
Beálló görgőscsapágyak
A beálló görgőscsapágyak önbeállóak, ezért érzéketlenek a ház és a tengely
közötti,  működés  közbeni  tengelyeltérésre.  Ebben  hasonlítanak  a  beálló
golyóscsapágyakra,  azonban  axiális  és  radiális  terhelhetőségük  lényegesen
nagyobb.  A  beálló  görgőscsapágyak  nagy  terhelés  esetén  univerzálisan
alkalmazható csapágyak.
Az  SKF  beálló  görgőscsapágyai  több,  hosszú,  szimmetrikus  görgőt
tartalmaznak,  amelyek  hihetetlen  nagy  terhelést  képesek  elviselni.  Belső
kialakításuk  a  technika  legújabb  állását  tükrözi.  Az  olyan  egyedülálló
megoldások,  mint  például  a  lebegő  vezetőgyűrű,  a  különleges  kialakítású
futópálya, illetve az optimalizált felületek teszik lehetővé, hogy az SKF beálló
görgőscsapágyak
- alacsony hőmérsékleten és nagy fordulatszámmal,
- nagy axiális erőket felvéve, és
- hosszú ideig üzemeljenek.
Az  SKF beálló  görgőscsapágyai  kivételes  megbízhatóságúak,  és  hihetetlenül
széles a választékuk.

Választék

Az SKF beálló görgőscsapágyait mind hengeres, mind pedig kúpos furattal gyártják. A kúp 1: 12 arányú, kivételt ezalól a
széles, 240-es, illetve a 241-es sorozat képez, ahol ez 1: 30.
A kúpos furatú csapágyak megfelelő rögzítéséhez az SKF szorító- és lehúzóhüvelyeket is árusít. Ezekkel a csapágyakat
egyszerűen lehet rögzíteni akár sima, akár lépcsős tengelyen .
Megfelelő segédeszközök a be- és kiszereléshez,
különösen a nagyméretű csapágyakhoz is beszerezhetők.
Méretek
A táblázatban szereplő csapágyak befoglaló méretei megfelelnek az ISO 15-1981-ben foglaltaknak.
Tűrések
Az SKF sorozatban gyártott beálló görgőscsapágyai normál tűréssel készülnek. A tűrések az ISO 492: 1994 szerntiek.
Csapágyhézag
A sorozatgyártású SKF beálló görgőscsapágyak normál radiális hézaggal készülnek. Ennél kisebb, illetve nagyobb hézaggal is
rendelhetők, de előtte érdeklődjön. A hézagértékek az ISO 5753: 1991 szerintiek.

Kivitelek
A sorozattól és a mérettől függően az SKF beálló görgőscsapágyai a mellékelt ábra szerinti kivitelek egyikének megfelelően
készülnek. Az egyes kiviteleket a „Kiegészítő jelek" címszó alatt írjuk le röviden.
A hatékony kenés érdekében az SKF beálló görgőscsapágyai, néhány kivétellel, egy körbefutó kenőhoronnyal, és három
kenőfurattal rendelkeznek a külső gyűrűben (W33). Ez alapkivitelnek számít az E kivitelű csap
ágyaknál.
Kiegészítő jelek
Az SKF beálló görgőscsapágyainak leggyakrabban alkalmazott utójelei a
következők:



CA Szimmetrikus görgők, támasztó-

vállak a belső gyűrűn, belső gyű-

rűn vezetett lebegő vezetőgyűrű

a két görgőkészlet között, és for-

gácsolt bronzkosár

 
E Szimmetrikus görgők, vállnélküli

belső gyűrű, vezetőgyűrű a két

görgőkészlet között, amely a két,

ablakos, sajtolt acéllemez kosa-

rat is vezeti

CAC Ua. mint a CA, de különleges

alakú és felületű futópálya

EK E+K

CACK CAC + K J Ablakos, sajtolt acéllemez kosár

CACK30 CAC + K30 JA Betétedzett, ablakos, sajtolt acél-

lemez kosár, a külső gyűrűn köz-

pontosított vezetőgyűrűn vezetve

CC Szimmetrikus görgők, vállnélküli

belső gyűrű, belső gyűrűn veze-

tett lebegő vezetőgyűrű a két

görgőkészlet között, és két abla-

kos sajtolt acélkosár, különleges

alakú és felületű futópálya.

K Kúpos furat 1:12

CCJA CC+JA K30 Kúpos furat 1: 30

CCK CC+K VA405 Csapágy vibrációs gépekhez

CCK30 CC+K30 VA406 Mint a VA405, de PTFE bevonat

a furatban

C2 A normálnál kisebb radiális hé-

zag

W Körbefutó kenőhorony, illetve ke-

nőfurat nélküli csapágy
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C3 A normálnál nagyobb radiális

hézag

W20 Három kenőfurat a külső gyűrű-

ben

C4 A C3-nál nagyobb radiális hézag W33 Körbefutó kenőhorony, és három

kenőfurat a külső gyűrűben

C5 A C4-nél nagyobb radiális hézag
  

Termékfelelős:

Praszner Józsefné
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