
Kombinált tűgörgős csapágyak
A kombinált  tűgörgős  csapágyak  radiális  tűgörgős  csapágyak  golyós-,  vagy
görgős  axális  csapággyal  kiegészítve.  Radiális  és  axiális  erőt  is  képesek
felvenni,  és  alkalmasak  minimális  radiális  helyet  igénylő  csapágyazások
kialakítására.  Használatuk  különösen ott  előnyös,  ahol  egy  egyszerű axiális
tárcsa is elegendő az axiális terheléshez, és nincsen elegendő hely egy másik
csapágy  számára.  Az  összes  SKF  kombinált  tűgörgős  csapágy  körbefutó
horonnyal, és kenőfurattal rendelkezik a külső gyűrűn.
Választék
Tűgörgős/ferde hatásvonalú csapágyak
Ezek  az  SKF  kombinált  csapágyak  két  kivitelben  léteznek.  Az  NKIA  59-es
sorozatba  tartozó  csapágyak,  amelyek  egy  darabból  készült  belső  gyűrűvel
rendelkeznek  egy-irányba  ható  axiális  erő  felvételére  alkalmasak.  Az NKIB
59-es sorozat tagjai, amelyek belső gyűrűje két darabból áll, kétirányú axiális
rögzítést tesznek lehetővé 0,08 és 0,25 mm közötti axiális hézaggal. Ezeknél
a csapágyaknál az axiális erőnek nem szabad meghaladnia az egyidejűleg ható
radiális erő 25%-át.
Tűgörgős/axiális golyóscsapágy
Ezek, az NKX és NKX..Z sorozatba tartozó SKF kombinált tűgörgős csapágyak
egy tűgörgős csapágyból, valamint egy, az 511-es sorozatba tartozó axiális golyóscsapágyból állnak. Nagy radiális és axiális
erők felvételére alkalmasak.
Az NKX sorozatú csapágyak szétvehetők. A tűgörgős csapágy az egybeépített
fészektárcsával, a szerelt kosár, valamint a tengelytárcsa külön szerelhető. Az
NKX..Z  sorozatú  csapágyak  a  fészektárcsájára  egy  zárólemezt  erősítettek,
amely  a  tengelytárcsa  fölé  nyúlik,  amely  így  egy  réstömítést  hoz  létre  a
tengelytárcsával.  Ezek  a  nem-szétvehető  csapágyak  különösen  alkalmasak
zsírkenésre.
A fentiekben említett csapágyakon kívül az SKF alapválasztéka az alábbiakat is
tartalmazza:
- tűgörgős/telegörgős, axiális golyóscsapágy, és
- tűgörgős/axiális, hengergörgős csapágy.
Ezeket a táblázatok nem tartalmazzák. Kérésére további információval állunk
szíves rendelkezésére.
Méretek
A táblázatban  szereplő  kombinált  tűgörgős  csapágyak  befoglaló  méretei  az
alábbi szabványoknak felelnek meg: a tűgörgős/ ferde hatásvonalú: a DIN 5429
2. résznek; tűgörgős/axiális golyóscsapágy a DIN 5249 1. résznek.
Tűrések
A sorozatgyártású SKF kombinált tűgörgős csapágyak az ISO 492: 1994 és az
ISO  199-1979  szerinti  normál  tűréssel  készünek,  kivételt  ezalól  az  NKIB
sorozatú  két  darabból  készült  belső  gyűrűvel  rendelkező  csapágy  képez,
melynek a tűrése egységesen 0/-0,3 mm.
A belső gyűrű nélküli csapágyak FH, átmérője a beszerelés előtt F6-os tűrésnek
felel meg.
Csapágyhézag
Az  SKF  tűgörgős/ferde  hatásvonalú  csapágyak  az  ISO  5373:  1991  szerinti
normál  hézaggal  készülnek.  A  csapágyak  alkatrészeit  nem  szabad
összecserélni.

Kosárszerkezet
Az SKF tűgörgős/ferde  hatásvonalú csapágyak:  a  tűgörgős csapágyak  acél-,
vagy  sajtolt  acélkosárral,  a  ferde  hatásvonalú  csapágyak  pedig  bepattintós
poliamid 6,6 kosárral készülnek.
Az  SKF  tűgörgős/axiális  golyóscsapágyak  acél-  vagy  sajtolt  acélkosárral
készülnek.  A  kisebb  méretű  tűgörgős  csapágyak  poliamid  6,6  kosárral  (TN
utójel) készülnek.
A poliamid 6,6 kosárral készült csapágyak +120 °C-ig üzemeltethetők. További
információk a 30. oldalon találhatók

Termékfelelős:

Praszner Józsefné

SKF Interaktív Műszaki Katalógus


