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PROWADNICE I POŁĄCZENIA PROWADNICOWE 

Prowadnicą nazywa się odpowiednio ukształtowany element 

konstrukcyjny, ograniczony płaszczyznami lub powierzchniami 

walcowo-kołowymi, służący do prowadzenia po określonym torze 

innego elementu zwanego prowadnikiem.  

 

Połączenie ruchowe prowadnicy z prowadnikiem nazywa się 

połączeniem prowadnicowym (parą prowadnicową), przy czym 

prowadnica jest elementem nieruchomym a prowadnik ruchomym. 

 

prowadnik prowadnica 

PROWADNICE I POŁĄCZENIA PROWADNICOWE 

Podział prowadnic i połączeń prowadnicowych ze względu : 

a) na kształt toru, po którym przemieszcza się prowadnik 

prowadnice prostoliniowe i obrotowe; 

b) na rodzaj tarcia — połączenia prowadnicowe ślizgowe i toczne 

c) na stereomechaniczne cechy współpracy - połączenia 

prowadnicowe o styku bezpośrednim i pośrednim; do tych 

drugich zalicza się połączenia prowadnicowe toczne, 

hydrostatyczne i aerostatyczne. 
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PROWADNICE I POŁĄCZENIA PROWADNICOWE 

Podstawowe wymagania stawiane połączeniom prowadnicowym 

w obrabiarkach są następujące: 

wysoka dokładność geometryczna, określana wartościami i 

kierunkowością odchyłek toru ruchu rzeczywistego od 

teoretycznego; 

odporność na zużycie, stanowiąca podstawowy warunek 

zachowania wymaganej dokładności obrabiarki przez dostatecznie 

długi czas jej użytkowania; 

 małe opory tarcia; 

dostatecznie duża sztywność stykowa, przejawiająca się małymi 

odkształceniami współpracujących powierzchni pod działaniem sił 

normalnych. 

 

PROWADNICE ŚLIZGOWE 

Kształty: Trójkątne 

Zewnętrzne  Wewnętrzne  

Zapewniają wysoką 
dokładność 
geometryczną 
przemieszczeń i 
samoczynne usuwanie 
luzów 
 

Kształt przystosowany 
do przenoszenia sił 
pionowych poziomych 
o różniących się 
znacznie wartościach 

 

PROWADNICE ŚLIZGOWE 

Kształty: Prostokątne 

Zewnętrzne  Wewnętrzne  

Proste w wykonaniu, 

przystosowane do 

przenoszenia dużych 

obciążeń pionowych i 

bocznych 
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PROWADNICE ŚLIZGOWE 

Kształty: Trapezowe 

Zewnętrzne  Wewnętrzne  

 

 

 

 

 

 

 

 

Przystosowane do 

przenoszenia sil 

bocznych i 

momentów 

odrywających 

prowadnik od 

prowadnic.  

Mniejsze wymiary w 

porównaniu z innymi 

typami prowadnic 

PROWADNICE ŚLIZGOWE 

Kształty: Kołowe 

Zewnętrzne  Wewnętrzne  

Łatwe wykonanie i 

utwardzanie 

powierzchni 

roboczych, możność 

dobrego smarowania 

(przez wnętrze rury). 

Nierównomierne 

ścieranie powierzchni 

PROWADNICE I POŁĄCZENIA PROWADNICOWE 

ŚLIZGOWE - EKSPLOATACJA 

Usuwanie luzów. 

Za wyjątkiem połączeń prowadnicowych trójkątnych i kołowych 

wewnętrznych, które są samonastawne, wszystkie inne rodzaje połączeń 

prowadnicowych wymagają okresowego nastawiania luzów przy 

przeglądach i remontach za pomocą pryzmatycznych lub klinowych listew. 

Listwy regulacyjne umieszcza się zawsze po stronie prowadnicy mniej 

obciążonej 
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PROWADNICE I POŁĄCZENIA PROWADNICOWE 

 ŚLIZGOWE - EKSPLOATACJA 

Smarowanie. 

Smarowanie połączeń prowadnicowych ma na celu zmniejszenie oporów 

tarcia, dzięki czemu polepsza się równomierność ruchu (zapobiega się 

drganiom ciernym) i zmniejsza się zużywanie powierzchni ślizgowych przez 

ścieranie.  

Przy małych i średnich prędkościach (v<1,5 m/min) i niezbyt obfitym 

smarowaniu (np. kapilarnym) w połączeniach prowadnicowych występuje 

przeważnie tarcie półsuche (prowadnice ruchów posuwowych).  

Tarcie płynne można uzyskać przy większych prędkościach pod warunkiem 

prawidłowego ukształtowania rowków smarowych i obfitego smarowania 

(smarowanie nośnikowe za pomocą rolek lub smarowanie toczne. 

 

 

 

PROWADNICE I POŁĄCZENIA PROWADNICOWE 

 ŚLIZGOWE - EKSPLOATACJA 

Osłony. 

Zapewnienie odpowiedniego smarowania nie zabezpiecza jeszcze 

elementów pary prowadnicowej przed nadmiernym zużywaniem się.  

Nie mniejszą rolę odgrywają urządzenia ochronne, zapobiegające 

przedostawaniu się między powierzchnie cierne drobnych wiórów, proszku 

szlifierskiego, pyłu itp. zanieczyszczeń.  

Ochronę prowadnic przed szkodliwym działaniem powyższych czynników 

uzyskuje się za pomocą osłon (teleskopowych, mieszkowych, taśmowych i 

in.) oraz zgarniaczy, które zgarniają z prowadnic osiadłe na nich 

zanieczyszczenia. 

 

 

 

PROWADNICE I POŁĄCZENIA PROWADNICOWE 

 ŚLIZGOWE - NAKŁADANE 

Prowadnice ślizgowe nakładane wykonuje się z listew stalowych 

przyspawanych do spawanego korpusu stalowego lub przykręcanych do 

korpusów z różnych materiałów.  

Spośród innych materiałów stosowanych na elementy prowadnicowe 

należy wymienić tworzywa sztuczne (teflon, polietylen, nylon) w postaci 

listew, przykręcanych lub przyklejanych do elementu przesuwanego, współ-

pracujących z prowadnicami żeliwnymi. 

 

 

 



19.03.2017 

5 

PROWADNICE ŚLIZGOWE - MATERIAŁY 

Taśmy ślizgowe stosowane na prowadnice liniowe, okładziny prowadnic, 

sanki suportu, podstawę konika itp. 

Taśmy z kompozytu PTFE, proszku brązowego i specjalnych dodatków.  

Powierzchnia ślizgowa charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia, jest 

łatwo obrabialna. Powierzchnia mocowania jest wytrawiona i radełkowana. 

Dzięki temu stosując zalecany klej można zapewnić trwałe połączenie z 

powierzchnią metalową łoża 

Inne rodzaje okładzin: Turcite B, Rulon 142. 

 

 

PROWADNICE I POŁĄCZENIA PROWADNICOWE 

 ŚLIZGOWE - NAKŁADANE 

PRZYKŁADY 
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PRZYKŁADY 

PRZYKŁADY 

PRZYKŁADY 
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POŁĄCZENIA PROWADNICOWE HYDROSTATYCZNE I 

AEROSTATYCZNE 

Zasada działania połączeń prowadnicowych hydrostatycznych i 

aerostatycznych polega na unoszeniu części przesuwnej na 

bardzo cienkiej warstwie oleju lub powietrza (poduszce olejowej 

lub powietrznej o grubości kilku setnych części mm), przy czym 

ciśnienie niezbędne dla zrównoważenia sił zewnętrznych 

działających na część przesuwną jest podtrzymywane przez ciągły 

dopływ oleju lub sprężonego powietrza do komór nośnych przez 

dławiki.  

Ponieważ współpracujące powierzchnie nie stykają się ze sobą, 

trwałość połączeń prowadnicowych hydro- i aerostatycznych jest 

praktycznie nieograniczona. 

POŁĄCZENIA PROWADNICOWE HYDROSTATYCZNE I 

AEROSTATYCZNE 

Największą jednak zaletą połączeń prowadnicowych hydro- i 

aerostatycznych są znikomo małe opory tarcia (występuje tylko 

tarcie wiskotyczne), co ma istotne znaczenie dla obrabiarek 

sterowanych numerycznie, gdzie wymagane są równomierne ruchy 

posuwowe i ruchy ustawcze o bardzo małych prędkościach.  

 

Podparcia hydro- i aerostatyczne mogą być stosowane zarówno w 

prowadnicach ruchów prostoliniowych jak i obrotowych. 

POŁĄCZENIA PROWADNICOWE HYDROSTATYCZNE I 

AEROSTATYCZNE 

Podparcia hydro- i aerostatyczne mogą być stosowane zarówno w 

prowadnicach ruchów prostoliniowych jak i obrotowych. 

Stół krzyżowy wytaczarki współrzędnościowej na prowadnicach aerostatycznych; 1 — łoże, 2 — sanie 
wzdłużne, 3 — sanie poprzeczne, 4 — cylinder pneumatyczny zacisku sań poprzecznych i wzdłużnych na 
prowadnicach, 5 — sprężysta membrana stalowa, na której zawieszony jest cylinder 4, 6 i 7 — elementy 
zaciskowe 
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POŁĄCZENIA PROWADNICOWE HYDROSTATYCZNE 

Stosowane są z powodzeniem tak w obrabiarkach ciężkich 

(tokarki karuzelowe, frezarki wzdłużne) jak i w obrabiarkach mniej 

obciążonych (frezarki, szlifierki, wytaczarki współrzędnościowe). 

Wykazują one przy tym dostatecznie dużą sztywność (przy 

wysokości szczeliny h=0,01-0,025 mm, sztywność statyczną do 100 

kG/mm 

POŁĄCZENIA PROWADNICOWE AEROSTATYCZNE 

Są znacznie wygodniejsze w użytkowaniu i tańsze (łącznie z 

instalacją) od połączeń prowadnicowych hydrostatycznych, ale za to 

wykazują znacznie mniejszą sztywność i nośność (ciśnienie 

zasilania 5-4-6 kG/cm2) i są bardziej podatne na drgania (b. małe 

tłumienie) 

PRZYKŁAD 

Maszyny pomiarowe serii Linea4 posiadają przesuwny portal i nieruchomy stół 

pomiarowy. Istotne dla dokładności oraz stabilności maszyn elementy: stoły, belki i 

suwaki wykonane są z granitu. Wszystkie zespoły przesuwne przemieszczają się na 

prowadnicach aerostatycznych 
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Centra obróbkowe CNC 

Tokarki CNC 

toczne prowadnice szynowe 

Prasa krawędziowa CNC 

TOCZNE POŁĄCZENIA PROWADNICOWE 

Centra obróbkowe CNC 

Tokarki CNC 

toczne prowadnice szynowe 

Prasa krawędziowa CNC 

TOCZNE POŁĄCZENIA PROWADNICOWE 
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TOCZNE POŁĄCZENIA PROWADNICOWE  

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 

budowa modułowa 

szeroki asortyment rozwiązań konstrukcyjnych 

szeroka paleta zastosowań 

łatwość obsługi technicznej 

małe opory ruchy 

wysoka sprawność 

wysoka dokładność wykonania 

niski koszt 

Czołowi producenci: 

Bosch Rexroth 

THK 

INA 

HIWIN 

SKF 

Nippon Bearing  

Thomson 

TOCZNE POŁĄCZENIA PROWADNICOWE  

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 
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TOCZNE POŁĄCZENIA PROWADNICOWE  

ELEMENTY SKŁADOWE 

Wózek toczny 
Profilowana szyna 
prowadnicowa 

Układ smarujący Osłony i uszczelnienia 

Elementy toczne 

Elementy zawracające 

Główne elementy składowe 

PRZYKŁAD STANDARDOWEJ PARY PROWADNICOWEJ 

Toczne podzespoły prowadnicowe  

firmy Mannesmann-Rexroth,  

seria Star, rozmiar 25  

Kulkowy 
Typ 1651 

C* = 22 800 N 

Zaciski** : 

0.02 C 

0.08 C 

0.13 C 

Vmax = 5 m/s 

amax = 250 m/s2 

Wałeczkowy 
Typ 1851 

C* = 26 900 N 

Zaciski** : 

0.03 C 

0.08 C 

0.13 C  

Vmax = 3 m/s 

amax = 50 m/s2 

 
 * C – nośność dynamiczna podzespołu 

** Zacisk – zacisk wstępny podzespołu oferowany przez producenta 

C - nośność dynamiczna określa maksymalne obciążenie, które można przyłożyć na zespół prowadnicowy znajdujący 

się w ruchu, takie aby prowadnica mogła przebyć bezawaryjnie odcinek 100 km (wg. Mannesmann Rexroth) 

USTALENIE I ZAMOCOWANIE WG. WYMAGAŃ PRODUCENTA 

33 
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Ustalenie i zamocowanie wg. wymagań producenta 

Zastosowano śruby klasy 10.9 (podwyższonej wytrzymałości) 

Jest 10 klas wytrzymałości śrub: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 10.9 i 12.9 

 

 Pierwsza liczba przed kropką po pomnożeniu przez 100 oznacza wytrzymałość na rozciąganie w MPa.  

 Druga liczba po kropce po podzieleniu przez 10 oznacza stosunek granicy plastyczności do wytrzymałości na 

rozciąganie.  

 Ich iloczyn jest 10 razy mniejszy od granicy plastyczności podanej w MPa. 

 

Dla śruby z cechą klasy 10.9 możemy się spodziewać następujących właściwości materiału: 

Rm=1000 MPa, 

Re=0.9*Rm=900 MPa 

34 

WARUNKI MONTAŻU 

PROWADNICE 
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PROWADNICE 

PROWADNICE 

PROWADNICE 
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DEFINICJE 

Sztywność - zdolność ciała do przeciwstawiania się 

odkształceniom (przemieszczeniom) wywołanym przez 

obciążenia zewnętrzne 

K = F/d [N/m] 

Podatność – to odwrotność sztywności [m/N] 

1/K = s/F [m/N] 

Odkształceniem sprężystym nazywamy takie odkształcenie, które ustępuje po 

usunięciu siły, która je spowodowała. Odkształcenia sprężyste występują w każdej 

konstrukcji budowlanej, maszynie, urządzeniu. Najczęściej spotykanymi 

odkształceniami są: rozciąganie, ściskanie, skręcanie. Reakcją na rozciąganie jest 

przyciąganie się cząsteczek, zaś na ściskanie odpychanie się.  

 

Odkształcenia sprężyste nie występuje w ciałach idealnie plastycznych (ich 

przybliżeniem jest np. glina)  


