyek esetén

1. Tömítési megoldások HIWIN lineármotor-tengelyek esetén

A HIWIN lineármotor-tengelyei – megfelelő tömítéssel védve – szennyezett környe-
zetben is problémamentesen üzemeltethetők. Az alkalmazási feltételektől függően 
az egyszerű lemezborítástól a fémszalaggal vagy harmonikával megoldott légmente-
sítésig különféle tömítési megoldások állnak rendelkezésre. A tömítés megbízhatóan 
védi a profilsíneket, a lineármotort és az útmérő rendszert a szennyeződésektől és 
a környezeti közegtől. Szükség esetén az energialánc is elhelyezhető a motorveze-
tékekkel együtt a tengely burkolt belső terében. A tömítés igen tömör felépítése a 
lineármotor-tengely légmentes csatlakozásának köszönhetően megakadályozza még a 
legfinomabb por behatolását is.
Agresszív közegek, magas hőmérsékletek – amennyire eltérőek a lineármotor-tenge-
lyek alkalmazási területei és környezeti feltételei, annyira különbözőek a tömítéssel 
szembeni követelmények is.

Sok alkalmazási területre kidolgoztunk már kész rendszereket. Az új követelményekhez 
alkalmazásmérnökeink szállítják a megoldásokat. 

1.1 Megoldások harmonikaborítás esetén

1.1.1 1. példa: olajnak ellenálló harmonika
Az erősen olajos és poros környezetekben az energialánc a tengely olajálló harmoniká-
val borított belső terébe lett áthelyezve.

Harmonikaborítás:
 Olajálló
 Belül elhelyezett energialánc
 Légmentes csatlakozás

 Vasmagos LMFA32 lineármotor
 Löket: 500 mm
 Abszolút útmérő rendszer (DriveCliq interfész, Siemens-meghajtásokhoz alkalmas)
 Ismétlési pontosság: ±0,001 mm
 QH25 profilsínvezetés
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1.1.2 2. példa: hőálló harmonika
A burkolt, háromtengelyű lineármotor-rendszert kifejezetten a lézermegmunkáláshoz 
dolgoztuk ki. A tengelyek üvegszálas alumíniumból készült, magas hőmérsékleteknek 
ellenálló harmonikaborítással vannak ellátva. A nagy pontosságú, optikai útmérő rend-
szereket és a HG szériába tartozó precíziós vezetékeket a burkolt kivitel maximálisan 
védi a tipikusan a fémes anyagok lézervágásakor keletkező, koptató hatású fémporral 
szemben.

Harmonikaborítás:
 Magas hőmérsékletekkel szemben ellenáll
 Anyag: üvegszál-erősítésű alumínium
 Légmentes csatlakozás

X tengely:
 Vasmagos LMS23 lineármotor
 Löket: 400 mm
 Optikai növekményes útmérő rendszer
 Ismétlési pontosság: ±0,001 mm

Y tengely:
 Vasmagos LMS23 lineármotor
 Löket: 400 mm
 Optikai növekményes útmérő rendszer
 Ismétlési pontosság: ±0,001 mm

Z tengely:
 KK lineáris tengely golyós menetesorsókkal
 Integrált profilsínvezetés acélprofilban
 Szervomotor
 Löket: 150 mm
 Ismétlési pontosság: ±0,001 mm
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1.1.3 3. példa: harmonika a nyomdaipar számára
A két független kocsival szerelt lineármotor-tengelyt nyomdaipari alkalmazásokra 
fejlesztettük. A tengely elemeit a furánnak ellenálló harmonikaborítás megbízhatóan 
védi az agresszív környezeti közeggel szemben. A profilsínek és a lineármotorok 
kialakításánál a jó együttfutás volt a fő szempont.

Harmonikaborítás:
 Furánnak ellenálló harmonika
 Légmentes csatlakozás
 Jó együttfutásra optimalizált tengely

 Tengely dupla kocsival
 Vasmagos LMS57 lineármotorok
 Csúcserő esetenként: 2400 N
 Löket esetenként: 370 mm
 Abszolút útmérő rendszer (hiperface protokoll)
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1.1.4 4. példa: vízálló harmonika
A lineármotor állványát vízsugaras vágógéphez fejlesztettük. Az X és az Y tengelyt a 
lineármotor, a két Z tengelyt KK sorozatú beépített profilsínvezetéssel szerelt orsóten-
gely hajtja. A vízálló harmonika megbízhatóan védi a tengelyeket a kifröccsenő víztől. 
A lineáris tengelyeket az acélállványra készre szerelve, azonnal beépíthető állványként 
szállítjuk. 

Követelmények:
 Kiváló együttfutás
 Erős dinamika
 Nagy pontosság

HIWIN-komponensek:
 LMS lineármotor
 KK lineáris tengelyek (Z tengely)
 QH profilsínvezetések
 Acélállvány az ügyfél által megadott adatok szerint
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1.2 Megoldások lemezborítás esetén

1.2.1 1. példa: burkolt keresztasztal
A lemezborítású (felülről érkező szennyeződés ellen védett) keresztasztal nemesa-
célszalaggal van kiegészítve, ami az oldal irányú szennyeződésektől védi a lineáris 
motortengelyeket. A burkoló szalagot görgős megvezetés fordítja meg a kocsin belül. 
A légmentes csatlakozás a legfinomabb porszennyeződések bejutását is megbízha-
tóan megakadályozza. Ennek eredményeként minden oldalról tömített, körbeburkolt 
keresztasztal jön létre.

Lemezborítás:
 Maximális tömítettség
 Erős dinamika
 Korrózióálló
 Hőálló
 Helytakarékos
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1.2.2 2. példa: lemezborítás az élelmiszeripar számára
A lineáris motortengelyt az élelmiszeriparban használják, ahol minden nap magas 
nyomású tisztítóberendezéssel tisztítják. Az alaptestet és a kocsit ezért nemesacélból 
gyártjuk. A nikkelezett tartós mágneseket oldalsó rögzítő léccel és körbefutó tömítés-
sel ellátott nemesacéllemez tömíti megbízhatóan. A lineármotort még a nemesacélból 
készült ház is védi, a profilsíneket és a golyóskocsikat pedig a HICOAT-CTS réteg teszi 
korrózióállóvá.

Tengely élelmiszeripari alkalmazásokhoz:
 Nemesacélból készülő tengely és kocsi
 Nemesacélból készülő motorház
 Bevonatos profilsínvezetés
 A tartós mágnesek a nemesacélszalag alatt vannak elhelyezve
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1.2.3 3. példa: lemezborítás forgácsleválasztással
A dinamikus precíziós tengely fűrészautomatában alkalmazható. A forgácsolásnál 
keletkező forgácsok a felső és oldalsó lemezborítás ellenére részben le tudnak rakódni 
a tartós mágnesek nemesacél-borításán. A motor előtti leválasztók biztosítják a 
forgácsok eltávolítását a lineármotor tengelyvég felé való mozgásakor.

1.2.4 4. példa: lemezborítás
Amikor a tengelytömítéssel szemben nincsenek komolyabb követelmények, a tengely 
felülről való védelméhez sok esetben elegendő már az egyszerű nemesacél-borítás is.

A tengely további különlegessége a dupla motorral és két szimmetrikusan elhelyezett 
mágnespályával megvalósított szimmetrikus felépítés. Ennek következtében a vezető-
rendszerbe nem jutnak mágneses vonzóerők, mivel kölcsönösen kioltják egymást a 
szimmetrikus felépítésnek köszönhetően.
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