
Beálló golyóscsapágyak
A beálló  golyóscsapágyak  képesek  elviselni  a  tengelynek  a  házhoz viszonyított
szögeltérését, valamint az üzem közbeni lehajlását.
Az  SKF  beálló  golyóscsapágyai  optimalizált  belső  kialakítással,  különösen  kis
súrlódással, valamint
- növelt terhelhetőséggel, és
- megnövelt élettartammal, vagy
- fokozott megbízhatósággal rendelkeznek.
A kitűnő ár/teljesítmény arány és a széles választék további előnyöket kínál.
Választék
Az SKF beálló golyóscsapágyai nyitott (tömítés nélküli), tömített, illetve szélesített
belső gyűrűs kivitelben léteznek. Hengeres és kúpos furattal (1 : 12) is elérhetők.
A  kétoldalon  tömített  csapágyakat  feltöltik  lítiumzsírral.  Ez  jó  korróziógátlást
eredményez, és -30 °C illetve +110 °C közötti üzemelést tesz lehetővé. A tömített
csapágyakban  a  teljes  élettartamukra  elegendő  zsír  megtalálható,  ezért
karbantartásmentesek.

A  kúpos  furatú  csapágyakhoz  a  156.  oldalon  található  szorítóhüvelyeket
használhatjuk.  A hüvelyek gyors és egyszerű szerelést tesznek lehetővé akár  a
lépcsős,  akár  a  sima  tengelyen.  A  -2RS1KTN9  utójelű  csapágyak  C  kivitelű
szorítóhüvelyt  igényelnek.  Az  ehhez  szükséges  szerelőszerszámok  szintén
megrendelhetők az SKF-től, Id. 25. oldal.
Méretek
A  táblázatokban  szereplő  csapágyak  befoglaló  méretei  megfelelnek  az  ISO
15-1981,  a  széles belsőgyűrűs csapágyak  pedig  a  DIN 630,  2.  rész,  1960-ban
foglaltaknak.

Tűrések
A sorozatgyártású beálló golyóscsapágyak az ISO 492: 1994 szerinti normál tűréssel készülnek. A szerelés megkönnyítése
érdekében azonban, a széles belső gyűrűs csapágyak furata J7-es tűréssel készül.

Csapágyhézag
A sorozatgyártású hengeres furatú beálló golyóscsapágyak normál hézaggal készülnek, a kúpos furatúak pedig C3 hézaggal.
A hézagértékeket az ISO 5753: 1991 írja elő. A 112-es sorozatú csapágyak 10 és 30 µm közötti hézaggal rendelkeznek.

Kosárszerkezet
A csapágy sorozatától és méretétől függően az SKF beálló golyóscsapágyak az alábbi kosárszerkezetek valamelyikével
készülnek:
- poliamid 6,6 kosár, vagy
- üvegszállal erősített poliamid 6,6 kosár, vagy
- sajtolt acéllemezkosár, vagy
- forgácsolt bronzkosár.

Néhány, poliamid 6,6 kosárral, vagy acélkosárral készült csapágy ezek helyett forgácsolt bronzkosárral is rendelhető.
A poliamid 6,6 kosárral készült csapágyak +120°C-ig használhatók. További információ a 30. oldalon.

Kiegészítő jelek
Az SKF által alkalmazott kiegészítő jelek jelentéseit az alábbiakban foglaltuk össze.

C3 A normálnál nagyobb
radiális
hézag

 KTN9 K+TN9

E Optimalizált belső
kialakítás

 M Forgácsolt bronzkosár

EKTN9 E+K+TN9  -2RS1 Szintetikus gumiból készült,
acéllemezzel erősített,
súrlódó
tömítés a csapágy mindkét
ol-
dalán

EM E+M  -2RS1KTN9 2RS1+K+TN9

ETN9 E+TN9  -2RS1TN9 2RS1+TN9

K Kúpos furat, 1: 12  TN Fröccsöntött poliamid 6,6 ko-
sár

KM K+M  TN9 Üvegszállal erősített,
frőccsőn-
tött, poliamid 6,6 kosár

KTN9 K+TN9    
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