
Y-csapágyak és Y-csapágyegységek
Az Y-csapágyak tulajdonképpen zsírral töltött, kétoldalon tömített mély hornyú
golyóscsapágyak. A külső gyűrűjük külső felülete domborított, és ez a homorú
felületű  csapágyházzal  együtt  lehetővé  teszi,  hogy  a  kezdeti  szöghibákat  a
csapágyazás  a  szereléskor  kiegyenlítse.  A  különleges  furattűrés,  a
meghosszabbított  belső  gyűrű,  és  az  excenteres  rögzítőgyűrű  vagy  a
hernyócsavar leegyszerűsíti a ki- és beszerelést, valamint közönséges, húzott
tengely alkalmazását teszi lehetővé.
Az SKF Y-csapágyak kiemelkedő előnyei:
- robusztus felépítés,

-nagy hatékonyságú tömítés,

- hosszú élettartamú zsírtöltet, és
- hosszú élettartam.

Az ár/teljesítmény arány is kedvező.
Választék
Az SKF Y-csapágyainak választéka két hernyócsavaros rögzítésű sorozatból, és
két excenteres rögzítőgyűrűvel ellátott sorozatból áll. A sorozatok a belső gyűrű
szélességében térnek el egymástól. A hernyócsavarral rögzíthető csapágyak a
YAR, YAJ (1. ábra) és a YET (2. ábra) sorozatban, az excenter-gyűrűs rögzítésűek pedig a YEL (3. ábra) és a YET (4. ábra)
sorozatban léteznek. Más Y-csapágyakkal ellentétben, a 17262(00)-2RS1 (5. ábra) sorozatú csapágyak belső gyűrűjének
tűrése megegyezik a mély hornyú golyóscsapágyak belső gyűrűjével.
Az SKF Y-csapágyak választéka a fenti négy kivitelben létezik még szorítóhüvelyes rőgzítéssel, és hüvelyk méretben is.
Méretek
Az excentergyűrűs és a hernyócsavaros SKF Y-csapágyak méretei megfelelnek
az ISO 2264-1974, és az ISO 3145-1975 számú szabványnak.
A  szabványos  belső  gyűrűjű  csapágyak  mérete  pedig  megfelel  az  ISO
15-1981-nek.
Tűrések
4z egyszerű szerelhetőség érdekében az excentergyűrűs és a hernyócsavaros
SKF Y-csapágyak furata (H6+H7)/2 tűréssel készül.
A  szabványos  belső  gyűrűvel  rendelkező  csapágyak  az  ISO  492:1994
szabványnak megfelelően készülnek.
Csapágyhézag
Az excentergyűrűs és a hernyócsavaros SKF Y-csapágyak  az ISO 9628:1992
szerinti normál tűréssel, a szabványos belső gyűrűjű csapágyak pedig az ISO
5753:1991 szerinti normál tűréssel készülnek.
Kosárszerkezet
4z SKF Y-csapágyak kosárszerkezete üvegszállal erősített fröccsöntött poliamid
6,6 anyagból van. A kosár maximális megengedett hőmérséklete megegyezik a
tömítésekével, ami +110 °C.

 

 



Tömítések és zsírtöltet
Az  SKF  Y-csapágyak  tömítései  külön  figyelmet  érdemelnek.  A  csapágytól
függően maximálisan három különböző tömítésfajta létezik.
A  sorozatgyártású  tömítés  egy  sajtolt  acéllemez  tárcsából,  és  egy  arra
vulkanizált szintetikus gumiból készült ajakból áll.  Az acéltárcsa egy keskeny
rést  alkot  a  belső  gyűrű  vállával  és  így  védi  az  ajkat  a  nagyméretű
szennyeződéstől (1. ábra).
Nehéz  üzemi  körülményekre  a  széles  belső  gyűrűjű  (mindkét  oldalon
szélesebbek) csapágyakat a csapágy tömítésén kívülre szerelt szórótárcsával
látják  el.  (2.  ábra).  Az  ennél  nehezebb  üzemi  körülmények  esetére,  ahol
megbízható  működés  szükséges,  az  erősített  kivitelű  RF  tömítéssel  ellátott
csapágyak  a  megfelelőek.  Ezeknek  van  egy  második,  a  főajakon  tömítő
tömítőajkuk, amelyet a szórótárcsára vulkanizáltak (3. ábra).
A 17262(00)-2RS1 sorozatú,  szabványos belső  gyűrűjű Y-csapágyak  a  mély
hornyú golyóscsapágyak sorozatgyártású RS1 tömítésével készülnek.
Az  összes  sorozatgyártású  Y-csapágyat  lítiumbázisú  zsírral  töltik  fel.  Ez  jó
korrózió-gátló tulajdonságú, és -30 és +110 °C közőtti üzemelést tesz lehetővé.
A  karbantartásmentes  alkalmazásokra  lítium/kálciumbázisú  zsírral
„élettartamra" tőltött, RF tömítéssel rendelkező csapágyak a

Kiegészítő jelek
Az SKF Y-csapágyaknál leggyakrabban alkalmazott kiegészítő jelek a következők:

GFA Élelmiszeripari minőségű, alumi-

nium komplex zsír, ásványi, vagy

szintetikus alapolajjal

-2F Sajtolt szórótárcsa a csapágy

mindkét oldalán

HV Rozsdamentes csapágygyűrűk

 (a zsír GFA, de ez jelöletlen)

-2RS1 Súrlódó, acéllemezzel erősített

szintetikus gumiból készült tömítés

a csapágy mindkét oldalán

-2RF Sajtolt acéllemez szórótárcsa szin-

tetikus gumiból készült axiális tö-

mítőajakkal

-2RFW -2RF+W

W Kenőfurat nélküli külső gyűrű
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Y-csapágyegységek
 

Az  Y-csapágyegységek  az  Y-csapágyból,  és  egy  öntöttvas,  sajtolt  acéllemez,  vagy  műanyag  ötvözetből  készült
csapágyházból állnak. A csapágy és a csapágyház közötti domború felületnek köszönhetően, az Y-csapágyak meglehetősen
nagy  kezdeti  tengelyszög hibát  képesek  felvenni.  Azonban nem  teszik  lehetővé  az axiális  elmozdulást,  és ezért  nem
alkalmasak elmozduló csapágyazások létrehozására. Így az egyes csapágyazások között kis távolságot szabad csak tartani,
vagy pedig a csapágyházakat rugalmas acélbakra kell szerelni, hogy ezzel elkerülhető legyen a csapágyban ébredő túlzott
feszültség, amely például a tengely hőtágulásakor jöhet létre.
Az SKF által gyártott legtöbb Y-csapágy és Y-csapágyegység kombinálható egymással, így biztosítva a legjobb megoldást a
külőnböző  feladatokhoz.  Az  SKF  Y-csapágyegységek  tehát  sok  csapágyazási  problémát  oldhatnak  meg.  Robusztusak,
megbízhatóak és hosszú élettartamúak. Egyszerűen szerelhetők, jól tömítettek, és rendkívül kedvező ár/teljesítmény arányt
mutatnak.
Az SKF Y-TECH csapágyegységek egy új minőségi osztályt képviselnek a beépítésre kész csapágyak között.  Ezeknek az
egységeknek a műanyag ötvözetből készült háza korrózióálló. A csapágyak karbantartásmentesek, és ezeket különleges,
hosszú élettartamú zsírral töltik fel.
Választék
Az  SKF  Y-csapágyegységek  álló,  peremes  és  feszítő  csapágyház  kivitelben  léteznek.  A  kék  alapon  található
Y-csapágyegységek az SKF alapválasztékhoz tartoznak, a fehér alapon levők pedig megrendelhetők.
Az SKF öntöttvas Y-csapágyegységek egy darabból vannak, zsírzószemmel és a furat ban levő zsírzóhoronnyal rendelkeznek.
A zsírzófuratos Y-csapágyak ezekbe az öntöttvas csapágyházakba építve újrakenhetők.
Az SKF sajtolt acéllemezből készült Y-csapágyházai két részből állnak, és ezeknél az újrakenés nem megoldható. A korrózió
ellen ezeket cinkbevonat védi. A sajtolt acéllemezből készült csapágyházzal rendelkező csapágyegységeknél a csapágyat és
a házat külön kell megrendelni.
Az  SKF  Y-TECH  csapágyegységei  a  technika  legújabb  állását  képviselik.  A  formatartó  műanyag  ötvözetből  készült
csapágyház, és a nagy hatékonyságú RF tömítéssel készült, illetve különleges, hosszú élettartamú zsírral töltőtt csapágy
karbantartásmentes  üzemelést  tesz  lehetővé.  Újrakenés nem szükséges.  A peremes Y-TECH  csapágyegységek  az SKF
alapválasztékhoz tartoznak. További részletekkel az Y-TECH csapágyegységekről állunk szíves rendelkezésére.
Végfedelek
A csapágyak védelme, illetve a szabad tengelyvégek által előidézhető balesetveszély elkerülése céljából az öntöttvas, illetve
a műanyag csapágyházakhoz az ECY 2 sorozatú végfedelek rendelhetők. A műanyagból készült végfedelek a ház furatában
levő, erre a célra kialakított horonyba pattinthatók be.
Gumibetétek
A zaj, illetve a vibráció csökkentése céljából gyártja az SKF az RIS 2 sorozatú, szintetikus gumiból készült betéteket. Ezek a
betétek  bizonyos  „szabadságot"  is  lehetővé  tesznek  a  csapágy  számára,  így  például  a  hőtágulást  kompenzálják.  A
gumibetétes  egységek  különböző  alkatrészeit,  például  a  csapágyházat,  a  csapágyat  és  a  betétet  külön-külön  kell
megrendelni.
Méretek
A szabványosított álló- és peremes csapágyházak méretei megfelelnek az ISO
3228-1977 számú szabványnak. Ez alól csak a sajtolt acéllemezből készült álló csapágyházak tengelyközép-magassága a
kivétel,  amelyek némileg eltérnek a szabványtól.  A feszítő Y-csapágyházak méretei megfelelnek az ISO 3228-1977-ben
foglaltaknak.
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