
£o¿yska serii S 618/619/60/62... typ nieroz³¹czny

£o¿yska wrzecionowe nale¿¹ do grupy ³o¿ysk skoœnych.
Bie¿nie pierœcienia wewnêtrznego i zewnêtrznego s¹ wykonane w taki 
sposób, ¿e si³y s¹ przenoszone z jednej bie¿ni na drug¹ przy pewnym 
okreœlonym k¹cie dzia³ania. K¹t ten jest okreœlony konstrukcyjnie i zmienia 
siê w trakcie pracy wskutek zmian obrotów i si³ zewnêtrznych.

Jednolity koszyk ³o¿yska wrzecionowego jest prowadzony na pierœcieniu 
zewnêtrznym. Pierœcieñ tan ma tylko jedno obrze¿e (powierzchnie 
oporow¹). £o¿ysko takie jest po³¹czone w zespó³ nieroz³¹czny poprzez 
pog³êbion¹ bie¿nie w pierœcieniu zewnêtrznym od strony w¹skiego czo³a, 
obejmuj¹c¹ kulkê poza jej oœ poprzeczna. Przy takiej konstrukcji mo¿na 
zastosowaæ wiêksz¹ iloœæ kulek ni¿ w ³o¿ysku kulkowym poprzecznym. 
Wiêksza iloœæ kulek daje w efekcie zwiêkszon¹ sztywnoœæ i noœnoœæ.

£o¿yska wrzecionowe

£o¿yska wrzecionowe mog¹ przenosiæ obci¹¿enia osiowe tylko w jednym 
kierunku. S¹ one zawsze montowane wraz z drugim ³o¿yskiem i 
nastawiane wzglêdem niego.

Konstrukcja S... TB jest pewn¹ modyfikacj¹ konstrukcji standardowej 
omówionej wczeœniej. W tym przypadku jednolity koszyk jest prowadzony 
na obu obrze¿ach symetrycznego pierœcienia wewnêtrznego. Ale wskutek 
mniejszej œrednicy wewnêtrznej (otworu) koszyka mo¿na pomieœciæ 
mniejsz¹ iloœæ kulek i co z tego wynika- ³o¿ysko o takiej konstrukcji ma 
mniejsz¹ noœnoœæ i sztywnoœæ.

£o¿yska wrzecionowe, serie ³o¿ysk i ich typy

Oprócz obci¹¿eñ, które maj¹ byæ przenoszone, równie¿ obroty, wymagany 
okres miêdzyobs³ugowy i wymagana przestrzeñ do zabudowy oraz 
sztywnoœæ uk³adu wa³- ³o¿yska- oprawa, s¹ czêsto bardzo wa¿ne dla 
okreœlenia w³aœciwych wymiarów ³o¿yska. Przedstawiona obok ilustracja 
obrazuje porównanie serii ³o¿ysk wrzecionowych GMN w odniesieniu do 
identycznej œrednicy otworu ³o¿yska.

Zastosowanie ³o¿yska l¿ejszej serii pozwala na bardziej zwart¹ konstrukcje 
z wa³kiem o sta³ej œrednicy i przenoszenie wy¿szych obrotów.
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£o¿yska serii SH 60 typ nieroz³¹czny

Ta seria ³o¿ysk wrzecionowych zosta³a opracowana do osi¹gania wysokich 
obrotów. Zmodyfikowane s¹ tu warunki styku kulki i pierœcienia 
wewnêtrznego w taki sposób, ¿e wartoœæ lepkoœci œrodka smarownego 
oraz tarcia pod obci¹¿eniem s¹ w ³o¿ysku ni¿sze i w ten sposób wartoœæ 
obrotów granicznych jest wy¿sza ni¿ dla typu S 60... TA

Tym niemniej jednak, zmniejsza to noœnoœæ i sztywnoœæ. Pomimo to, 
trwa³oœæ u¿ytkowa wrzeciona z ³o¿yskami serii SM 60... pracuj¹cego pod 
takim samym obci¹¿eniem i przy takich samych obrotach jak wrzeciona z 
³o¿yskami S 60... TA- mo¿e byæ wiêksza.

£o¿yska serii SM 60... typ nieroz³¹czny

To ³o¿ysko wrzecionowe jest specjaln¹ odmian¹ ³o¿yska typu SM 60... i 
jest dostêpne jedynie na ¿yczenie. Jego geometria wewnêtrzna jest 
identyczna z geometri¹ ³o¿yska GMN serii SM 60... CTA z wyj¹tkiem 
dodatkowego zeszlifowania obrze¿a na pierœcieniu wewnêtrznym.

W wyniku takiego uzyskania otwartej strony pierœcienia wewnêtrznego, w 
przypadku smarowania olejem z dysz- olej jest podawany bezpoœrednio w 
strefê styku kulki i pierœcienia wewnêtrznego- poprawiaj¹c dziêki temu 
rozproszenie ciep³a z tego pierœcienia. Wskutek takiego ch³odz¹cego 
smarowania, typ SH... mo¿e byæ niezawodnie stosowany do uzyskania 

6wspó³czynnika prêdkoœci n*dm= 2,4 * 10  mm/min. Konieczne jest jednak 
podjêcie specjalnych dzia³añ odnoœnie dok³adnoœci wykonania elementów 
stykaj¹cych siê z ³o¿yskiem, rozwi¹zania smarowania i ch³odzenia. 
Oznacza to, ¿e ka¿de zastosowanie tych ³o¿ysk musi byæ rozpatrzone 
indywidualnie.

£o¿yska serii SMI 60... typ nieroz³¹czny

To ³o¿ysko wrzecionowe kulkowe jest specjaln¹ wersj¹ ³o¿yska typu SM 
60... i umo¿liwia dalszy wzrost obrotów. Pierœcieñ wewnêtrzny posiada 
wywiercone promieniowo ma³e otworki. S¹ one ulokowane w pobli¿u strefy 
styku pierœcienia wewnêtrznego i kulek, ale kulki nie bêd¹ sie po nich 
toczyæ. Z powodu du¿ych si³ odœrodkowych jest bardzo trudno dostarczyæ 
olej w tê strefê styku. 

Wysoki stopieñ niezawodnoœci dzia³ania zapewnia smarowanie 
wymuszone (pod ciœnieniem)- dostarczane poprzez wa³ do pierœcienia 
wewnêtrznego. Zastosowanie wymuszonego smarowania daje w efekcie 
niskie straty tarcia w ³o¿ysku i eliminuje potrzebê intensywnego podawania 
oleju, uszczelniania oraz ca³ego z³o¿onego uk³adu ch³odz¹cego w 
systemie wtryskowego podawania oleju.
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£o¿yska serii BNT 62... typ roz³¹czny

Dla roz³¹cznych ³o¿ysk wrzecionowych kulkowych zmodyfikowano w ten 
sposób konstrukcjê koszyka, ¿e kulki utrzymuj¹ siê w pierœcieniu 
zewnêtrznym. Oznacza to, ¿e kulki nie wypadn¹, gdy wysunie siê 
pierœcieñ wewnêtrzny z jednym obrze¿em. jednolity koszyk jest 
prowadzony na obu obrze¿ach pierœcienia zewnêtrznego. Warunki styku 
s¹ tu takie same jak w typie SM 60... . Wskutek kszta³tu koszyka 
utrzymuj¹cego kulki, ³o¿ysko takie nie zawiera takiej samej iloœci kulek jak 
typowe ³o¿ysko wrzecionowe (typu S). St¹d noœnoœæ i sztywnoœæ ³o¿yska 
typu BHT jest nieco mniejsza, nawet w porównaniu z typem SM 60...

Zalety ³o¿yska roz³¹cznego to:
- prostszy monta¿, wskutek oddzielnego instalowania pierœcienia 

wewnêtrznego i zewnêtrznego,
- mo¿liwoœæ dynamicznego wywa¿enia zespo³u obrotowego, wraz z 

zainstalowanym pierœcieniem wewnêtrznym.

£o¿yska serii BHT 60... typ roz³¹czny

To ³o¿ysko wrzecionowe odpowiada zasadniczo typowi BHT..., jakkolwiek 
warunki styku s¹ tu takie same jak dla typu S 62...
W typie BNT 62... iloœæ kulek jest mniejsza ni¿ w typie S62... wskutek 
zmodyfikowanego kszta³tu koszyka.

£o¿yska serii 60..X/BHT 60...X 

S¹ to ³o¿yska precyzyjne, szybkoobrotowe o konstrukcji szerokiej- w celu 
pomieszczenia uszczelnieñ metalowych po obu stronach kulek, oraz 
smarowania smarem sta³ym- do stosowania w operacjach wiercenia, 
frezowania i szlifowania w specjalnych warunkach roboczych. 

Wskutek osi¹gania wysokich obrotów- ³o¿ysko typu 60... X posiada 
dwuczêœciowy koszyk nitowany, a ³o¿ysko typu BHT 60... X- koszyk 
jednolity typu TA- prowadzony na pierœcieniu zewnêtrznym. 

Bezstykowe uszczelniania metalowe tworz¹ wraz z wybraniem w 
pierœcieniu wewnêtrznym- uszczelnienia labiryntowe. Nie maj¹ one wp³ywu 
na  tarcie w ³o¿ysku tak, ¿e ³o¿ysko takie pracuje bezobs³ugowo przez ca³y 
okres eksploatacji.
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21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HY S 6002 X-2Z C TA P4 R X D UL S1 Grease

1 Materia³

2 Typ ³o¿yska

3 Wymiary ³o¿yska

4
Wymiary
specjalne

5 K¹t dzia³ania

6 Koszyk

7 Klasa dok³adnoœci

8
Punkt bicia
promieniowego

9 Selekcja

10 Zespo³y ³o¿ysk

11 Parowanie

12
Obróbka
cieplna

13 Smarowanie

- £o¿yska wytwarzane ze stali chromowej (bez dodatkowego przedrostka)
M £o¿yska wykonane ze stali, do pracy na gor¹co
N £o¿yska wykonane ze stali HNS
HY Kulki wykonane z materia³u innego ni¿ pierœcienie ³o¿yskowe (na ¿yczenie)

S Dwa obrze¿a na pierœcieniu wewnêtrznym
SN Dwa obrze¿a na pierœcieniu zewnêtrznym
SM Dwa obrze¿a na pierœcieniu wewnêtrznym, do zastosowañ wysokoobrotowych. 
SMI Dwa obrze¿a na pierœcieniu wewnêtrznym, dostarczanie czynnika smarnego przez otworki w 

pierœcieniu wewnêtrznym.
SH Jedno obrze¿e na pierœcieniu wewnêtrznym oraz zewnêtrznym; do zastosowañ ultra 

wysokoobrotowych.
BNT Dwa obrze¿a na pierœcieniu zewnêtrznym, roz³¹czny pierœcieñ wewnêtrzny
BHT Dwa obrze¿a na pierœcieniu zewnêtrznym, roz³¹czny pierœcieñ wewnêtrzny, do zastosowañ 

wysokoobrotowych

6002 Oznaczenie wymiarów, seria wymiarowa 10; otwór 15 mm

X-2Z Konstrukcja szeroka, uszczelki metalowe z dwóch stron

C 15°
E 25°
á18° Dostêpne na ¿yczenie

TA Koszyk z tworzywa fenolowego laminowanego (z tekstolitu) lub koszyk poliamidowo- imidowy- 
prowadzone na pierœcieniu zewnêtrznym

TB Koszyk tekstolitowy- prowadzony na pierœcieniu zewnêtrznym (dostêpny na ¿yczenie)
TAM Koszyk tekstolitowy utrzymuj¹cy kulki, prowadzony na pierœcieniu zewnêtrznym
TXM Koszyk z tworzywa sztucznego utrzymuj¹cy kulki- prowadzony na pierœcieniu zewnêtrznym

P4 Klasa dok³adnoœci P4 w/g normy DIN 620
P2 Klasa dok³adnoœci P2 w/g normy DIN 620
A7 Klasa dok³adnoœci ABEC7 w/g normy AFBMA
A9 Klasa dok³adnoœci ABEC 9P4 w/g normy AFBMA
A7/9 Wymiary i zakres tolerancji jest zgodny z klas¹ A7, dok³adnoœæ pracy zgodna z klas¹ A9
HG High precision- £o¿yska wysokodok³adne w/g normy zak³adowej GMN
UP Ultra precision- £o¿yska ultradok³adne w/g normy zak³adowej GMN

R Oznaczenie punktu maksymalnego bicia promieniowego (maksymalna gruboœæ œcianki 
pierœcienia)

R Jak powy¿ej, dotyczy tylko pierœcienia wewnêtrznegoi

R Jak powy¿ej, dotyczy tylko pierœcienia zewnêtrznegoa

X Selekcja otworu i œrednicy zewnêtrznej  ³o¿yska

D Dwa ³o¿yska
T Trzy ³o¿yska
Q Cztery ³o¿yska

UL Parowanie uniwersalne (lekki zacisk wstêpny)
UM Parowanie uniwersalne (œredni zacisk wstêpny)
US Parowanie uniwersalne (du¿y zacisk wstêpny)
UV Parowanie uniwersalne (w/g wartoœci na ¿yczenie)
DF Uk³ad X (zbie¿ny)
DB Uk³ad O (rozbie¿ny)
DT Uk³ad TANDEM

S1 Temperatura pracy do 200
S2 Temperatura pracy do 250
S3 Temperatura pracy do 300

°C (dostêpne na ¿yczenie)
°C (dostêpne na ¿yczenie)
°C (dostêpne na ¿yczenie)

Oznaczenie smaru na przyk³ad: HS L252
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Ustalone, sta³e warunki smarowania ³o¿yska staj¹ siê 

nara¿one na niebezpieczeñstwo jak tylko ³o¿ysko osi¹ga 

lub przekracza obroty graniczne.

W strefach styku miêdzy kulkami ³o¿yska i pierœcieniami 

tarcie i temperatura wzrasta progresywnie. 

Tarcie wytwarzane w ³o¿ysku zale¿y zasadniczo od:

Obrotów, 

Obci¹¿eñ ³o¿yska,

Lepkoœci œrodka smarnego,

Iloœci œrodka smarnego.

!

!

!

!

Obroty

Wartoœci obrotów podane w tabelach s¹ osi¹galne przez 

jednorzêdowe ³o¿ysko, napiête wstêpnie sprê¿yn¹, 

pracuj¹ce w normalnych warunkach, takich jak:

Dobre rozpraszanie ciep³a, 

Ma³e si³y zewnêtrzne, 

Obracaj¹cy siê pierœcieñ wewnêtrzny, 

Smarowanie mg³¹ olejow¹ lub powietrzno- olejowe, 

Dobra dok³adnoœæ kszta³tu, 

Wspó³osiowoœæ elementów przyleg³ych.

!

!

!

!

!

!

Jeœli warunki robocze bêd¹ odbiega³y od tych 

wymienionych powy¿ej- nale¿y je uwzglêdniæ poprzez 

zastosowanie wspó³czynników koryguj¹cych. 

Wspó³czynniki te oraz wartoœci obrotów s¹ jedynie 

wartoœciami wytycznymi.

Obroty dopuszczalne = Obroty graniczne (z tabeli)  f   f   f  n1 n2 n3

Wspó³czynniki koryguj¹ce

Wspó³czynnik 
smarowania, fn1

Uk³ad ³o¿ysk lub
pary ³o¿ysk, fn2

Wspó³czynnik 
kinematyczny, fn3

Smarowanie smarem sta³ym

Smarowanie mg³¹ olejow¹ lub powietrzno- olejowe

Smarowanie przez dysze olejowe

£o¿ysko pojedyñcze ze sprê¿ystym zaciskiem 
*wstêpnym 

Para ³o¿ysk z pierœcieniem dystansowym, zacisk 
*wstêpny za pomoc¹ sprê¿yn

Para ³o¿ysk w uk³adzie TANDEM, bez pierœcienia 
dystansowego, zacisk wstêpny za pomoc¹ sprê¿yn

Para ³o¿ysk w uk³adzie X i O - z luzem wzd³u¿nym
Parowanie UL, DF, DB
Parowanie UM
Parowanie US

1,00

1,00

0,80

0,70
0,60
0,45
0,30

S
SNT
BHT

SM SH SMI

0,8

1,0

1,2 1,2

1,0

0,8

1,2

-

-

-

-

1,0

Obracaj¹cy siê pierœcieñ wewnêtrzny
Obracaj¹cy siê pierœcieñ zewnêtrzny

1,00
0,60

*) £o¿yska typu SM/ SH/ SMI/ BHT 60 przy obrotach granicznych wymagaj¹ minimalnego zacisku wstêpnego, który jest podany w tabelach 

³o¿ysk. W celu uzyskania wartoœci minimalnego zacisku wstêpnego dla ³o¿ysk typu S 60/62 nale¿y kontaktowaæ siê z Dzia³em Technicznym 

GMN

Do opracowania broszury wykorzystano dane z katalogów GMN: Nr 1263 “£o¿yska wrzecionowe” i Nr PM 001/04 E “High Precision Ball Bearings”

Kontakt

Albeco Sp z o.o.
ul. Po³udniowa 72
62-064 Plewiska k/Poznania
POLAND
Tel: +48 61 6535300
Fax: +48 61 6535317

Albeco Oddzia³ Olszyn
ul. Ko³obrzeska 50
10-434 Olsztyn

Tel/Fax:  +48 89 533 26 61
Tel/Fax:  +48 89 534 63 95

Albeco Oddzia³ Katowice
ul. Graniczna 61a
40-272 Katowice

Tel/Fax: +48 32 2555246
Tel:         +48 32 2563260 

www.albeco.com.pl
e-kontakt@albeco.com.pl
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