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Łożyska odporne na pełzanie
Cele rozwojowe
Zmniejszenie zużycia powodowanego przez wszystkie typy pełzania

Opis ogólny i cechy produktu (konstrukcja i zasada działania)

Typy pełzania
Typ I: pełzanie powodowane przez obciążenie jednostronne

Kierunek obrotu 
pierścienia zewnętrznego 
powodowanego przez 
pełzanie jest taki 
sam, jak kierunek 
obrotu pierścienia 
wewnętrznego.

Długość wewnętrzna oprawy – długość zewnętrzna pierścienia zewnętrznego = πc

Kierunek obrotu pierścienia zewnętrznego powodowanego przez pełzanie 
jest przeciwny do kierunku obrotu pierścienia wewnętrznego.

Pełzanie powodowane odkształceniem falowym pierścienia zewnętrznego na skutek działania obciążeń od elementów toc-
znych.

Różnica długości obwodów powoduje pełzanie w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów.

Oprawa Oprawa 

Szczelina cSzczelina c

(r + c/2)(r + c/2)

ObciążenieObciążenie

OprawaOprawa

ObciążenieObciążenie

Odkształcenie falowe

Tryb II: pełzanie powodowane przez obciążenie wirujące
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Łożyska smarowane smarem stałym

Zużycie oprawy powodowane przez pełzanie można powstrzymać stosując powłokę działającą mniej agresywnie na powierzchnię 
średnicy zewnętrznej.

Skuteczność w przypadku wszystkich typów pełzania

Film związany

Podłoże poddane obróbce

Dostosowane do tarcia i zużycia Stały środek smarny Żywica spajająca (spoiwo podstawowe + utwardzacz)

Łożyska wolne od pełzania następnej generacji

Optymalizacja o-ringa
Wyeliminowanie pełzania i współobrotu powodowanego przez 
obciążenie wirujące nieruchomego pierścienia łożyska.

Optymalizacja sztywności pierścienia łożyska 
Zapobieganie pełzaniu powodowanemu przez obciążenie 
jednokierunkowe poprzez wyeliminowanie odkształcenia 
powierzchni pasowania pierścienia łożyska.

Zapewnienie 
poprawności 
montażu
Łatwy montaż w 
porównaniu z metodami 
mechanicznymi, takimi 
jak montaż z użyciem 
kołnierza itp.

Wynik pomiaru obciążenia krytycznego dla pełzania typu II

Około 5-krotna poprawa

Wynik pomiaru obciążenia krytycznego dla pełzania typu I

Zużycie w 
obszarze użycia 

praktycznego 
zostało 

zmniejszono o co 
najmniej 90 [%]. 

bez powłoki
Produkt nowo 
opracowany

Czas pracyCzas pracy

Głębokość 
zużycia 
112 [μm]

Brak zużyciaBrak zużycia
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Obszar użycia 
praktycznego

Produkt nowo 
opracowany

Produkt nowo 
opracowany

Porównanie kształtów opraw 

Produkt standardowy 
bez powłoki

Produkt standardowy bez 
o-ringa
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Skuteczność w przypadku pełzania typu II

Skuteczność w przypadku pełzania typu I

Materiał łożyska (stal)
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