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Rulman keçeleri, yağların sızmasını önler. Ayrıca toz, su ve metal parçacıklar gibi diğer zararlı maddelerin rulmana 
girmesine engel olur. Bu şekilde, rulmanların mümkün olduğu kadar uzun süre kullanılmasına yardımcı olurlar. Keçeler, 
aşırı sürtünmeye neden olmamalı ve sadece az miktarda keçe aşınmasına izin vermelidir. Dış keçelerin de takılması ve 
çıkarılması kolay olmalıdır.

NSK DG Keçesi, verimlilik, sızdırmazlık ve performansı bir araya getiren bilgi birikiminin sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Yüksek sıcaklık, yük, hız, titreşim ve sert çevre test tipi ile otomotiv alternatör işindeki uzun deneyimi sayesinde özel bir iç 
bilezik tasarımına ve üretim kapasitesine sahip üçlü keçeler, bu keçenin piyasadaki bilyalı rulmanlar arasında en iyi 
performansı göstermesini sağlar. Performanstan ödün vermeyen bu keçeyi her tür endüstride kullanabilirsiniz.

Rulman Keçeleri

Technical Insight  

Bearings Seals  

Bearing seals can prevent lubricants from escaping and stop dust, water and other harmful 
substances such as metal particles from getting into the bearing. By doing so, they help to ensure that 
bearings last as long as possible. Seals must not cause excessive friction and should only allow a 
small amount of seal wear. External seals should also be easy to fit and remove. 

NSK DG Seal is an extensive knowledge design seal able to match efficiency, sealing & performance. 
The triple seals with a special inner ring design and manufacturing capabilities make this seal the best 
performer on ball bearing in the market. Thanks to long experience in automotive alternator business 
with severe temperature, load, speed, vibration & harsh environment testing type. This seal make no 
compromise on performance making it available for all type of industry. 

              

Bild im Anhang    Dieses Bild verwenden 

After several decades used in Automotive industry such as alternator and idler pulley, the DG seal 
design is now entering in the industrial field strongly. Machine tool was the first to use DG seal on ball 
screw support as standard, now agriculture, handling conveyor & electric motor could access to the 
best seal in the market. 

Application : 
• Agriculture 
• Alternator 
• Conveyor 
• Electric motor 
• Food industry 

 

Benefits: 

• Low starting torque 
• Low running torque 
• High water resistance 
• High dust resistance 
• High grease retention 

 

Alternatör ve avara kasnağı gibi Otomotiv endüstrisinde 30-40 yıl kullanıldıktan sonra, DG keçe tasarımı endüstriyel alana 
güçlü bir şekilde giriyor. İlk olarak takım tezgahı, vidalı mil desteğinde standart olarak DG keçesi kullanıldı. Artık tarım, 
taşıma konveyörü ve elektrik motoru da piyasadaki en iyi keçeye ulaşabiliyor.

Uygulama:
 ›  Tarım
 ›  Alternatör
 ›  Konveyör
 ›  Elektrik motoru
 ›  Yiyecek endüstrisi

Faydaları:
 ›  Düşük başlangıç torku
 ›  Düşük çalışma torku
 ›  Yüksek su direnci
 ›  Yüksek toz direnci
 ›  Yüksek gres tutma
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DU standart keçenin, sabit bilyalı rulmanlar için optimize edilmiş DG keçe ile karşılaştırılması

İç bilezik dönüş testi
Karşılaştırmalı test için referans rulmanlar: 6303DDU/6303DDG

Toz testi

Test şartları:Hız:       4.500 dak−1

                       Sıcaklık: 80 °C
 Toz bileşimi: JIS 3 çeşit testi *, 400 g

Sonuç: DDG keçeli rulmanlar, DDU keçeli rulmanlardan 
 iki kat daha uzun ömürlüdür.

Ortalama çalışma süresi (sıcaklık aniden yükselene kadar geçen saat)
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Su jeti testi 

Test şartları: Hız: 2.000 dak−1

 Su miktarı: 1 l/dak
 Test süresi: 2 saat 

Sonuç: DDG keçeli rulmana su girdiğine dair 
 herhangi bir belirti yok.

Ağırlıkta artış (mg)

DDU

DDG

0 20 40 60 80 100 120 140

112

0

DU standart keçe
›  Toz direnci İyi 
›  Su direnci İyi
›  Gres tutma İyi

Optimize edilmiş DG keçesi
›  Toz direnci Çok İyi
›  Su direnci Çok İyi
›  Gres tutma Çok İyi
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Test rig outer ring rotation      

 

 
Test rig washing pressure 110Bar 

Bitte diese Bilder verwenden – ich habe keine anderen Bilder  

Dış bilezik dönüş testi ekipmanı

    
Test rig outer ring rotation      

 

 
Test rig washing pressure 110Bar 

Bitte diese Bilder verwenden – ich habe keine anderen Bilder  

110Bar yıkama basıncı test ekipmanı

Dış bilezik dönüş testi 
Karşılaştırma:
 ›  DU keçesi,
 ›  Rakip keçe
 ›  Dış bilezik dönüş testinde NSK DG keçesi

Test şartları: 
 ›  Aşama 1: 6206, 5000rpm, 900N, 500 saat rulman
 ›  Aşama 2: 100 bar (yüksek basınçlı temizleyici), 90 °, 
    200 saat yıkama
 ›  Aşama 3: 5000rpm 900N, 500 saat

Test sonuçlarıTest results 

 

Bitte diese Grafik versenden – ich habe keine andere 

Results: No water ingress or leakage with DG seal, superior performance on outer ring rotation & 
washing conditions 

The test rigs, which have been replicated at the European Technology Centre in the UK, accurately 
simulate extreme agricultural conditions over a two-year period of use. Once testing is complete, the 
bearings are weighed to within 1µg precision to detect any grease loss. They are then inspected 
visually, and seal efficiency and wear are recorded. 

The deep groove ball bearings featuring DG/DDG seals were subjected to intensive comparative 
testing. At the end of the tests, they were found to have significantly better sealing capability in 
comparison with both NSK deep groove ball bearings featuring existing DU seals, as well competitor 
products. 

The bearings completely satisfy the stringent requirements of agricultural users in terms of seal 
tightness/performance and low-friction torque. As a result, demand from the industyry is currently high 
and NSK has already commenced full production of deep groove ball bearings featuring the new DG 
and DDG seals (single-sided/double-sided sealing). 

 

Nomenclature 

6203DDGC3E EA7S 

Type & size   6203 

Seal:   DDG 

Clearance:  C3 

Noise level:  E 

Grease type & amount: EA7S 
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6206 Competitor

6206DU

6206DG

Weight decrease g

After test

Before test

6206 Rakip

Ağırlık kaybı g 

Testten sonra 

Testten önce
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Sonuçlar: DG keçesi ile su girişi veya sızıntısı olmayıp dış bilezik rotasyonunda ve yıkama koşullarında üstün performans 
sağlanmıştır.

Birleşik Krallıktaki Avrupa Teknoloji Merkezinde çoğaltılan test ekipmanları, iki yıllık kullanım süresi boyunca ekstrem 
tarım koşullarını doğru bir şekilde simüle ediyor. Test tamamlandıktan sonra gres kaybı olup olmadığını tespit etmek için 
rulmanlar 1µg hassasiyetle tartılır. Daha sonra görsel olarak incelenir. Ardından sızdırmazlık ve aşınma kayıt altına alınır.

DG/DDG keçeli sabit bilyalı rulmanlar yoğun karşılaştırmalı testlere tabi tutuldu. Testlerin sonunda, hem mevcut DU 
keçelerine sahip NSK sabit bilyalı rulmanlara hem de rakip ürünlere kıyasla daha iyi sızdırmazlık kapasitesine sahip 
oldukları tespit edildi.

Rulmanlar, keçe sıkılığı/performansı ve düşük sürtünme torku açısından tarım kullanıcılarının zorlayıcı gereksinimlerini 
tamamen karşılar. Sonuç olarak, bu keçelere endüstriden gelen talep şu anda yüksek. NSK, yeni DG ve DDG keçelerini 
(tek taraflı/çift taraflı sızdırmazlık) içeren sabit bilyalı rulmanların tam üretimine çoktan başladı.

Mevcut optimize edilmiş DDG keçeli rulman serileri

Seri 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

60  DDG DDG DDG DDG

62 DDG DDG DDG DDG DDG DDG DDG DDG

63 DDG DDG DDG DDG DDG DDG

Mevcut NSK ürün yelpazesi

Terminoloji örneği

6 2 03 DDG C3 E EA7 S 5

6 Rulman Tipi

2 Rulman Serisi

03 Delik Çapı

DDG Çift Taraflı Keçe

C3 İç Boşluk

E Sessizlik

EA7 Gres Tipi

S Gres Miktarı

5 Paketleme
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