1. TYPY I CECHY ŁOŻYSK TOCZNYCH
Łożyska toczne składają się z dwóch pierścieni, elementów
tocznych oraz koszyka. W zależności od kierunku głównego
obciążenia, klasyfikowane są one na łożyska poprzeczne
oraz łożyska wzdłużne. Dodatkowo, w zależności od typu
elementów tocznych, wyróżniamy łożyska kulkowe oraz
łożyska wałeczkowe, które dalej dzielone są pod względem
różnic w ich konstrukcji lub specyficznego przeznaczenia.
Najbardziej powszechne typy łożysk oraz terminologia ich
części przedstawione są na Rysunku 1.1, a główną klasyfikację łożysk tocznych obrazuje Rysunek 1.2.

1.2 Właściwości łożysk tocznych
Porównując z łożyskami ślizgowymi, łożyska toczne posiadają następujące główne zalety:
(1) Początkowy moment obrotowy oraz tarcie jest niskie,
a różnica pomiędzy początkowym momentem obrotowym a momentem obrotowym ruchowym jest mała.
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Ponadto różne typy łożysk tocznych posiadają swoje własne indywidualne zalety. Cechy większości powszechnie
stosowanych łożysk tocznych opisane zostały na stronach
A 10 do A 12 oraz w Tabeli 1.1 (strony A 14 i A 15).
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(2) Ze względu na stosowanie międzynarodowych standardów łożyska toczne są ogólnie dostępne i wymienialne na arenie międzynarodowej.
(3) Utrzymanie na ruchu, wymiana i przeglądy są łatwe,
ponieważ konstrukcja otoczenia łożyska tocznego jest
prosta.
(4) Wiele łożysk tocznych zdolnych jest do przenoszenia
obydwóch obciążeń promieniowego i osiowego jednocześnie lub niezależnie.
(5) Łożyska toczne mogą być stosowane w szerokim
zakresie temperatur.
(6) Łożyska toczne mogą być wstępnie obciążane do
wytworzenia ujemnego luzu i osiągnięcia większej
sztywności.
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Rysunek 1.1 Terminologia dla części łożyskowych
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Tabela 1.1 Typy i charakterystyka
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2. PROCEDURA DOBORU ŁOŻYSKA
Liczba zastosowań łożysk tocznych jest prawie niezliczona,
a warunki pracy i otoczenia są również bardzo
zróżnicowane. Ponadto różnorodność warunków pracy
i wymogów łożyska ciągle wzrastają wraz z gwałtownym
rozwojem technologii. Dlatego też konieczne jest staranne
przeanalizowanie łożysk pod wieloma kątami celem
wyboru najlepszego z tysięcy dostępnych typów i wielkości.
Zwykle typ łożyska wstępnie dobierany jest biorąc pod
uwagę warunki pracy, systemy montażowe, łatwość
montażu w maszynie oraz w dostępnej przestrzeni, kosztu,
dostępności na rynku a także inne czynniki.
Następnie rozmiar łożyska dobierany jest pod kątem
spełnienia żądanych wymogów żywotności. Kiedy to

·
·
·
Określenie
typu łożyska

robimy, uwzględniając w dodatku wymogi trwałości
zmęczeniowej, koniecznym jest wzięcie pod uwagę
żywotności smaru, szumu i drgań, zużycia i innych
czynników.
Nie istnieją stałe procedury doboru łożysk. Dobrze jest
opierać się na doświadczeniu z podobnymi zastosowaniami
i studiować istotne, specjalne wymogi dla specyficznego
zastosowania użytkownika. Kiedy dobieramy łożyska do
nowych maszyn, do zastosowań w nienormalnych
warunkach pracy lub do ciężkich warunków otoczenia,
prosimy konsultować się z NSK.
Poniższy schemat (Rysunek 2.1) przedstawia przykład
procedury doboru łożyska.
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Rysunek 2.1 Schemat doboru łożysk tocznych
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smarowania

Temperatura pracy
Otoczenie (woda morska, próżnia,
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Procedura montażu
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A116, A121
A116, A121
A100
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wpływających na montaż
i procedury montażu i demontażu
Ostateczne określenie parametrów
łożyska i części otaczających
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