
 

Mély hornyú golyóscsapágyak
A  mély  hornyú  golyóscsapágyaknak  egyszerű  a  kialakításuk,  üzemeltetésük  és
karbantartásuk.  Nagy  fordulatszámon  is  üzemelhetnek,  és  mind  radiális,  mind
axiális erő felvételére alkalmasak.

Az SKF mély hornyú golyóscsapágyak egy- és kétsorú kivitelben kaphatók. Ezek
különleges tulajdonságai a következők:

- robusztus felépítés,

- nagy terhelhetőség,

- kis súrlódás és kis zaj.

A különböző kivitelek és méretek széles választéka áll rendelkezésére: sorozatban
gyártott csapágyak a hagyományos és

a különleges alkalmazásokhoz. A mély hornyú golyóscsapágyak ár-teljesítmény
aránya rendkívül kedvező.

Választék

A  nyitott  csapágyak  -  amelyek  tömített  kivitelben  is  elérhetők  -  külső  gyűrűjében  gyártási  okok  következtében
megtalálhatók a tömítéshez szükséges hornyok.

A kétoldalon tömített vagy zárt csapágyakat lítiumbázisú zsírral töltik fel. Ez jó korróziógátló tulajdonsággal rendelkezik, és
-30-tól +110 °C-ig használható. A tömített csapágyak egész élettartamukra elegendő zsírt tartalmaznak, és így
karbantartásmentesek.

A táblázatban megtalálható csapágyakon felül az SKF választéka kiterjed az
alábbiakra is:

- palásthoronnyal ellátott csapágyak,

- hüvelyk méretű csapágyak,

- töltőnyílással rendelkező csapágyak,

- szállítószalag-görgő csapágyak,

- magas hőmérsékletű csapágyak.

Az SKF szerződött viszonteladói bővebb információval szolgálnak ezekről a csapá-
gyakról.

Méretek
A táblázatban található csapágyak befoglaló méretei megfelelnek az ISO 15-1981
szabványban foglaltaknak.
Tűrések
A sorozatgyártású SKF mély  hornyú golyóscsapágyak  normál  tűréssel  készülnek.  Néhány  méret  P6 és  P5 pontossági
osztálynak  megfelelő  kivitelben  is  készül;  rendelés  előtt  érdeklődjön.  A  tűrések  megfelelnek  az  ISO  492:  1994-ben
foglaltaknak.

Csapágyhézag
A sorozatgyártású mély  hornyú golyóscsapágyak normál  radiális hézaggal  készülnek.  Sok csapágy,  különösen a kisebb
méretűek a normálnál kisebb vagy nagyobb radiális hézaggal is rendelhetők; rendelés előtt érdelklődjön. A hézag értékei
megfelelnek az ISO 5753: 1991-ben foglaltaknak.

Kosárszerkezet
A csapágy méretétől függően az SKF mély hornyú golyóscsapágyak az alábbi kosárszerkezetek valamelyikével készülnek:
- sajtolt acéllemez kosár (utójel nélkül),
- üvegszállal erősített poliamid 6,6 kosár, vagy
- forgácsolt bronzkosár.
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 őssze.



Előjel     

W Rozsdamentes csapágy    

Utójelek   Utójelek  

A Módosított belső kialakítás; kétsorú
csapágy töltőnyílás nélkül

 -2RS1 RS1 tömítés a csapágy mindkét ol-
dalán

ATN9 A+TN9  -RZ Kis súrlódású, szintetikus gumiból
készült, acéllemezzel merevített tö-
mítés a csapágy egyik oldalán

ATN9 A+TN9  -2RZ RZ tömítés a csapágy mindkét ol-
dalán

C2 A normálnál kisebb csapágyhézag  TN9 Üvegszállal erősített, fröccsöntött,
poliamid 6,6 kosár

C3 A normálnál nagyobb csapágyhézag  Y Sajtolt bronzkosár

M Forgácsolt bronzkosár  -Z Sajtolt acéllemez tömítés (nem súr-
lódó) a csapágy egyik oldalán

MA A külső gyűrűn vezetett forgácsolt
bronzkosár

 -ZN Z+N

N Palásthorony a külső gyűrűn  -ZNR Z+ NR

NR Palásthorony és rögzítőgyűrű a kül-
ső gyűrűn

 -2Z Z tömítés a csapágy mindkét olda-
lán

P5 Növelt méret- és futáspontosság
(jobb a P6-nál), az ISO 5-ös osztá-
lya szerint

 -2ZN 2Z+ N

P6 Növelt méret- és futáspontosság  -2ZNR 2Z+NR

Termékfelelős:
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