ŁOŻYSKA ŚLIZOWE
część 1 – ZAGADNIENIE OGÓLNE

SMAROWANIE ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH

Powyżej przykład łożyska z systemem rowków smarnych
współpracującego z układem smarowania.

Smarowanie to proces doprowadzenia
środka smarnego do szczeliny ślizgowej
pomiędzy łożyskiem
i poruszającym się
wałkiem, celem zmniejszenia oporów tarcia i
zużycia łożyska oraz scierania się wałka. W
przypadku łożysk współpracujących z
układem smarowania, środek smarujący
najczęściej w formie oleju lub smaru
doprowadzany
jest
do
powierzchni
ślizgowych poprzez system otworów i
rowków smarnych (przykład patrz obok).
Kosztowo korzystniejszą alternatywą do
łożysk pracujących z układem smarowania
jest stosowanie łożysk samo-smarujących
zapewniających
doprowadzenie
środka
smarującego w sposób samo-czynny. Do
łożysk samosmarujących zalicza się również
typy
niskoobsługowe
wymagające
naniesienia środka smarnego do wgłębień w
powierzchni ślizgowej łożyska bezpośrednio
przed montażem.
Łożyska
samosmarujące
pozwalają
wyeliminować
układ
smarowania,
upraszczając całą konstrukcję. Łożyska
wymagające
smarowania
wymagają
indywidualnego i kosztownego wykonania
„na miarę” . Łożyska samosmarujące są
łatwo dostępne w szerokiej gamie typów i
znormalizowanych wymiarów

ŁOŻYSKA SAMO-SMARUJĄCE
rodzaje samo-(czynnego)-smarowania (się) łożysk ślizgowych - 1
W zależności od sposobu doprowadzenia środka
smarnego do szczeliny ślizgowej rozróżnia się
następujące typy łożysk:

PS
TS

PS
PMFe
PMB

BZ
TS

BZ
PMFe

BG

Spiekane z proszków metali nasączone olejem:
typ PMB = łożysko ze spieku proszku brązu Cu/Sn
typ PMFe = łożysko ze spieku proszku żelaza Fe
Zwijane z taśmy stalowej lub brązowej z pokryciem
kompozytowym jako warstwa ślizgowa:
typ TS = zwijane z taśmy stalowej z pokryciem z
teflonu PTFE
typ TB = łożysko zwijane z taśmy z brązu z
pokryciem z teflonu PTFE
typ PS = łożysko zwijane z taśmy stalowej z
pokryciem z żywicy POM z kieszonkami smarnymi
Zwijane z taśmy z brązu z kieszonkami
(wgłębieniami) na środek smarny
typ BZ = brąz zwijany
Łożyska z litego brązu (obrabianego maszynowo) z
przelotowymi otworami wypełnionymi grafitem
typ BG = brąz z czopami grafitowymi

ŁOŻYSKA SAMO-SMARUJĄCE
rodzaje samo-czynnego samo-smarowania (się) łożysk ślizgowych - 2
EFEKT SAMOSMAROWANIA
Łożyska ze spieków proszku metali (typ PMB, PMFe) posiadają
mikro-porowatą,
kapilarną
strukturę
nasączoną
olejem
oddawanym do szczeliny ślizgowej w trakcie pracy wałka.

PS

TS

PS
PMFe
PMB

BZ

BZ
PMFe

BG

TS

Łożyska zwijane z taśmy stalowej lub brązowej z pokryciem
kompozytowym (typ TS, TB) posiadają warstwę teflonu PTFE
będącego smarem stałym redukującym tarcie. Teflon posiada
najniższy współczynnik tarcia ze wszystkich znanych smarów
stałych.
Łożyska zwijane z taśmy stalowej z pokryciem z żywicy POM
(typ PS) o bardzo dobrych własnościach ślizgowych. Dodatkowo
warstwa POM posiada okrągłe kieszonki do wypełnienia przed
montażem smarem oddawanym do szczeliny ślizgowej w trakcie
pracy łożyska.
Łożyska zwijane z taśmy z brązu z wgłębieniami w kształcie
rombu na środek smarny (typ BZ). Własności ślizgowe oparte o
bardzo dobre własności ślizgowe brązu z dodatkiem fosforu jak
również smar zawarty we wgłębieniach na powierzchni ślizgowej
łożyska.
Łożyska z litego brązu (typ BG) z przelotowymi otworami
wypełnionymi grafitem będącym smarem stałym rozcieranym
przez poruszający się wałek tworząc warstwę ślizgową. Korpus
łożyska wykonany jest z brązu o bardzo dobrych własnościach
ślizgowych.

MATERIAŁY DO PRODUKCJI ŁOŻYSK
SAMOSMARNYCH - 1
Proszek brązu CuSn

Grafit w proszku

Produkcja: łożyska spiekane typ PMB

Dodatek do łożysk spiekanych typ PMB,
czopy łożysk z litego brązu typ BG

Dyspersja(zawiesina) teflonu PTFE

Granulat teflonu PTFE

Do napylania warstwy ślizgowej łożysk
zwijanych typ TS, TB; również podkładki
typu TS

Produkcja łożysk nietypowych ze spieków
mieszaniny proszku brązu z teflonem

MATERIAŁY DO PRODUKCJI ŁOŻYSK
SAMOSMARNYCH - 2
Tuleje z litego brązu do produkcji
typu BG, podkładek i łożysk
nietypowych

Wałki i taśma z mieszanin
teflonu z proszkiem brązu
oraz grafitu z teflonem.
Tylko do łożysk nietypowych

Powyżej - Taśma z brązu z wgłębieniami na
smar do produkcji łożysk typu BZ.
Blacha po procesie zwijania łożyska
poddawana jest kalibracji celem nadania
ostatecznego wymiaru i pożądanej
gładkości (=niski współczynnik tarcia).
Grubość blachy od 1,0 do 2,5mm.

Płyta z blachy stalowej niskowęglowej z
warstwą teflonu na podkładzie z brązu
spiekanego jak do produkcji łożysk zwijanych
i podkładek typu TS.
Grubości taśmy od 0,5 do 3,0mm

ZALETY ŁOŻYSK SAMOSMARUJĄCYCH
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Eliminacja układów smarowania prowadząca do uproszczenia i potanienia konstrukcji
zwiększając tym samym konkurencyjność produktu
Łożyska standardowe są typu PRESS & GO (= wciśnij i niech pracuje) tzn. wykonane są
w tolerancjach nie wymagających dalszych czynności jak np. rozwiercanie otworu po
wcisku, stosowania zabezpieczeń przed przemieszczaniem się w trakcie pracy, przy
założeniu stosowania się do zaleceń tolerancji wałka i otworu obudowy
Samosmarność łożysk to bezobsługowość maszyn i polepszenie ich własności
Szeroka gama wymiarowa (już od 2 mm średnicy wałka) zapewnia dużą swobodę
projektancką
Wysokie dopuszczalne prędkości obrotowe do 6 m/s (typ PMB)
Cienkościenność zmniejsza gabaryty i wagę maszyn zmniejszając jednocześnie koszty
materiałowe
Zdolność pracy w ciężkich warunkach pracy (zanieczyszczenia, wysoka temperatura pracy
nawet do kilkuset stopni C)
Możliwość zarówno obrotowego, nawrotnego, liniowego jak i mieszanego typu ruchu
wałka
Cichobieżność, tłumienie przenoszonych drgań prowadzące do wyciszonej pracy maszyn

SZEROKA GAMA WYMIAROWA-1

Samosmarujące łożyska ślizgowe oferowane są w
wielu typach i znormalizowanych szeregach
wymiarowych w zakresie już od 2,0mm (typ PMB), aż
do 300mm średnicy otworu (typy zwijane z blachy).
GRUBOŚĆ ŚCIANKI
Wszystkie typy łożysk zwijanych (typ TS, TB, PS, BZ)
posiadają znormalizowaną tzn tą samą grubość
ścianki w określonych przedziałach wymiaru średnicy
wewnętrznej.
Dla danej średnicy otworu wszystkie typy łożysk
zwijanych posiadają jednakową grubość ścianki.
Daje to możliwość zastępowania jednego typu
łożyska innym, bez konieczności zmian wymiarów
wałka i średnicy otworu siedliska łożyska w obudowie.

SZEROKA GAMA WYMIAROWA-2

Typ PMB łożysko spiekane z proszku brązu

Typ BG łożysko z litego brązu z czopami grafitowymi

Typ PMFe łożysko spiekane z proszku żelaza Fe

Typ PS łożysko zwijane z taśmy stalowej z pokryciem
POM z kieszonkami na smar

WYJAŚNIENIE POJĘCIA TYPU „łożysko zwijane”

PROCES PRODUKCJI

Materiał wyjściowy do produkcji łożysk zwijanych – taśma
z blachy odpowiadającej typowi łożyska. Grubość blachy
określona jest odnośną normą i w zależności od docelowej
średnicy wewnętrznej może wynosić od 0,5 do 2,5mm.
Powyżej blacha z brązu z kieszonkami smarnymi do
produkcji typu BZ.

Gotowe łożysko

PROCES PRODUKCJI OBEJMUJE:
●Przycinanie taśmy na odcinki odpowiadające długości „obwodu” łożyska
●ZWIJANIE (formowanie) taśmy w matrycy odpowiadającej wymiarom gotowego łożyska
●Kalibrowanie poprzez ścinanie w wypadku taśmy typu BZ; pozostałe typy bez kalibracji
●Fazowanie (ścinanie) krawędzi taśmy

DO ZAPAMIĘTANIA: Wszystkie typy łożysk formowanych z blachy należą do grupy łożysk zwijanych.

ŁOŻYSKA ZWIJANE – szczegóły konstrukcji korpusu łożyska
Typ PS

WARSTWA ŚLIZGOWA – żywica polimerowa
POM z kieszonkami na środek smarny na
niewidocznym na zdjęciu podkładzie z brązu
spiekanego

KORPUS ŁOŻYSKA – taśma stalowa niskowęglowa z ochronną warstwą miedzi

Otwór doprowadzania smaru w
wypadku współpracy z układem
smarowania. Jako standard
występuje tylko w typie PS.

ZFAZOWANIA NA
KRAWĘDZIACH
KORPUS ŁOŻYSKA – taśma stalowa
niskowęglowa z ochronną warstwą
cynku lub cyny.

WARSTWA ŚLIZGOWA – teflon PTFE
na niewidocznym na zdjęciu podkładzie
z brązu spiekanego.

Typ TS
DYLATACJA (PRZERWA) jest
uwarunkowana technologicznie
i nie spełnia żadnej funkcji.
Uwaga: szczelina może być
mniej lub więcej rozwarta.
Nie ma to istotnego znaczenia.
Szczelina ulega samoczynnemu zamknięciu po
osadzeniu w otworze siedliska
łożyska w obudowie.

FORMY ŁOŻYSK cylindryczna, kołnierzowa
Typ PMB

Typ TS
FORMA CYLINDRYCZNA
w oznaczeniach bez znacznika
lub -A np. Typ PMB-A = PMB

Typ TS-B

Typ PMB-B
FORMA KOŁNIERZOWA
w oznaczeniach ze znacznikiem
„-B” np. PMB-B

ZWRÓĆ UWAGĘ
w wypadku łożysk zwijanych
grubość kołnierza odpowiada
grubości ścianki tzn. blachy.
Inne typy posiadają różne
grubości kołnierza.

ŁOŻYSKA BARYŁKOWE PMB
szczególny typ łożyska ze spieków proszków metali
Łożysko ze spieku
proszku żelaza

Łożyska ze spieków proszku brązu

Łożyska baryłkowe (określane również jako sferyczne) należą do typu PMB
wytwarzanego metodą metalurgii proszkowej pozwalającej na produkcję
wysoce skomplikowanych kształtów „net shape” = „na gotowo” tzn. bez
konieczności ich dalszej obróbki.
Możliwości technologii metalurgi proszków są bardzo szerokie. Omówienie tematu
wybiegałoby istotnie poza zakres niniejszej prezentacji. Jako ciekawostka – przykład
możliwości metalurgii proszkowej – koło synchronizacyjne samochodowej przekładni biegów.

SPOSÓB WYMIAROWANIA ŁOŻYSK
WYMIARY PODSTAWOWE
A = średnica wewnętrzna
B = średnica zewnętrzna
L = długość (całkowita)
Uwaga: w wypadku formy kołnierzowej długość
jest wymiarem całkowitym tzn. wraz z kołnierzem.

WYMIARY UZUPEŁNIAJĄCE DLA FORMY KOŁNIERZOWEJ
Uwaga: wymiary kołnierza zazwyczaj mają
drugorzędne znaczenie. W takich wypadkach
nie podaje się ich wymiarów. Należy jednakże
pamiętać o oznaczeniu formy kołnierzowej przy
typie łożyska np. PMB-B.
W wypadku łożysk zwijanych wymiarów kołnierza
zwyczajowo nie specyfikuje się.

C = średnica kołnierza
e = grubość kołnierza

SPOSÓB OZNACZANIA WYMIARÓW ŁOŻYSK
łożyska pełne
ŁOŻYSKA PEŁNE (typy PMB, PMFe, BG, nietypowe obrabiane maszynowo)

PEŁNE OZNACZENIE TYP XX (-B dla wersji kołnierzowej) WYMIARY
TYP XX ( jak w prezentacji dla przedstawionego rodzaju łożyska)
WYMIARY (według poniższego klucza)
średnica wewnętrzna / średnica zewnętrzna x długość + średnica kołnierza / grubość kołnierza
SKRÓT
TYP łożyska A / B x L + C/d
ew. A / B x L dla wersji cylindrycznej
UWAGI:
● W wypadku formy cylindrycznej (prostej) odpada drugi człon tzn. wymiary kołnierza
● Wymiary kołnierza dla formy kołnierzowej podaje się, o ile są one istotne
● O ile w wypadku formy kołnierzowej nie podaje się wymiarów kołnierza, koniecznym jest
podanie znacznika „-B” przy typie. Bez znacznika nie można rozróżnić formy cylindrycznej
od kołnierzowej
● Wymiary podawane są w milimetrach (metryczne) lub w calach (calowe)
[cal = ”]
PRZYKŁAD: PMB-B 40/50x45 + 60/5
PMB-B = łożysko ze spieku brązu, forma cylindryczna
średnica wewnętrzna 40mm, średnica zewnętrzna 50mm, długość całkowita 45mm
średnica kołnierza 60mm, grubość kołnierza 5mm

SPOSÓB OZNACZANIA WYMIARÓW ŁOŻYSK
łożyska zwijane
ŁOŻYSKA ZWIJANE (typy TS, TB, PS, BZ)

PEŁNE OZNACZENIE TYP XX (-B dla wersji kołnierzowej) WYMIARY
TYP XX ( jak w prezentacji dla przedstawionego rodzaju łożyska)
WYMIARY (według poniższego klucza)
średnica wewnętrzna / średnica zewnętrzna x długość
SKRÓT
TYP łożyska (-B dla formy kołnierzowej) A / B x L
UWAGI:
● W oznaczenia najczęściej upraszcza się sposób podawania wymiarów i pomija „łączniki”
pomiędzy wymiarami „/” oraz „x”.
● W wypadku łożysk zwijanych w oznaczeniu można pominąć wymiar średnicy zewnętrznej.
Wynika to z faktu ścisłego znormalizowania wymiarów grubości blachy (taśmy) w zależności od
średnicy wewnętrznej.
● W oznaczeniu formy kołnierzowej nie podaje się wymiarów kołnierza. Grubość kołnierza jest taka
sama jak grubość blachy. Koniecznym jest podanie znacznika wersji kołnierzowej „-B”.
Przykład PS 2515 (wersja cylindryczna)
PS-B 2515 (wersja kołnierzowa)
Typ PS = łożysko zwijane z taśmy stalowej z pokryciem POM
średnica wewnętrzna 25mm, średnica zewnętrzna (wg. Normy) 28mm
długość 15mm

TOLERANCJE WYMIARÓW ŁOŻYSK
Łożyska ślizgowe wymagają wysokiej dokładności wykonania wymiarów celem
zapewnienia właściwej pracy wałka oraz osadzenia na wcisk w otworze siedliska
w obudowie zabezpieczającego łożysko przed przemieszczaniem się w trakcie
pracy. W zależności od typu, łożyska wykonywane w 6, 7 lub 8 klasie tolerancji.
W większości wypadków nie jest koniecznym podawanie tolerancji łożysk ze
względu na ogólnie przyjęte zasady tolerowania i pasowania.
Tolerancje wykonania wszystkich prezentowanych typów zawarte są w kartach
katalogowych dostarczanych na życzenie.
W zestawieniach szeregów wymiarowych poszczególnych typów łożysk podane
są zalecane wielkości tolerancji wałka i otworu siedliska, zapewniających
optymalną pracę i właściwe osadzenie na wcisk w otworze obudowy.
SPOSÓB PODAWNIA TOLERANCJI
Przykład:
PMB 40F7/ 50s7 x 50js13 forma znormalizowana
PMB 40(40.035-40.057) / 50(50.043-50.065) x 50+/- 0,5
Zasady tolerowania i pasowania wybiegają poza zakres niniejszej prezentacji.
Wszystkie powstające pytania i zalecenia techniczne powinny być przedmiotem
indywidualnej konsultacji przypadku.
SŁUŻYMU DORADDZTWEM TECHNICZNYM W POSZUKIWANIU OPTYMALNYCH
ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH.

