
Egysorú, hengergörgős csapágyak
Az  egysorú,  hengergörgős  csapágyak  számos  kivitelben készülnek,  amelyek  a
vezetővállak  elrendezésében  különböznek  egymástól.  A  görgőket  az  egyik
csapágygyűrű két válla vezeti meg. A vállakkal rendelkező gyűrű, a hengergörgők,
és  a  kosárszerkezet  egy  egységet  képeznek,  és  a  másik  gyűrűtől  függetlenül
szerelhetők.  Ez  leegyszerűsíti  a  szerelést,  különösen  olyan  esetekben,  amikor
mindkét gyűrűt szorosan kell illeszteni.
Az SKF hengergörgős csapágyai a technika legújabb állását képviselik. A görgők és
a futópálya között kialakuló érintkező felület geometriája nagymértékben fejlődött
a logaritmikus profil  bevezetésével,  és így az optimalizált felületek elősegítik az
olajfilm  kialakulását,  és  a  görgők  helyes  mozgását.  A  görgők  végeinek  és  a
vállaknak  kedvező  kialakítása  megnövelte  az  axiális  terhelhetőséget,  és
csökkentette  az  itt  keletkező  hőt.  Ezek  a  tulajdonságok  megnövelték  az  SKF
hengergörgős  csapágyainak  teljesítményét,  és  ez  olyan  előnyöket  jelent,  mint
például a nagyobb megbízhatóság, és a kisebb érzékenység a tengelyeltérésre.

Választék
Az SKF folyamatosan gyártja az NU, N, NJ, és NUP típusú hengergörgős
csapágyakat. Az NU és az NJ kivitelűek némelyikéhez sarokgyűrűk is rendelhetők.
A sarokgyűrűk alkalmazása megkönnyíti a be- és kiszerelést, és lehetővé teszi, hogy a belső gyűrű szoros illesztéssel
csatlakozzon a tengelyhez kimondottan nagy terhelés esetén is.
Méretek
A táblázatban szereplő csapágyak befoglaló méretei megegyeznek az ISO 15-1981, a sarokgyűrűk méretei pedig az ISO
246-1978-ban foglaltaknak.

Tűrések
A sorozatgyártású SKF egysorú, hengergörgős csapágyak normál tűréssel
készülnek.
A tűrések megfelelnek az ISO 492: 1994-nek.

Csapágyhézag
A sorozatgyártású SKF egysorú, hengergörgős csapágyak normál radiális hézaggal
készülnek. Több méret az ennél nagyobb, C3 hézaggal is rendelhető. A
tűrésértékek az ISO 5753: 1991-ben találhatók.

Kosárszerkezet
A sorozattól és a mérettől függően az SKF egysorú, hengergörgős csapágyak az
alábbi kosárszerkezetek valamelyikével készülnek:
- üvegszállal erősített poliamid 6,6 kosár,
- sajtolt acélkosár, vagy
- forgácsolt bronzkosár.
Az eredetileg poliamid 6,6 kosárral vagy sajtolt acélkosárral szerelt csapágyak
némelyike ezek helyett forgácsolt bronzkosárral is rendelhető. A poliamid 6,6
kosárral szerelt csapágyak +120 °C-ig használhatók. Erről további információ a 30.
oldalon található.

Kiegészítő jelek
Az SKF hengergörgős csapágyaknál leggyakrabban alkalmazott kiegészítő jelek a
következők:



kítás

ECJ EC+J  MA Két részből álló, a külső gyűrűn
vezetett forgácsolt bronzkosár

ECM EC+M  MB Két részből álló, a belső gyűrűn
vezetett forgácsolt bronzkosár

ECMA EC+ MA  ML Optimalizált, ablakos, esztergált,
belső vagy külső gyűrűn vezetetett
bronzkosár

ECMB EC+ MB  MP Ablakos, a belső, vagy a külső
gyűrűn központosított bronzkosár,(fúrt
vagy hengerelt nyílásokkal)

ECML EC+ ML  P Üvegszállal erősített, frőccsöntött
poliamid 6,6 kosár

Termékfelelős:

Praszner Józsefné

SKF Interaktív Műszaki Katalógus

C2 A normálnál kisebb
radiális hézag

 ECMP EC+MP

C3 A normálnál nagyobb
radiális hé-
zag

 ECP EC+P

E Optimalizált belső
kialakítás, több
és/vagy nagyobb görgők

 J Sajtolt acélkosár

EC Optimalizált belső
kialakítás, több
és/vagy nagyobb görgők
és to-
vábbfejlesztett
görgővég/váll-kiala-

 M Két részből álló, a görgőkön veze-
tett, forgácsolt bronzkosár


