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ŁOŻYSKOWANIE ELEMENTÓW MASZYN

W każdej maszynie siły działające na poruszające
się elementy maszyn usiłują zmienić ich położenie
względnie tor ich ruchu.
Siły te równoważone są powierzchniami łożysk.
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Łożyska są to elementy maszyn służące do
ograniczenia promieniowego lub osiowego
przemieszczenia wałów o obrotowym ruchu
względnym.
łożyska toczne

ułożyskowany wał

Ze względu na rodzaj kinematyki tarcia łożyska
dzieli się na toczne i ślizgowe.

Łożyska toczne

2

09.04.2017

Łożyska toczne – rys historyczny
Obrotnice pochodzące z czasów Imperium Rzymskiego.

Odkryte w latach 1927-1932, podczas odwadniania jeziora
Nemi.
Nie wiemy dokładnie, czy obrotnice były wykorzystywane jako
kabestany na okrętach, czy też jako obrotowe
podstawy posągów.
Łożysko toczne składało się z obrotowej płyty spoczywającej
na małych krążkach lub kulach ułożonych na obwodzie koła.

Rekonstrukcja starego łożyska
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Leonardo da Vinci analizował systemy wspomagających ruch
osi i wałów w szczególności z punktu widzenia zmniejszenia
efektów tarcia.
Zaprojektował on łożyska kulkowe dla osi poziomych i
pionowych.

Pierwsze łożysko kulkowe było
prawdopodobnie dziełem
Charlesa Varlo.
W roku 1772 opublikował on
interesującą rozprawę pod takim
oto tytułem: Rozważania nad
tarciem oraz plan nowego
urządzenia, które może być
stosowane w powozach,
kołowrotach i okrętach, łącznie z
wykazem materiałów i pełnym
opisem wykonania urządzenia.

Łożysko toczne
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BUDOWA ŁOŻYSKA TOCZNEGO
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pierścień zewnętrzny
koszyczek (separator)
element toczny

pierścień wewnętrzny
D

d - średnica pierścienia
wewnętrznego,

d

D - średnica pierścienia
zewnętrznego,
B - szerokość łożyska
B

KOSZYCZKI (SEPARATORY)

Zastosowanie łożysk tocznych
Łożyska toczne stosowane są:
* gdy wymagane są bardzo małe opory w czasie pracy
zwłaszcza podczas rozruchu,
* przy częstym uruchamianiu i zatrzymywaniu maszyn,
* przy zmiennych prędkościach obrotowych wału,
* przy niezbyt dużych średnicach czopa,
* gdy przy danych obciążeniach wymagane są małe wymiary
wzdłużne,
* gdy nie można stworzyć warunków dla powstawania tarcia
hydrodynamicznego,
* gdy nie ma warunków dla zapewnienia nadzoru nad jakością
smarowania,
* gdy brak jest czasu na docieranie łożysk.
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Łożyska toczne dzieli się na dwie zasadnicze grupy:
*

łożyska poprzeczne,

*

łożyska wzdłużne.

Wynika to z kierunku, w jakim łożysko ma zdolność
przejmowania obciążeń.

MOŻE PRZENOSIĆ OBA RODZAJE
OBCIĄŻEŃ.

łożysko stożkowe

łożysko baryłkowe
dwurzędowe

Dlatego podział łożysk jest dokonany w zależności od
teoretycznego kąta działania łożyska α :
Y 0° ≤ α ≤45° - łożyska poprzeczne (promieniowe).
Y 45° < α ≤90° - łożyska wzdłużne (osiowe).

α - teoretyczny kąt działania łożyska
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łożyska wzdłużne
(osiowe)
łożysko
poprzeczne
(promieniowe)

Nazwy poszczególnych rodzajów łożysk
tocznych wynikają z ich klasyfikacji według
kryteriów:
•liczby rzędów części tocznych
•kształtu części tocznych,
•możliwości wychylania się pierścieni,
•kształtu powierzchni montażowych.
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Według liczby rzędów części tocznych łożyska
toczne dzieli się na:
jednorzędowedwurzędowe, wielorzędowe

Według kształtu części tocznych łożyska
toczne dzieli się na:
a)kulkowe,

b)wałeczkowe,
c)igiełkowe,
d)stożkowe,
e)baryłkowe.
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STYK ELEMENTÓW TOCZNYCH Z BIEŻNIĄ

Według możliwości wychylania się pierścieni łożyska
toczne dzieli się na:
a)normalne,
b)wahliwe.

a)

b)
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ŁOŻYSKO WAHLIWE

Według kształtu powierzchni montażowych łożyska
toczne dzieli się na:
a)nienastawne,
b)samonastawne..

a)

b)

OZNACZENIA ŁOŻYSK TOCZNYCH
Łożysko ma numer - cechę składającą się z grup cyfrowych
i literowych, w których zakodowane są konstrukcyjne i
użytkowe właściwości łożyska.
Rozróżnia się trzy grupy znaków z oznaczeniem łożyska:
I.Grupa znaków przed numerem podstawowym - określa
podzespół łożyska
II.Numer podstawowy - seria i wymiar otworu łożyska
III.Grupa znaków za numerem podstawowym - konstrukcja
oraz dokładność wykonania.
6204 2Z P636 S1- łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe
dwustronnie uszczelnione, klasa dokładności P6, luz
promieniowy C3, poziom drgań C6, obróbka cieplna
stabilizująca do 200° C.
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Oznaczenie podstawowe

odmiana wymiarowa
rodzaj łożyska
średnica otworu

NU

23

09

nazwa łożyska

Oznaczenie łożyska
rodzaj
łożyska

odmiana
wymiarowa

średnica
otworu

kulkowe zwykłe

6

32

12

kulkowe zwykłe

6

23

12

kulkowe skośne

7

2

08

kulkowe skośne czteropunktowe z dzielonym
pierścieniem wewnętrznym

QJ

2

22

walcowe – wewnętrzna bieżnia bez obrzeży

NU

3

11

walcowe – wewnętrzna bieżnia z jednym
obrzeżem

NJ

23

12

baryłkowe poprzeczne

2

22

10

stożkowe poprzeczne

3

02

15

RODZAJ ŁOŻYSKA

NU
Grupa znajdująca się na początku oznaczenia
podstawowego wskazuje rodzaj łożyska, np.:
62308 – kulkowe zwykłe,
22226 – baryłkowe poprzeczne,
NU 311 – walcowe - wewnętrzna bieżnia bez obrzeży
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odmiana wymiarowa

32
Następna, jednocyfrowa lub dwucyfrowa
grupa wymiarowa określa proporcje jego
wymiarów i przedstawia odmianę wymiarową,
np.:
62308,
22226,
NU 311

ODMIANY WYMIAROWE

Ciąg średnic jest ciągiem podstawowym i
podporządkowuje średnicy wewnętrznej d ciągi średnic
zewnętrznych 8, 9, 0, 2, 3, 4 od najmniejszych do
największych.
Jednocześnie określają
one
odmianę
łożyska od szczególnie lekkiej (8, 9), poprzez
bardzo lekką (0), lekką (2), średnią (3) do ciężkiej (4).
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Każdemu ciągowi średnic są przyporządkowane ciągi
szerokości oznaczone cyframi określające odmianę
szerokości łożyska od nadzwyczaj wąskich (7,8,9) poprzez
wąską (0), normalną (1), szeroką (2) do bardzo
szerokiej
(3, 4, 5).

Skojarzenie symboli ciągu średnicy z ciągiem szerokości
określa dwucyfrową grupę wymiarową łożyska, w której
pierwsza cyfra określa odmianę szerokości, a druga
średnicę łożyska.

23
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Obrysy tworzące torusy łożysk zawierających
symetryczne elementy toczne zbliżone do kwadratu
i należące do odmian szerokościowych 0 i 1 o
takich proporcjach
⇒
symbol
odmiany
szerokościowej jest pomijany i grupa wymiarowa
łożyska redukuje się do oznaczenia jednocyfrowego.

NU

3 09
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proporcje łożyska dla tej
samej średnicy pierścienia
wewnętrznego

proporcje łożyska dla tej
samej średnicy pierścienia
zewnętrznego

Ostatnia grupa cyfrowa informuje o średnicy
otworu pierścienia wewnętrznego łożyska.

d

W zakresie średnic otworów d = 20 ÷ 480 mm dwie ostatnie
cyfry pomnożone przez 5 dają średnicę otworu w milimetrach,
np.:

09 × 5 = 45 mm
NU

23

09

Średnice otworów 10, 12, 15 i 17 mm oznaczone są
odpowiednio przez grupy 00, 01, 02, 03.
Średnice otworów mniejszych
od
10 mm
oznacza się cyfrą odpowiadającą wielkości otworu
w milimetrach.
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Tolerowanie łożysk
0

0

Tolerancje łożysk nie są
zgodne z układem pasowań
ISO (dla otworu H i dla wałka
nie h).

0

Pole tolerancji otworu
pierścienia wewnętrznego
jest skierowane na zewnątrz
materiału.

pole tolerancji
pierścienia
zewnętrznego

0
pole tolerancji
pierścienia
wewnętrznego

Pole tolerancji innych
zewnętrznych wymiarów
łożyska (w tym pierścienia
zewnętrznego) jest
skierowane od linii
brzegowej w głąb materiału.

w oprawie

położenie pól tolerancji otworu
oprawy w stosunku do pola tolerancji
średnicy pierścienia zewnętrznego

PASOWANIE
F7
G7 G6
H10 H9

H8

H7

H6

+
0
-

J7 JS7

J6

JS6

K6

K7
M6

M7

N6

N7 P6

P7

r7
p6

j6
j5

+
0
-

h8
g6

h6

js5

k5

k6

m5

m6

n5

p7

r6

n6

js6

h5

g5

f6

pasowanie
na wale

położenie pól tolerancji czopa wału w
stosunku do pola tolerancji średnicy
pierścienia wewnętrznego

KLASY DOKŁADNOŚCI WYKONANIA ŁOŻYSK
W zależności od wartości odchyłek granicznych
wymiarów, tolerancji kształtu i położenia pierścieni
rozróżnia się klasy dokładności łożysk:
P0

klasa normalna, nie podaje się w oznaczeniu łożyska

P6

klasa 6

dokładna

P5

klasa 5

b. dokładna

P4

klasa 4

precyzyjna

P2

klasa 2

super precyzyjna
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JAK DUŻY JEST MIKRON (MIKROMETR)?

włos ludzki

1 mikron

1 mikron (mikrometr) to 1/1000 mm.
Wymiar używany do określania dokładności wykonania łożysk
tocznych (tolerancje wymiarowe i geometryczne).

PORÓWNANIE KLAS DOKŁADNOŚCI WYKONANIA ŁOŻYSK
Tolerancje w μm
Normalna
(P0)

P6

max min
0 - 15

max min
0 - 13

P5

P4

max min max min
0 - 10
0-8
P0

P6

P5

100.000
99.987
100.000
99.985

P4

100.000
99.992

100.000
99.990

Wytyczne doboru pasowań łożysk
tocznych
Pasowanie łożysk na wale i w oprawie decyduje o
ich prawidłowej pracy i powinno zapewnić:
- łatwość montażu i demontażu łożysk,
- zabezpieczenie przed obracaniem się pierścieni
względem wału i oprawy.
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NAJMNIEJSZY LUZ

Największą trwałość łożyska
uzyskuje się, gdy w czasie
pracy pod obciążeniem po
nieobciążonej stronie łożyska
pomiędzy elementami
tocznymi a bieżnią istnieje jak
najmniejszy luz.
Wcisk w tym miejscu byłby
szkodliwy, gdyż powodowałby
niekorzystny rozkład
obciążenia na poszczególne
elementy toczne.

O wyborze pasowań decyduje przede
wszystkim przypadek ruchu względnego
pierścieni i sposób ich obciążenia.

Wyróżnia się trzy przypadki:
a)ruchomego wałka,
b)ruchomej oprawy,
c)złożony.

PRZYPADEK RUCHOMEGO WAŁKA
Zachodzi wówczas, gdy
występuje równocześnie:
* obciążenie wirujące
pierścienia wewnętrznego,

P

* obciążenie miejscowe
pierścienia zewnętrznego.
Jest to przypadek najczęściej
występujący w praktyce.
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Przypadek ten
wymaga ciasnego
osadzenia pierścienia
wewnętrznego.

P

Pierścień zewnętrzny
jest pasowany luźniej.

W ten sposób uzyskuje się kilka
korzyści:
* ułatwienie montażu (możliwość
przesuwania się wzdłużnego
łożyska nierozłącznego),

najmniejszy luz

* uniknięcie nadmiernego
obciążenia elementów tocznych
wskutek nagrzania się łożyska i
całkowitej kasacji luzu
promieniowego,
* możliwość równomiernego
zużycia się bieżni powodowanej
okresowym obrotem pierścienia
zewnętrznego w oprawie
podczas rozruchu łożyska.

PRZYPADEK RUCHOMEJ OPRAWY
Zachodzi, gdy występuje
równocześnie:

P

* obciążenie wirujące
pierścienia zewnętrznego,
* obciążenie miejscowe
pierścienia wewnętrznego.
Nienapędowe koła, rolki
napinające, itp.

19

09.04.2017

Przypadek ten wymaga
ciasnego osadzenia
pierścienia zewnętrznego w
celu zabezpieczenia jego
przed przemieszczaniem w
oprawie.

P

Pierścień wewnętrzny może
być osadzony luźniej na
wale.

PRZYPADEK ZŁOŻONY

P

Zachodzi wówczas,
gdy na oba
pierścienie działają
obciążenia wirujące
lub oscylujące (np.
sita oscylacyjne,
maszyny wibracyjne,
itp.).

W tym przypadku
zachodzi konieczność
ciasnego osadzenia
obydwu pierścieni
łożyska.

P

Może to sprawiać duże
trudności montażowe i
na pewno zmniejsza
trwałość łożyska.
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Ogólnie należy przyjąć, że:
*pierścienie łożysk, które w konstrukcji węzła wykonują ruch
obrotowy, wymagają ciasnego osadzenia,
* łożyska obciążone dużymi siłami bądź pracujące przy
obciążeniach dynamicznych wymagają ciaśniejszego osadzenia
od łożysk lekko obciążonych.
Jednak wybór pasowania należy poprzedzić szczegółową
analizą techniczną warunków pracy łożyska.
Odpowiednie pasowania łożysk uzyskuje się poprzez dobór pola
tolerancji z układu pasowań odpowiednio:
* dla czopa wałka, w przypadku pasowania pierścienia
wewnętrznego,
* dla otworu oprawy w przypadku pasowania pierścienia
zewnętrznego

Ustalanie wzdłużne łożysk tocznych
O ustaleniu w kierunku wzdłużnym
pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego
łożyska decyduje wielkość obciążenia
wzdłużnego działającego na łożysko.
Obowiązuje przy tym następująca zasada
‘im większe jest obciążenie tym pewniejsze
powinno być mocowanie w kierunku
wzdłużnym’.

Mocowanie za pomocą pierścienia osadczego
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Mocowanie za pomocą nakrętki łożyskowej

USTALANIE WAŁU ZA POMOCĄ ŁOŻYSK
W większości przypadków konstrukcji łożyskowania, wał
jest ustalony wzdłużnie za pomocą jednego łożyska
(łożysko ustalające), natomiast drugie łożysko (łożysko
swobodne) może przesuwać się wzdłużnie w oprawie lub
na wale.
Rozwiązania takie dotyczą łożysk poprzecznych
nierozłącznych i zabezpieczają przed nadmiernym
wzrostem naprężeń wewnętrznych spowodowanych
nieprawidłowym montażem lub wydłużeniem cieplnym.

Po stronie bardziej obciążonej lub po stronie
przenoszenia napędu powinno się znajdować
łożysko ustalające.
Łożysko to powinno mieć ustalone wzdłużnie
zarówno pierścień zewnętrzny jak i wewnętrzny.
Po stronie przeciwnej powinno się znajdować
łożysko swobodne („pływające”), którego pierścień
wewnętrzny musi być ustalony wzdłużnie w obu
kierunkach zaś pierścień zewnętrzny powinien
posiadać możliwość swobodnego pomieszczania
się w oprawie.
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łożysko ustalające

łożysko swobodne

W celu uproszczenia konstrukcji, w mało
obciążonych węzłach konstrukcyjnych
można stosować ustalenia wału za pomocą
obu łożysk nierozłącznych.
Stosuje się dwie metody:
* łożyskowanie wg schematu O

< >,

* łożyskowanie wg schematu X.
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ŁOŻYSKOWANIE WG SCHEMATU „O” <>

ŁOŻYSKOWANIE WG SCHEMATU X
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Ogólne zasady doboru łożysk tocznych
Każda grupa konstrukcyjna łożysk ma
charakterystyczne cechy, które określają
warunki w jakich łożyska najlepiej spełniają
swoje zadanie, względnie w jakich
warunkach nie powinny być
eksploatowane.

Czynniki doboru łożysk

Obciążenie promieniowe, osiowe i
złożone
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ŁOŻYSKA WZDŁUŻNE

ZAKRESY PRĘDKOŚCI
r/min

Smarowanie
olejem

Smarowanie
smarem

Max.
prędkość
obrotowa

Do podstawowych kryteriów decydujących o wyborze
łożysk należy zaliczyć:
* ograniczenia wymiarowe łożysk,
* wielkość i kierunek obciążenia,
* prędkość obrotowa,
* możliwość ograniczenia błędów współosiowości,
* wymagana dokładność wykonania i cichobieżności,
* sztywność łożyskowania.
W większości przypadków jeden z wymiarów łożyska
jest narzucony przez konstrukcję urządzenia.
Najczęściej jest to średnica otworu wewnętrznego
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ŁOŻYSKA SKOŚNE

32

09.04.2017

ŁOŻYSKA SKOŚNE

ŁOŻYSKA SKOŚNE

ŁOŻYSKA SKOŚNE
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ŁOŻYSKA SKOŚNE

ŁOŻYSKA SKOŚNE

ŁOŻYSKA SKOŚNE
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ŁOŻYSKA TOCZNE - SMAROWANIE

ŁOŻYSKA TOCZNE - SMAROWANIE

ŁOŻYSKA TOCZNE - USZCZELNIENIE
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ŁOŻYSKA TOCZNE - USZCZELNIENIE

ŁOŻYSKA TOCZNE - USZCZELNIENIE

ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE
Łożyska ślizgowe są najczęściej utworzone z tulei
wciśniętej w korpus maszyny, rzadziej wciska się tuleję
bezpośrednio w korpus. Tuleje (panwie) łożyskowe mogą
być:
–dzielone,
–niedzielone.
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Łożyska dzielone stosuje się częściej,
szczególnie przy większych obciążeniach.
Panwie takich łożysk (najczęściej
dwudzielne), o płaszczyźnie przechodzącej
przez oś łożyska, ułatwiają montaż i
demontaż łożyska.

Łożyska ślizgowe
Łożyska ślizgowe są najczęściej utworzone z tulei
wciśniętej w korpus maszyny, rzadziej wciska się
tuleję bezpośrednio w korpus. Tuleje (panwie)
łożyskowe mogą być:
–dzielone,
–niedzielone.

Łożyska dzielone stosuje się częściej, szczególnie
przy większych obciążeniach. Panwie takich
łożysk (najczęściej dwudzielne), o płaszczyźnie
przechodzącej przez oś łożyska, ułatwiają montaż
i demontaż łożyska.

ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE STOSUJE SIĘ:
do przenoszenia dużych obciążeń,
do przenoszenia obciążeń udarowych,
przy konieczności stosowania dużych średnic,
gdy konieczne jest tłumienie drgań wału,
w przypadku konieczności dzielenia łożysk w
płaszczyźnie osi wału,
gdy wymagana jest cichobieżność
przy dużych prędkościach obrotowych wału
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W zależności od sposobu uzyskania
siły nośnej, łożyska dzieli się na:
hydrodynamiczne,
hydrostatyczne,
gazodynamiczne (aerodynamiczne),
gazostatyczne (aerostatyczne),
magnetyczne.

ŁOŻYSKA HYDRODYNAMICZNE
Równanie Reynoldsa nawet dla przepływu
dwukierunkowego nie posiada ogólnego
rozwiązania.
Istnieją rozwiązania przybliżone podawane w
formie wykresów, tablic lub wyników symulacji
komputerowych.
We wszystkich obliczeniach wykorzystuje się tzw.
kryterium podobieństwa hydrodynamicznego
łożysk ze smarowaniem hydrodynamicznym

ŁOŻYSKA HYDRODYNAMICZNE
Podobieństwo hydrodynamiczne oznacza
zbliżone warunki pracy dwóch łożysk, tzn.:
Y zbliżoną wartość względnego
współczynnika tarcia μ’ =
μ/Ψ,

Y podobne położenie czopa w panewce.
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Dla cylindrycznych łożysk poprzecznych,
konstrukcyjnie podobnych, jest nim liczba
Sommerfelda.

S=

ηv
pΨ2
śr

Łożyska są konstrukcyjnie do siebie podobne,
gdy mają takie same wartości:
* stosunek długości czopa do jego średnicy L/D,
* kąt opasania β.

Kąt opasania

β = 360°

β

β

Zasady obliczania łożysk
Obliczeniahydrodynamicznych
mogą być prowadzone w

dwu

kierunkach:
warunków pracy łożyska w
przypadku, gdy znane są wszystkie parametry
składowe liczby Sommerfelda S,
–założenie żądanej charakterystyki pracy łożyska
(ho) i szukanie liczby S, dla której ten warunek
zostanie spełniony a następnie dobranie
parametrów dyspozycyjnych η lub Ψ tak, aby
łożysko wykazało wyszukaną poprzednio liczbę
S.
–sprawdzenie
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W przypadku łożysk wzdłużnych nie istnieje
naturalne zwężanie się szczeliny w kierunku
ruchu.
Klin smarny można uzyskać kształtując w
odpowiedni sposób powierzchnię oporową
łożyska lub stosując tzw. płytki wahliwe.

Łożysko wzdłużne (oporowe)

Płytka wahliwa
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ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE PODPARCIA PŁYTEK WAHLIWYCH
Michella

Kingsbury
płytka
wahliwa

na kuli

płytka
wahliwa

na czaszy kulistej
płytka
wahliwa

płytka
wahliwa

Michell (1905)
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ŁOŻYSKA AERODYNAMICZNE

ŁOŻYSKA AEROSTATYCZNE
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Łożyska magnetyczne
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Łożyska magnetyczne
pasywne

aktywne
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