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Uszkodzenia ∏o˝ysk i ich przyczyny
Cz´Êç I
¸o˝yska toczne sà jednymi z najwa˝niejszych elementów w maszynach. Kiedy ∏o˝ysko ulega awarii,
dochodzi do przestoju maszyny,
który mo˝e byç kosztowny. Wybór
odpowiedniego ∏o˝yska do okreÊlonej aplikacji jest tylko pierwszym
krokiem w kierunku niezawodnej
pracy urzàdzenia. Parametry robocze maszyny, takie jak obcià˝enia
pr´dkoÊci, temperatura, dok∏adnoÊç
pracy oraz wymagania operacyjne,
sà potrzebne do wybrania najbardziej odpowiedniego rodzaju i wielkoÊci ∏o˝yska.
Przewidywana obliczeniowa trwa∏oÊç ka˝dego ∏o˝yska jest wyznaczana na podstawie oÊmiu za∏o˝eƒ:
쐌 ¸o˝ysko jest wysokiej jakoÊci
i nie ma defektów fabrycznych.
쐌 W danej aplikacji znajduje si´
w∏aÊciwe ∏o˝ysko.
쐌 Wymiary elementów powiàzanych z ∏o˝yskiem, takich jak gniazdo
na wale i w oprawie, sà prawid∏owe.
쐌 ¸o˝ysko jest prawid∏owo zamontowane.
쐌 W∏aÊciwy Êrodek smarny, w odpowiedniej iloÊci, jest na czas dostarczany do ∏o˝yska.
쐌 W´ze∏ ∏o˝yskowy jest we
w∏aÊciwy sposób zabezpieczony
(uszczelniony).
쐌 ¸o˝yskowanie jest dopasowane
do warunków pracy.
쐌 Prowadzona jest odpowiednia
obs∏uga konserwacyjna.
Je˝eli wszystkie te warunki zostanà spe∏nione, ∏o˝ysko powinno osiàgaç swà trwa∏oÊç obliczeniowà.
Niestety, jest to mo˝liwe raczej hipotetycznie. Cz´sto wyst´pujà okolicznoÊci, które uniemo˝liwiajà uzyskanie „idealnych” warunków pracy.
Powszechnym b∏´dem, jaki pope∏niajà u˝ytkownicy, jest przyj´cie
za∏o˝enia, ˝e skoro ∏o˝ysko uleg∏o
uszkodzeniu, to nie mia∏o wystarczajàcej noÊnoÊci. Przeprowadza si´
kosztowne modernizacje majàce na
celu zwi´kszenie noÊnoÊci ∏o˝yska,
a i tak znów dochodzi do jego przedwczesnej awarii.
Zidentyfikowanie przyczyny pierwotnej uszkodzenia ∏o˝yska jest
pierwszym krokiem do uzyskania
niezawodnej pracy urzàdzeƒ. Jednym z najtrudniejszych zadaƒ jest
okreÊlenie poczàtkowych sympto-

mów uszkodzenia (przyczyny pierwotnej) i odfiltrowanie objawów
wtórnych, które powsta∏y w wyniku
uszkodzenia pierwotnego.

Âlady wspó∏pracy
Elementy nowego ∏o˝yska majà
wymiary wykonane z najwy˝szà dok∏adnoÊcià, w odchy∏kach wynoszàcych czasami u∏amki mikrometra.
Wymiary sà wielokrotnie sprawdzane podczas produkcji. Obszary,
które by∏y szlifowane, takie jak powierzchnie pierÊcienia wewn´trznego i zewn´trznego oraz elementów tocznych, sà b∏yszczàce.
Podczas badania ∏o˝yska, które
pracowa∏o przez jakiÊ czas, mo˝na
zaobserwowaç zmiany, takie jak:
쐌 matowe obszary na bie˝niach
i elementach tocznych, czasami powierzchnie sà bardzo po∏yskujàce,
쐌 przebarwienia na powierzchni
otworu pierÊcienia zewn´trznego
i na powierzchni zewn´trznej pierÊcienia zewn´trznego,
쐌 zu˝ycie koszyka,
쐌 korozja cierna na powierzchni
otworu pierÊcienia zewn´trznego
lub na powierzchni zewn´trznej
pierÊcienia zewn´trznego.
Je˝eli zu˝ycie lub uszkodzenie
∏o˝yska jest niewielkie, jego dok∏adne badanie mo˝e dostarczyç informacji o tym, co si´ dzia∏o z ∏o˝yskiem podczas pracy.
Podczas inspekcji kluczowym zagadnieniem jest znalezienie charakterystycznych „wzorów” – Êladów
wspó∏pracy. Wzór mo˝e byç „normalny” lub mo˝e wskazywaç na
wyst´powanie problemu. Âlady
wspó∏pracy cz´sto umo˝liwiajà
identyfikacj´ pierwotnej przyczyny
problemu.

Âlady wspó∏pracy
wynikajàce z normalnych
warunków pracy
Na rys. 1 i 2 pokazano, jak sta∏e
obcià˝enie promieniowe jednokierunkowe przy∏o˝one do ∏o˝yska,
w którym wiruje pierÊcieƒ wewn´trzny, jest roz∏o˝one na nieruchomym
pierÊcieniu zewn´trznym przez elementy toczne. Du˝a strza∏ka na pozycji godziny 12 przedstawia dzia∏ajàce obcià˝enie, a seria ma∏ych
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Rys. 1

strza∏ek od pozycji godziny 4 do pozycji godziny 8 pokazuje, jak obcià˝enie jest rozdzielone lub przenoszone przez elementy toczne
w ∏o˝ysku. Poniewa˝ obraca si´
pierÊcieƒ wewn´trzny, ka˝dy punkt
na tym pierÊcieniu wchodzi do strefy
obcià˝enia. W rezultacie na ca∏ym
obwodzie bie˝ni pierÊcienia wewn´trznego wyst´puje pasek o jednakowej szerokoÊci po∏o˝ony poÊrodku bie˝ni. Jest on okreÊlany
jako strefa obcià˝enia wirujàcego
pierÊcienia wewn´trznego. PierÊcieƒ
zewn´trzny jest nieruchomy, dlatego strefa obcià˝enia jest ograniczona do miejsca, gdzie elementy
toczne przenoszà obcià˝enie. Ten
obszar to strefa obcià˝enia nieruchomego pierÊcienia zewn´trznego. Rozk∏ad obcià˝enia w strefie
obcià˝enia pierÊcienia zewn´trznego zmienia si´. Najwi´ksze obcià˝enia wyst´pujà w miejscu zgodnym
z kierunkiem dzia∏ania obcià˝enia
i zmniejszajà si´ poza tym punktem.
W wi´kszoÊci aplikacji strefa obcià˝enia wynosi oko∏o 150°.
Na rys. 3 zilustrowano, jak sta∏e
obcià˝enie promieniowe jednokierunkowe przy∏o˝one do ∏o˝yska,
w którym wiruje pierÊcieƒ zewn´trzny, jest roz∏o˝one na nieruchomym pierÊcieniu wewn´trznym
przez elementy toczne. Poniewa˝
pierÊcieƒ zewn´trzny obraca si´,
ka˝dy jego punkt wchodzi do strefy
obcià˝enia. W rezultacie na ca∏ym
obwodzie bie˝ni pierÊcienia zewn´trznego znajduje si´ pasek o jednakowej szerokoÊci po∏o˝ony na
Êrodku bie˝ni. Rozk∏ad obcià˝enia
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w przypadku pierÊcienia wirujàcego. Przy odpowiedniej wielkoÊci
obcià˝enia osiowego pasek na pierÊcieniu stacjonarnym b´dzie na
ca∏ym obwodzie bie˝ni.
Na rys. 6 pokazano skutek dzia∏ania obcià˝enia z∏o˝onego – po∏àczenia sta∏ego obcià˝enia promieniowego jednokierunkowego i sta∏ego obcià˝enia osiowego jednokierunkowego na ∏o˝ysko kulkowe
zwyk∏e, w którym wiruje pierÊcieƒ
wewn´trzny, a pierÊcieƒ zewn´trzny
jest nieruchomy.
Strefa obcià˝enia na ca∏ym obwodzie bie˝ni pierÊcienia wewn´trznego jest przesuni´ta poprzecznie
wzgl´dem Êrodka bie˝ni. Strefa obcià˝enia pierÊcienia zewn´trznego
jest przesuni´ta poprzecznie wzgl´dem Êrodka bie˝ni w przeciwnym
kierunku. D∏ugoÊç strefy obcià˝enia jest wi´ksza ni˝ w przypadku,
gdyby na ∏o˝ysko dzia∏a∏o tylko
obcià˝enie promieniowe, ale nie
musi ona wyst´powaç na ca∏ym
obwodzie pierÊcienia. W przypadku
∏o˝ysk dwurz´dowych obcià˝enia
z∏o˝one b´dà powodowa∏y powstawanie stref obcià˝enia o nierównej
d∏ugoÊci. Rzàd przenoszàcy obcià-

Rys. 2

Rys. 3

w strefie obcià˝enia pierÊcienia wewn´trznego zmienia si´. Najwi´ksze
naciski wyst´pujà w miejscu zgodnym z kierunkiem dzia∏ania obcià˝enia i zmniejszajà si´ poza tym
punktem. W wi´kszoÊci aplikacji strefa obcià˝enia wynosi oko∏o 150°.
Takie Êlady wspó∏pracy pojawiajà
si´ tak˝e, gdy pierÊcieƒ wewn´trzny
wiruje w fazie z obcià˝eniem (tj., gdy
wyst´puje niewywa˝enie lub obcià˝enie mimoÊrodowe), a pierÊcieƒ
zewn´trzny jest nieruchomy. Mimo
˝e pierÊcieƒ wewn´trzny obraca si´,
obcià˝enie jest nieruchome wzgl´dem niego, natomiast obcià˝enie
wiruje wzgl´dem pozostajàcego
w spoczynku pierÊcienia zewn´trznego (rys. 4).
Efekt dzia∏ania sta∏ego obcià˝enia osiowego jednokierunkowego
na ∏o˝ysko kulkowe zwyk∏e pokazano na rys. 5. Na ca∏ym obwodzie
bie˝ni pierÊcienia wykonujàcego
ruch obrotowy b´dzie pasek przesuni´ty poprzecznie wzgl´dem Êrodka bie˝ni. Na bie˝ni pierÊcienia nieruchomego pasek b´dzie przesuni´ty poprzecznie wzgl´dem Êrodka bie˝ni w przeciwnà stron´ ni˝
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Rys. 4

Rys. 5
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˝enie osiowe b´dzie mia∏ d∏u˝szà
stref´ obcià˝enia na pierÊcieniu
nieruchomym. Je˝eli obcià˝enie
osiowe jest wystarczajàco du˝e,
jeden rzàd elementów tocznych
mo˝e zostaç ca∏kowicie odcià˝ony.
Pod dzia∏aniem obcià˝enia ÊciÊle
promieniowego jedynie ma∏a cz´Êç
(oko∏o 150°) pierÊcienia zewn´trznego b´dzie mia∏a Êlady wspó∏pracy. Pod dzia∏aniem obcià˝enia
ÊciÊle osiowego, na ca∏ym obwodzie bie˝ni pierÊcienia zewn´trznego b´dà Êlady wspó∏pracy przesuni´te poprzecznie wzgl´dem Êrodka bie˝ni. Pod dzia∏aniem obcià˝enia z∏o˝onego, Êlad wspó∏pracy
znajdzie si´ pomi´dzy Êladami
wspó∏pracy dla przypadku obcià˝enia ÊciÊle promieniowego i ÊciÊle
osiowego, w zale˝noÊci od wielkoÊci
obcià˝enia promieniowego wzgl´dem obcià˝enia osiowego.

Rys. 6

Âlady wspó∏pracy
wynikajàce z nieprawid∏owych
warunków pracy
Na rys. 7 przedstawiono strefy
obcià˝enia, które powsta∏y na skutek
dzia∏ania sta∏ego obcià˝enia promieniowego jednokierunkowego,
gdy nieruchomy pierÊcieƒ zewn´trzny jest ustawiony niewspó∏osiowo wzgl´dem wirujàcego pierÊcienia wewn´trznego. Na ca∏ym
obwodzie bie˝ni pierÊcienia wewn´trznego b´dzie pasek o jednakowej szerokoÊci po∏o˝ony na Êrodku
bie˝ni. Na bie˝ni pierÊcienia zewn´trznego b´dzie pasek idàcy od
jednego brzegu pierÊcienia zewn´trznego do drugiego. Wyglàd
Êladu wspó∏pracy i jego d∏ugoÊç
zale˝à od wielkoÊci niewspó∏osiowoÊci, obcià˝enia i luzu w ∏o˝ysku. Pasek mo˝e znajdowaç si´
gdziekolwiek na bie˝ni – na obszarze od 150° do 360°. Taka sytuacja
mo˝e wystàpiç, gdy wa∏ ugina
si´ lub kiedy ∏o˝yska sà zamontowane w oddzielnych oprawach,
których otwory nie sà wspó∏Êrodkowe.
Strefy obcià˝enia, które powsta∏y
na skutek dzia∏ania sta∏ego obcià˝enia promieniowego jednokierunkowego, gdy nieruchomy pierÊcieƒ zewn´trzny jest zaciÊni´ty
promieniowo (zaciÊni´cie spowodowane owalnoÊcià), ilustruje rys. 8.
W takich warunkach, na ca∏ym obwodzie bie˝ni pierÊcienia wewn´trz-

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9
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nego b´dzie pasek o jednakowej
szerokoÊci i po∏o˝ony na Êrodku
bie˝ni. Na pierÊcieniu zewn´trznym
b´dà dwie strefy obcià˝enia po∏o˝one na przeciwleg∏ych obszarach
bie˝ni. Do zaciÊni´cia promieniowego pierÊcienia zewn´trznego dochodzi z jednego z nast´pujàcych
powodów:
쐌 Oprawa jest zamontowana na
niep∏askiej powierzchni.
쐌 Dwie po∏ówki oprawy dzielonej
nie sà do siebie dopasowane.
쐌 Gniazdo w oprawie jest nieokràg∏e (owalne) z powodu b∏´dów
produkcyjnych, a w takim przypadku
mo˝liwe jest wyst´powanie dwóch
lub wi´cej stref obcià˝enia.
Wyst´powanie kilku stref obcià˝enia znacznie zwi´ksza si∏y wewn´trzne dzia∏ajàce w ∏o˝ysku i pod-
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nosi temperatur´ roboczà, co prowadzi do przedwczesnego uszkodzenia ∏o˝yska.
Na rys. 9 pokazano strefy obcià˝enia w ∏o˝ysku z wewn´trznym
napi´ciem wst´pnym, przenoszàcym sta∏e obcià˝enie promieniowe jednokierunkowe, kiedy obraca
si´ pierÊcieƒ wewn´trzny, a pierÊcieƒ zewn´trzny jest nieruchomy.
W takich warunkach, na ca∏ym obwodzie bie˝ni pierÊcienia wewn´trznego b´dzie pasek o jednakowej
szerokoÊci po∏o˝ony na Êrodku bie˝ni. PierÊcieƒ zewn´trzny tak˝e b´dzie
mia∏ stref´ obcià˝enia 360°, ale Êlad
wspó∏pracy zwykle b´dzie szerszy
w miejscu, gdzie dochodzi do
z∏o˝enia przy∏o˝onego obcià˝enia
i wewn´trznego napi´cia wst´pnego. Taka sytuacja mo˝e byç re-

zultatem zbyt ciasnego pasowania na wale i/lub w oprawie. Je˝eli
wcisk jest nadmierny, ∏o˝ysko mo˝e
zostaç obcià˝one wst´pnie si∏ami
wewn´trznymi wywo∏anymi przez
ÊciÊni´cie elementów tocznych mi´dzy dwoma pierÊcieniami ∏o˝yska.
Do takiego samego problemu mo˝e
prowadziç zbyt ma∏y luz poczàtkowy ∏o˝yska. Innà mo˝liwà przyczynà wystàpienia takich warunków
jest nadmierna ró˝nica temperatur
mi´dzy wa∏em a oprawà. To tak˝e
mo˝e znaczàco zredukowaç luz
wewn´trzny w ∏o˝ysku. Do zmniejszenia luzu mogà przyczyniç si´
tak˝e materia∏y wa∏u i oprawy
o ró˝nych wspó∏czynnikach rozszerzalnoÊci cieplnej.
SKF Polska S.A.
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