
SKF gömbcsuklók és csuklósfejek

Gömbcsuklók
A gömbcsuklók  viszonylag kis sebesség mellett,  a  tengely  és a  ház közötti
beálló mozgás vagy az oszcilláló billenő mozgás felvételére alkalmasak.
Az  SKF  gömbcsuklókat  radiális,  ferde  hatásvonalú  vagy  axiális,  ezen  belül
kenést igénylő acél-acél vagy pedig karbantartásmentes kivitelben gyártják. Az
SKF gömbcsuklók bizonyították megbízhatóságukat. A legtöbb tervező igényét
kielégítik és a kialakításuk, az anyaguk és a minőségük hosszú élettartamot és
megbízható  üzemelést  biztosít.  A nagyobb méretű acél-acél  gőmbcsuklók  új
horonyrendszere jobb kenést és így  lényegesen meghosszabbított  újrakenési
időközöket eredményez.
Választék
Az SKF alapválasztéka az alábbi termékcsoportok járatos méreteit tartalmazza:
- radiális gömbcsuklók (1),
- ferde hatásvonalú gömbcsuklók (2), és - axiális gömbcsuklók (3).
Az  acél-acél  SKF  gömbcsuklók  edzett  és  foszfátozott  csúszófelületekkel
rendelkeznek és kenést igényelnek. A 100 mm furatátmérő fölötti gömbcsuklók
külső gyűrűjének különleges horonyrendszere van, amely érzéketlenné teszi a
szennyeződéssel  szemben és  jó  kenést  eredményez.  A sorozatgyártású SKF
acél-acél gömbcsuklók tömítéssel vagy anélkül rendelhetők.
Az SKF karbantartásmentes gömbcsuklói, a sorozattól és a mérettől függően az
alábbi  csúszófelületű párokkal  léteznek:  acél/szinterbronz ötvözet,  acél/PTFE
szövet vagy
acél/PTFE ötvözet. A gömbcsuklók igény szerint lehetnek tömítettek vagy pedig
nem tömítettek.
A tőmített SKF gömbcsuklók -30 és +130°C között használhatók.
Méretek
A táblázatban szereplő SKF gömbcsuklók befoglaló méretei megfelelnek az ISO
12240-1 és az ISO 6124-ben foglaltaknak.
Tűrések
Az SKF gömbcsuklók az ISO 12240-1 és az ISO 6125-1982 számú szabvány
szerintiek.
Csapágyhézag
A sorozatgyártású, acél-acél SKF gömbcsuklók az ISO 12240-1 szerinti normál
hézaggal készülnek. Néhány méret ennél kisebb, illetve nagyobb hézaggal is
készül. Rendelés előtt érdeklődjön.
Kiegészítő jelek
Az  SKF  gömbcsuklók  esetében  a  leggyakrabban  alkalmazott  utójelek  az
alábbiak:

A Két részből álló külső gyűrű
 

S Kőrbefutó horony és két kenőfurat

a belső és a külső gyűrűben

C Acél/szinterbronz ötvözet

csúszófelületpár

 
SA Körbefutó horony és két kenőfurat

a külső gyűrűben

E Repesztett külső gyűrű
 

2RS Poliészter elasztomerből készült

kétajkas súrlódó tömítés a csapágy

mindkét oldalán

ES E+S
 

T Acél/PTFE szövet csúszófelületpár

F Acél/PTFE ötvözet csúszófelületpár
 

TA T+A

GR Rozsdamentes gyűrűk
 

TE T+E

Termékfelelős:

Praszner Józsefné

SKF Interaktív Műszaki Katalógus



Gömbcsuklós fejek
 

A gömbcsuklós fejek  egy házból  és egy sorozatgyártású gömbcsuklóból,  vagy pedig egy házból,  egy gömbcsukló belső
gyűrűjéből, és egy csúszóbetétből állnak.
Az SKF gömbcsuklós fejek  karbantartást igénylő acél-acél,  illetve karbantartásmentes kivitelben készülnek.  A kivitelük
bizonyítottan megbízható.
A hosszú élettartamú SKF gőmbcsuklós fejekkel költségmegtakarítás, és nagy megbízhatóság érhető el. Az ár/ teljesítmény
arányuk különösen kedvező.
Választék
Az SKF alapválasztékába tartozó gömbcsuklós fejek belső (1) és külső (2), valamint jobb-, illetve balmenetes kivitelben
kaphatók. A balmenetes gömbcsuklós fejeket külön kell  megrendelni.  Az SKF hegesztőcsonkkal rendelkező gömbcsuklós
fejet is gyárt (3).
Az összes SKF acél-bronz gömbcsuklós fej utánkenhető a zsírzószemen keresztül, ahogyan a 25 mm-esnél nagyobb acél-acél
fejek is.

A  mérettől  és  a  sorozattól  függően  az  SKF  karbantartásmentes  gömbcsuklós  fejek  az  alábbi  csúszófelületpárok
valamelyikével készülnek: acél/szinterbronz ötvözet, acél/ PTFE ötvözet, acél/PTFE szővet.
Méretek
A gömbcsuklós fejek mérete megfelel az ISO 12240-4 és az ISO 6126 számú szabványban foglaltaknak, az SIR, SIRD, SIQG
és az SCF kivételével. Az SIQG sosozat méretei az ISO 6982 szerint alakulnak.
Tűrések
Az SKF gömbcsuklós fejek az ISO 12240-4 szerinti tűrésnek megfelelően készülnek.
Csapágyhézag
A sorozatgyártású SKF acél-acél gömbcsuklós fejek az ISO 12240-4 szerinti normál hézaggal készülnek
Kiegészítő jelek
Az SKF gömbcsuklós fejeknél leggyakrabban előforduló utójelek a következők:
 

C Acél/szinterbronz csúszófelületpár
 

2RS Poliészterből készült kétajkas súrlódó

tömítés a gömbcsukló mindkét

oldalán

E Repesztett külső gyűrűjű gömbcsukló

a gömbcsuklós fejben

 
S Újrakenés lehetősége biztosított

a gömbcsuklós fejen és a belső

gyűrűn keresztül

ES E+S
 

SA Újrakenés lehetősége biztosított

a gömbcsuklós fejen keresztül

ESA E+SA
 

T Acél/PTFE csúszófelületpár

F Acél/PTFE ötvözet csúszófelületpár
 

TE T+E

M Acél/bronz csúszófelületpár
   

 

Termékfelelős:

Praszner Józsefné

SKF Interaktív Műszaki Katalógus (angol)




