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Használat forgó csöveknél,forgó kemencéknél stb 

 
A forgó csöveknél és forgó kemencéknél az anyagokat felhevítik és/vagy forgatással keverik, darálják, égetik 
vagy szinterezik. Ezeket a berendezéseket fogas koszorúkkal vagy láncmeghajtással hajtják meg.  
A támasz görgőkön jelenik meg a dob súlya.  
Az axiál görgők a forgócsövek stabilizálásához és mozgásához szolgálnak, hogy az anyag kibocsájtást 
biztosítsák. Az axiál görgők, (ütköző görgők) hidraulikusan vagy mechanikusan  kerülnek a gyűrük szélére 
felnyomásra.  
Használat : 1 támasz görgő, 2. axiál- vagy nyomógörgő 
Szakterületek:  
Cement, mész és gipszművek, vakolat és kavicsipar, vegyi gyárak, papíripar, acélművek, cukorgyárak,  
Kőbányák, alapanyagipar stb.. 

Probléma a támasz görgőn:   
Kézi kenés a támasz görgőkön és gyűrükön olajjal, vagy zsírral.  
Por, eső, szennyeződés, negatívan  befolyásolják az ilyen kézi menéseket. A környezetvédelmi veszély a 
lecsöpögő kenőolaj által jelentkezik. 
 
Megoldás:   
HG045 típusú szárazkenő blokkok szerelése a támasz görgőkre a görgő szélességeknek megfelelően.  
200 – 500mm szélességig 2-től  8 blokkig egyedi tartókban, ahhoz hogy a már nem egyenes görgőkön is 
egyenletes kenőanyagfelvitel érjünk el.  
 
Standard megoldások, egyedi blokkok HG045 anyagból különböző nevesített méretekkel. Részben szabvány 
méretekkel pl. 350x30x200mm, vagy 430x30x50mm  
 
A száraz kenőblokkokkal karbantartásmentes, ökológiailag száraz és vízálló kenést érhetünk el 2 éves 
időtartamig ! 
 

Támasz görgő, gyűrű                              
Meghajtó 

Cement forgó kemence 

Meghajtó  Támaszgörgő,        gyűrű      

Cementmű 
forgókemence 

8 blokk egyedi tartóban 

Támasz görgő 

Egyedi blokk, 430x30x200mm 

Támaszgörgő 
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Használat forgó csöveknél forgó 

kemencéknél, nyomó vagy axiál 

görgőknél 

 

  

Probléma az axiál 
görgőknél: 
A a támasz gyűrűk axiál görgői 
és oldalfelületei a magas 
nyomás miatt extrém terhelés 
alatt állank. –  A veszély az 
hogy deformálódnak és  
szétmennek. 
 

Megoldás: 
10036 típusú kenőblokkok 
alkalmazása keretekkel és 
tarókkal, hogy az axiál görgők 
kopását és deformálódását 
megakadályozzuk és 
megelőzzük, egyidejűleg 
karbantartás mentes száraz 
kenést biztosítsunk.  
Molybdändisulfid felvitelével 
egy extrém terhelhető száraz 
kenőréteg keletkezik, amely 
automatikusan karbantartás 
mentesen megújul. 

Futógyűrű oldala         Axiálgörgő 

Hydraulische Anpressung ca. 40To 

2 db kopásvédő kenőblokk típus 10036 kerettel és tartóval. A 
blokkok száma görgőszélességtől függő 
 Alkalmazott rendszer példa 

nyomó- axiál görgőn 
150 mm szélességgel:  
2x kenőblokk típus  10036  
2x tartó H015Trkt,  
1x Keret Trkt2 gyorscsere  


