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Ložiska
Co jsou ložiska?
Strojní sou ásti:
ur ené k oto nému uložení
ídel (h ídelových ep )
zajiš ují vzájemnou polohu
otá ejících se a pevných
sou ástí (rámu, t lesa
apod.)
enášejí zatížení h ídele
na ostatní ásti stroje
konstruk
uspo ádány
tak, aby mezi plochami
pohybujícího se h ídele a
ložiska bylo minimální
vznikající t ení (t ení je
nežádoucí)

Pevný h ídel

Oto ný h ídel
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Rozd lení kluzných ložisek
Jak rozd lujeme mechanická ložiska?
(uvedena jen n která hlediska)

Podle principu
(podle druhu t ení ve
stykové ploše):
Kluzná ložiska
ep se
ímo stýká s pánví v
ploše
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Kluzné ložisko

Valivá ložiska – mezi
epem a t lesem jsou
valivá t líska (s bodovým
nebo p ímkovým stykem)
[3]

Valivé ložisko
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Rozd lení kluzných ložisek
Jak rozd lujeme mechanická ložiska?
(uvedena jen n která hlediska)

Podle p evládajícího
sm ru p enášených
zat žujících sil
Radiální ložiska
Axiální ložiska
Kombinovaná

Kluzná ložiska
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Valivá ložiska
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Rozd lení kluzných ložisek
Jak rozd lujeme mechanická ložiska?
(uvedena jen n která hlediska)

Podle vzájemného
pohybu nosných ástí
Rota ní ložiska
Valivé ložisko

Kluzné ložisko

Lineární vedení (vedení se
neotá í, ale posouvá)
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[7]

Valivé pouzdro

Kluzné pouzdro
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Kluzné ložisko
Princip kluzného ložiska
U kluzného ložiska
ídelový ep klouže v
ložiskovém pouzdru a tím
vzniká smykové t ení
Pouzdro bývá uloženo v
ložiskovém t lese, které
umož uje p ipevn ní ložiska
k nosné konstrukci (rámu
stroje, t lesu apod.)
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Kluzné ložisko
Provedení kluzného ložiska
Ložiskové pouzdro válcové /
írubové
z kovu / plastu (bronz, mosaz,
litina / teflon, polyamid aj.),
samomazné (ze spékaných
materiál )
Ložiskové pouzdro s výstelkou
skládá se z op rného pouzdra
(zpravidla ocelové)
Výstelky – tenké vrstvy
kluzného materiálu,
metalurgicky spojeného s
op rným pouzdrem
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Kreslení kluzného ložiska
Zobrazení na výrobním výkrese
Normalizovaná pouzdra
Pouzdra se volí podle normy
nebo podle katalogu
výrobce a výrobní výkres se
nekreslí.
Nenormalizovaná pouzdra
Kreslí se úplný výkres podle
pravidel technického
kreslení
Volbu materiálu ovliv ují
pracovní podmínky
(zatížení, rychlost pohybu,
zp sob mazání, teplota,
prost edí a další)

íklad ozna ení normalizovaného
pouzdra:
POUZDRO 25/32 x 20 SN 02 3499
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Kreslení kluzného ložiska
Zobrazení na výkrese sestavení
Normalizovaná i
nenormalizovaná pouzdra se
zobrazí stejným zp sobem.
V obraze se pouzdro ozna í
pozicí odpovídající po adí v
kusovníku.
Za azení v kusovníku je
rozdílné mezi
normalizovaným a
nenormalizovaným pouzdrem
íp.upravovaným
normalizovaným pouzdrem
9

Vlastnosti kluzných ložisek
Výhody (proti valivým ložisk m):
jednoduchá konstrukce
menší radiální rozm ry
tichý a klidný chod
odolnost v i extrémním
teplotám
nižší hmotnost
Nevýhody:
vyšší ztráty t ením
menší únosnost
jsou náchyln jší k zad ení
vyšší nároky na mazání
tší axiální rozm ry
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[9]

10

Rozd lení ložisek
Shrnutí - Rozd lení mechanických ložisek
(uvedena jen n která hlediska)

Podle principu pohybu (podle druhu t ení ve styk. ploše):
Kluzná ložiska – ep se p ímo stýká s pánví v ploše
Valivá ložiska – mezi epem a t lesem jsou valivá t líska
(s bodovým nebo p ímkovým stykem)
Podle p evládajícího sm ru p enášených zat žujících sil:
Radiální ložiska
Axiální ložiska
Podle vzájemného pohybu nosných ástí:
Rota ní
Lineární (neotá í se, ale posouvá - vedení)
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Kreslení kluzných ložisek
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