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Uszkodzenia ∏o˝ysk i ich przyczyny
Cz´Êç IV
Eksploatacyjne przyczyny uszkodzeƒ
쐌 Zm´czenie materia∏u (zapoczàtkowane pod powierzchnià)
Podczas pracy obcià˝enie jest
przenoszone z jednego pierÊcienia
∏o˝yskowego na drugi przez elementy toczne. Za ka˝dym razem,
gdy element toczny wchodzi do
strefy obcià˝enia, obcià˝enie przenoszone w miejscu styku zmienia
si´ od zera do maksimum i z powrotem do zera, co prowadzi do
powstawania napr´˝eƒ szczàtkowych w materiale. Te napr´˝enia
b´dà prowadziç do zmian strukturalnych w materiale, a ich skutkiem b´dzie tworzenie si´ p´kni´ç
pod powierzchnià materia∏u. Ostatecznie p´kni´cia te b´dà przemieszczaç si´ do powierzchni i dojdzie do
∏uszczenia (rys. 1).

Rys. 1

¸o˝ysko jest uszkodzone, gdy
tylko pojawi si´ poczàtek ∏uszczenia.
Nie oznacza to, ˝e ∏o˝ysko nie mo˝e
dalej pracowaç. Rozmiar z∏uszczeƒ
b´dzie si´ stopniowo powi´ksza∏
(rys. 2) i b´dzie ich coraz wi´cej, co
spowoduje wzrost poziomu ha∏asu
i drgaƒ w urzàdzeniu. Maszyna
powinna zostaç zatrzymana i naprawiona, zanim dojdzie do katastroficznej awarii ∏o˝yska.
Aby uniknàç przedwczesnych
uszkodzeƒ ∏o˝ysk spowodowanych
zm´czeniem materia∏u zapoczàt-

Rys. 2
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kowanym pod powierzchnià, muszà
byç spe∏nione trzy g∏ówne warunki:
쐌 czysta stal ∏o˝yskowa – ∏o˝ysko
najlepszej jakoÊci,
쐌 dobre warunki smarowania
(brak zanieczyszczeƒ),
쐌 prawid∏owy rozk∏ad obcià˝enia
na elementy toczne i wzd∏u˝ linii styku elementu tocznego z bie˝nià.
쐌 Nieskuteczne smarowanie
Jednym z g∏ównych za∏o˝eƒ
przyjmowanych przy obliczaniu
przewidywanej trwa∏oÊci ∏o˝yska
jest jego prawid∏owe smarowanie.
Oznacza to, ˝e w∏aÊciwy Êrodek
smarny, w odpowiedniej iloÊci, jest
na czas dostarczany do ∏o˝yska.
Wszystkie ∏o˝yska wymagajà odpowiedniego smarowania, aby
mog∏y niezawodnie pracowaç.
Ârodek smarny rozdziela elementy
toczne, koszyk i bie˝nie, zarówno
w strefach styku tocznego, jak i Êlizgowego. Bez skutecznego smarowania dochodzi do kontaktu metal-metal mi´dzy elementami tocznymi i bie˝niami oraz innymi stykajàcymi si´ powierzchniami, co powoduje uszkodzenie tych powierzchni.
Termin „uszkodzenie zwiàzane
ze smarowaniem” jest zbyt cz´sto
u˝ywany do zasugerowania, ˝e
w ∏o˝ysku nie by∏o oleju lub smaru.
Mimo ˝e sporadycznie mo˝e wystàpiç taka sytuacja, analiza uszkodzenia ∏o˝yska nie jest taka prosta.
Wiele przypadków uszkodzeƒ jest
rezultatem niewystarczajàcej lepkoÊci Êrodka smarnego, zbyt du˝ej
lepkoÊci Êrodka smarnego, nadmiernego smarowania, niedostatecznej iloÊci Êrodka smarnego,
zanieczyszczeƒ w Êrodku smarnym
lub zastosowania niew∏aÊciwego
Êrodka smarnego w okreÊlonej aplikacji. Dlatego dok∏adne zbadanie
w∏asnoÊci Êrodka smarnego, iloÊci
Êrodka smarnego dostarczanego
do ∏o˝yska oraz warunków pracy
jest w∏aÊciwe dla ka˝dej analizy
uszkodzenia majàcego zwiàzek ze
smarowaniem.
Kiedy smarowanie jest nieskuteczne, nastàpi uszkodzenie w postaci zm´czenia materia∏u zapoczàtkowanego na powierzchni. To
uszkodzenie mo˝e si´ szybko roz-

wijaç i prowadziç do awarii, które
cz´sto trudno odró˝niç od awarii
spowodowanych zm´czeniem materia∏u zapoczàtkowanym pod powierzchnià. Dochodzi do ∏uszczenia,
które cz´sto niszczy dowody nieefektywnego smarowania. Jednak,
jeÊli uszkodzenie zostanie wykryte
odpowiednio wczeÊnie, b´dà widoczne Êlady wskazujàce na prawdziwà przyczyn´ uszkodzenia.
Etapy uszkodzenia spowodowanego niedostatecznym smarowaniem (mikrop´kni´cia powierzchniowe) sà pokazane na rys. 3.
Pierwszym widocznym objawem

Rys. 3. Etapy rozwijania si´ ∏uszczenia
(mikrop´kni´ç powierzchniowych) spowodowanego nieskutecznym smarowaniem; klasyfikacja ISO: Zm´czenie materia∏u zapoczàtkowane na powierzchni
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problemu jest zwykle wyg∏adzenie
lub falistoÊç powierzchni. Potem
drobne p´kni´cia rozwijajà si´, a˝
nastàpi ∏uszczenie.
Na rys. 4 przedstawiono bie˝ni´
pierÊcienia wewn´trznego du˝ego
∏o˝yska bary∏kowego. Z powodu
niewystarczajàcego smarowania
wystàpi∏o zm´czenie materia∏u zapoczàtkowane na powierzchni. Rozpocz´∏o si´ ju˝ ∏uszczenie na brzegach powierzchni styku. Na rys. 5
pokazano pierÊcieƒ zewn´trzny ∏o˝yska bary∏kowego. Tutaj ∏uszczenie
jest zaawansowane.
Innà formà uszkodzenia zapoczàtkowanego na powierzchni jest
zacieranie (zu˝ycie przylgowe). Zacieranie (poÊlizg) mo˝e wystàpiç,
gdy wyst´puje jedna z nast´pujàcych sytuacji:
쐌 stosunkowo wysokie pr´dkoÊci,
쐌 niewystarczajàce obcià˝enie,
쐌 Êrodek smarny jest zbyt sztywny,
쐌 nadmierny luz,
쐌 niedostateczna iloÊç Êrodka
smarnego w strefie obcià˝enia.
Gdy elementy toczne sà nara˝one
na wysokie przyspieszenia przy
wchodzeniu do strefy obcià˝enia,
mo˝e dojÊç do poÊlizgu. Ciep∏o wytwarzane przez te Êlizgajàce si´ powierzchnie mo˝e byç tak du˝e, ˝e
dojdzie do roztopienia powierzchni
w miejscach styku metal-metal. Ten
proces zgrzewania powoduje przenoszenie materia∏u z jednej powierzchni na drugà, co prowadzi
tak˝e do wy˝szego tarcia i miejscowej koncentracji napr´˝eƒ przy
wysokim ryzyku, a w rezultacie do
p´kni´ç i przedwczesnej awarii ∏o˝yska. Na rys. 6 przedstawiono
pierÊcieƒ zewn´trzny ∏o˝yska bary∏kowego. Na obu bie˝niach widaç
zatarcia – dwa Êlady w strefie
obcià˝enia.
Zatarcia mogà tak˝e wystàpiç
w aplikacjach, gdzie obcià˝enie jest
zbyt niskie w stosunku do pr´dkoÊci
obrotowej. Âlizganie si´ elementów
tocznych prowadzi do gwa∏townego
wzrostu temperatury, co mo˝e wywo∏aç miejscowe roztapianie i przenoszenie materia∏u z jednej powierzchni na drugà (rys. 7).
Do zacierania mo˝e równie˝ dojÊç
na obszarach takich jak obrze˝a
ustalajàce i powierzchnie czo∏owe
bary∏ek w ∏o˝yskach bary∏kowych
oraz strona oporowa bary∏ek i bie˝ni
∏o˝ysk bary∏kowych wzd∏u˝nych.

Rys. 4

Rys. 6

Rys. 5

Rys. 7
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