
Tűgörgős csapágyak
A tűgörgős csapágyak  kifejezetten kis keresztmetszetű,  nagy terhelhetőségű
csapágyak. Belső gyűrűvel, vagy anélkül is használhatók.
A belső gyűrű nélküli csapágyak optimális megoldást kínálnak ott, ahol edzett
és köszörült tengely áll a rendelkezésünkre.
A belső gyűrűs tűgörgős csapágyat ott alkalmazhatjuk, ahol nem lehet, vagy
nem gazdaságos a tengelyt megedzeni és megköszörülni. A tűgörgős csapágyak
a csapágyon belül lehetővé teszik az axiális elmozdulást.
Az SKF tűgörgős csapágyak  különböző kivitelben és méretben készülnek.  A
tűgörgős  csapágyak  mindegyikének  módosított  profilú  tűgörgői  vannak,  így
nem jönnek létre káros élfeszültségek.
Választék
A 19 mm külső átmérőig terjedő tűgörgős csapágyak vagy saját vállal, vagy
pedig  egy  behelyezett  vállal  rendelkeznek.  Az ennél  nagyobb csapágyaknak
saját válluk van, és egy körbefutó kenőhorony, illetve kenőfurat
biztosítja a kenést. Ezek egy- és kétsorú kivitelben rendelhetők. Az (R)NA 69
sorozatú,  55 mm-nél  nagyobb külső  átmérőjű,  kétsorú tűgörgős  csapágyak
három  saját  vállal  rendelkeznek  a  külső  gyűrűben.  Ezek  vezetik  meg  a
görgőkészleteket.
A tömített csapágyakat szintetikus gumiból készült tömítéssel gyártják.
Alapkivitelként lítiumbázisú zsírt tartalmaznak. Ez a zsír jó korróziógátló
tulajdonsággal bír, és -20 és +100 °C közötti hőmérsékleten használható. A tömített csapágyak külső gyűrűje 1 mm-rel
szélesebb, mint a belső, és egy kenőfurat is található rajta.
Méretek
Az NA sorozatú csapágyak befoglaló méretei megfelelnek az ISO 15-1981-ben
foglaltaknak.  Az RNA sorozatú csapágyaknak  nincs  belső  gyűrűje,  méreteik
azonban  teljesen  megegyeznek  a  megfelelő  NA  típusokéval.  A  táblázatban
szereplő többi csapágy követi az iparban gyakori méretválasztékot.
Tűrések
A  sorozatgyártású  SKF  tűgörgős  csapágyak  normál  hézaggal  készülnek.  A
tűrések megfelelnek az ISO 492: 1994-ben foglaltaknak.
Csapágyhézag
A sorozatgyártású tűgörgős csapágyak normál radiális hézaggal készülnek. A
tűrésértékek az ISO 5373: 1991 szerintiek.
Kosárszerkezet
A mérettől  függően az SKF tűgörgős csapágyak  az alábbi  kosárszerkezetek
valamelyikével készülnek:
- acél, vagy sajtolt acéllemez kosár,
- üvegszál-erősítésű poliamid 6,6 kosár.
A  poliamid  kosárral  készült  csapágyak  +120  °C-ig  használhatók.  További
információk a 30. oldalon találhatók.

 

 

 



Kiegészítő jelek
Az SKF tűgörgős csapágyak esetében leggyakrabban használt kiegészítő
jelek a következők:

RS Súrlódó, szintetikus gumiból
készült

tömítés a csapágy egyik oldalán

.2RS RS tömítés a csapágy mindkét
olda-

lán

TN Üvegszállal erősített, fröccsöntött,
po-

liamid 6,6 kosár

Termékfelelős:

Praszner Józsefné

SKF Interaktív Műszaki
Katalógus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




