problemy • nowoÊci • informacje
Uszkodzenia ∏o˝ysk i ich przyczyny
Cz´Êç V
Nieskuteczne uszczelnienia

n´trzny du˝ego ∏o˝yska bary∏kowego w zastosowaniu z obracajàcym si´ pierÊcieniem zewn´trznym
widaç na rys. 3. Zu˝ycie jest bardzo
rozwini´te i rozpocz´∏o si´ ∏uszczenie. Na ka˝dej bie˝ni sà dwie
strefy zu˝ycia. Najpierw dosz∏o do
zu˝ycia w jednej strefie obcià˝enia.
Potem, z powodu pe∏zania pierÊcienia wewn´trznego (obrotu), zu˝ycie
rozpocz´∏o si´ w drugiej strefie
obcià˝enia.
Czasami czàstki b´dàce efektem
zu˝ycia lub inne zanieczyszczenia
sta∏e b´dà dzia∏a∏y jak Êrodek polerski, a powierzchnie styku stanà
si´ niezwykle po∏yskujàce. Stopieƒ
tego procesu zale˝y od wielkoÊci
czàstek zanieczyszczeƒ, ich twardoÊci oraz czasu.

Rys. 1. Zu˝ycie na pierÊcieniu zewn´trznym ∏o˝yska bary∏kowego; klasyfikacja
ISO: zu˝ycie Êcierne

Gdy sta∏e czàstki zanieczyszczeƒ
wniknà do ∏o˝yska, Êrodek smarny
mo˝e straciç swojà skutecznoÊç
i mo˝e wystàpiç zu˝ycie. Jest to
przyspieszajàcy proces, poniewa˝
nadal b´dzie si´ pogarsza∏ stan
Êrodka smarnego, a zu˝ycie zniszczy mikrogeometri´ ∏o˝yska. SzybkoÊç tego procesu w du˝ym stopniu jest uzale˝niona od typu zanieczyszczeƒ i od tego, czy czàstki
pochodzàce ze zu˝ycia pozostajà
w ∏o˝ysku czy te˝ sà usuwane
(wymiana smaru). Przez wi´kszà
cz´Êç czasu skutkiem zu˝ycia sà
matowe powierzchnie (rys. 1 – 3).
Na rys. 1 przedstawiony zosta∏
pierÊcieƒ zewn´trzny ∏o˝yska bary∏kowego z dwoma pasami zu˝ycia
w strefie obcià˝enia. Widoczna jest
tak˝e falistoÊç powierzchni spowodowana drganiami podczas pracy.
Na rys. 2 pokazano pierÊcieƒ wewn´trzny ∏o˝yska bary∏kowego w aplikacji z wirujàcym pierÊcieniem
zewn´trznym. Zu˝ycie jest zaawansowane na obu bie˝niach i rozpocz´∏o si´ ∏uszczenie. PierÊcieƒ wew-

Rys. 4. ¸uszczenie w ∏o˝ysku kulkowym
zwyk∏ym spowodowane wgnieceniami;
klasyfikacja ISO: wgniecenie czàstek zanieczyszczeƒ

Rys. 2. Zaawansowane zu˝ycie na nieruchomym pierÊcieniu wewn´trznym
∏o˝yska bary∏kowego; klasyfikacja ISO:
zu˝ycie Êcierne

Rys. 3. Bardzo zaawansowane zu˝ycie
na nieruchomym pierÊcieniu wewn´trznym du˝ego ∏o˝yska bary∏kowego; klasyfikacja ISO: zu˝ycie Êcierne

Rys. 5. Kwas wytworzony przez wilgoç
w ∏o˝ysku bary∏kowym; klasyfikacja ISO:
korozja od wilgoci

Jednà z przyczyn uszkodzeƒ
∏o˝ysk mo˝e byç nieskuteczne
uszczelnienie. Kiedy zanieczyszczenia dostanà si´ do wn´trza ∏o˝yska, jego trwa∏oÊç eksploatacyjna
zostanie zmniejszona. Dlatego nadzwyczaj wa˝na jest ochrona ∏o˝ysk
za pomocà albo wbudowanych
w ∏o˝ysko uszczelnieƒ lub blaszek ochronnych, albo za pomocà
uszczelnieƒ zewn´trznych. W szczególnie mocno zanieczyszczonych
Êrodowiskach korzystne mo˝e byç
zastosowanie obu typów uszczelnieƒ.
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Zanieczyszczenia sta∏e, które
dostanà si´ do wn´trza ∏o˝yska,
powodujà wgniecenia w bie˝niach,
gdy przetoczà si´ po nich elementy toczne. Uszkodzenie bie˝ni zale˝y od rodzaju zanieczyszczenia.
Bardzo twarde czàstki powodujà
wgniecenia z ostrymi no˝ami, które
wywo∏ujà wysokie napr´˝enia
w miejscu uszkodzenia. Mi´kkie
zanieczyszczenia, jak kawa∏ek cienkiego papieru lub nitka z tkaniny
bawe∏nianej tak˝e mogà spowodowaç szkodliwe wgniecenia. Ka˝de wgniecenie jest potencjalnie
miejscem, w którym rozpocznie si´
przedwczesne zu˝ycie zm´czeniowe. Na rys. 4 widaç ∏o˝ysko kulkowe zwyk∏e z wgnieceniami. ¸usz-

Rys. 6. Rdza na pierÊcieniu zewn´trznym
∏o˝yska bary∏kowego spowodowana
wilgocià podczas d∏ugiego postoju;
klasyfikacja ISO: korozja od wilgoci

czenie rozpocz´∏o si´ w dwóch
miejscach zaznaczonych kó∏kami
i rozwija∏o si´ od tych miejsc.
Korozja jest kolejnym problemem, który wyst´puje jako efekt
nieskutecznego
uszczelnienia,
zw∏aszcza w stanie spoczynku.
Woda, kwas i wiele Êrodków czyszczàcych powodujà pogorszenie
stanu Êrodka smarnego, czego
skutkiem jest korozja powodowana negatywnym wp∏ywem tych
czynników na zdolnoÊç ochrony
powierzchni stalowych przed utlenianiem. W rezultacie, gdy maszyna
jest w stanie spoczynku, ∏atwo
tworzy si´ g∏´boko osadzona rdza.
Z biegiem czasu nadmierna wilgoç
wytworzy kwas w Êrodku smarnym
i wytrawi powierzchnie na czarno,
jak to pokazano na rys. 5.
W obecnoÊci wody i z powodu
efektu kapilarnego, obszar po∏o˝ony wokó∏ strefy styku elementu
tocznego mo˝e skorodowaç. Ta korozja wyst´puje w postaci szaroczarnych smug w poprzek bie˝ni,
których po∏o˝enie jest zwykle zgodne z odleg∏oÊciami mi´dzy elementami tocznymi.
Kiedy woda, kwas lub Êrodki
czyszczàce spowodujà pogorszenie zdolnoÊci Êrodka smarnego do
ochrony powierzchni stalowych,
a postój maszyny si´ przed∏u˝a,
skorodowaç mogà ca∏e powierzchnie pierÊcieni i elementów tocznych
(rys. 6 i 7).

niczych i urzàdzeƒ pozostajàcych
w stanie spoczynku, uszkodzenie
w wyniku drgaƒ mo˝e byç spowodowane przez stojàce w pobli˝u
maszyny, które pracujà. W zale˝noÊci od tego, jak blisko pracujàcego urzàdzenia (pracujàcych
urzàdzeƒ) znajduje si´ jednostka
pozostajàca w bezruchu, wibracje
wywo∏ane przez pracujàcy sprz´t
powodujà ró˝nej wielkoÊci drgania
elementów tocznych w ∏o˝ysku
maszyny nieruchomej. W ∏o˝ysku
dochodzi do kombinacji uszkodzeƒ
w wyniku korozji i zu˝ycia, które
powodujà tworzenie si´ p∏ytkich

Rys. 8. Uszkodzenie spowodowane drganiami w ∏o˝ysku kulkowym wahliwym
w urzàdzeniu pozostajàcym w stanie
spoczynku; klasyfikacja ISO: fa∏szywe
odciski Brinella

Drgania
(fa∏szywe odciski Brinella)
Rys. 7. Rdza na elemencie tocznym ∏o˝yska bary∏kowego spowodowana wilgocià podczas d∏ugiego postoju; klasyfikacja ISO: korozja od wilgoci

Drgania, wyst´pujàce g∏ównie
podczas postoju maszyny, sà kolejnà przyczynà uszkodzeƒ ∏o˝ysk.
W przypadku urzàdzeƒ pomoc-
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Rys. 9. Uszkodzenie spowodowane drganiami w ∏o˝ysku CARB w urzàdzeniu
pozostajàcym w stanie spoczynku przez
d∏ugi czas; klasyfikacja ISO: fa∏szywe
odciski Brinella
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wg∏´bieƒ w bie˝niach; stopieƒ
uszkodzenia zale˝y od intensywnoÊci i cz´stotliwoÊci drgaƒ, stanu
Êrodka smarnego i wielkoÊci obcià˝enia.
Wg∏´bienia, których rozstaw odpowiada odleg∏oÊciom mi´dzy elementami tocznymi, sà cz´sto przebarwione (czerwonawe) lub po∏yskujàce (kuliste wg∏´bienia w przypadku ∏o˝ysk kulkowych, linie
w przypadku ∏o˝ysk wa∏eczkowych).
Przyk∏ady tych uszkodzeƒ znajdujà
si´ na rys. 8 i 9.
WielkoÊç i czas trwania drgaƒ
oraz luz wewn´trzny w ∏o˝ysku
majà wp∏yw na uszkodzenie. ¸o˝yska wa∏eczkowe sà bardziej podatne na ten typ uszkodzenia ni˝
∏o˝yska kulkowe.

Niewspó∏osiowoÊç
podczas pracy
Przyczyny niewspó∏osiowoÊci
obejmujà ugi´cia wa∏u spowodowane wysokimi obcià˝eniami lub
zmianami amplitudy obcià˝enia
podczas pracy (obcià˝enie od niewywa˝enia). Kiedy wyst´puje niewspó∏osiowoÊç robocza, strefy obcià˝enia nie sà równoleg∏e do rowków bie˝ni. W rezultacie zostajà
wywo∏ane obcià˝enia osiowe, które
mogà byç niebezpieczne, gdy˝
mogà prowadziç do p´kni´cia zm´czeniowego.

dochodzi do uszkodzenia powierzchni w postaci p∏ytkich kraterów po∏o˝onych blisko siebie i tak
ma∏ych, ˝e mo˝na je dostrzec dopiero w powi´kszeniu (rys. 10).
WielkoÊç uszkodzenia zale˝y od
wielu czynników: rodzaju ∏o˝yska,
nat´˝enia pràdu, czasu trwania,
obcià˝enia ∏o˝yska, luzu w ∏o˝ysku,
pr´dkoÊci i Êrodka smarnego. Po
pewnym czasie z kraterów powstanà rowki, zwane tak˝e sfalowaniem
powierzchni, równoleg∏e do osi obrotu. Te rowki mogà mieç znacznà
g∏´bokoÊç i wywo∏ywaç ha∏as oraz
drgania podczas pracy. Ostatecznie
∏o˝ysko ulegnie awarii na skutek
zm´czenia metalu. Oprócz rowkowania na pierÊcieniach i elementach tocznych ∏o˝yska, istniejà jeszcze dwa objawy wskazujàce na
uszkodzenia spowodowane elektrycznymi pràdami b∏àdzàcymi:
ciemnoszare matowe przebarwienia elementów tocznych, razem

z ciemnoszarà matowà powierzchnià strefy obcià˝enia. Smar na poprzeczkach koszyka i wokó∏ nich
b´dzie czarny (zw´glony).
Uszkodzenie pràdowe mo˝e byç
tak˝e spowodowane elektrycznoÊcià statycznà wydzielanà przez na∏adowane pasy lub b´dàcà efektem
procesu produkcji obejmujàcego
skór´, papier, tkanin´ lub gum´. Te
pràdy b∏àdzàce przep∏ywajà przez
wa∏ i ∏o˝ysko do uziemienia. Kiedy
pràd przeniknie przez film smarny, mi´dzy elementami tocznymi
a bie˝niami dochodzi do powstania
mikroskopijnych wy∏adowaƒ ∏ukowych.
Aby uniknàç problemów zwiàzanych z uszkodzeniami spowodowanymi up∏ywem pràdu, SKF zaleca
stosowanie ∏o˝ysk, które zapewniajà izolacj´: ∏o˝ysk hybrydowych
lub ∏o˝ysk typu INSOCOAT.
SKF Polska S.A.

Przep∏yw pràdu
elektrycznego przez ∏o˝ysko
Do uszkodzeƒ pràdowych mo˝e
dojÊç nawet wtedy, gdy nat´˝enie pràdu jest stosunkowo niskie.
Elektryczne pràdy b∏àdzàce mogà
zostaç wywo∏ane przez jednà z nast´pujàcych przyczyn: przemienniki
cz´stotliwoÊci, asymetria strumienia, konstrukcja silnika, niesymetryczne okablowanie, uziemienie
i maszyna nap´dzana. Poczàtkowo

Rys. 10. Up∏yw pràdu: mo˝na zauwa˝yç
ma∏e kratery w powi´kszeniu 500 x; klasyfikacja ISO: up∏yw pràdu
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