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Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce se zabývá poškozením ložisek při přepravě a manipulaci u točivých 

elektrických strojů. V první kapitole je popsáno základní rozdělení ložisek pro generátory. 

V druhé kapitole je rozebráno metalografické rozdělení ložisek pro jednotlivé komponenty, 

které do ložiska vstupují. Ve třetí kapitole se zabývá projevy poškození v praxi. V poslední 

kapitole jsou popsány nápravné opatření pro eliminaci poškození ložisek.  

 

Klíčová slova: Točivý elektrický stroj, ložisko, valivé ložisko, kluzné ložisko, poškození, 

teplot, olej, materiál, diagnostika, ložisková klec, ložiskový kroužek      

 

 

Abstract 
 

This bachelor thesis deals with the damage of bearings in rotary electrical machines, 

which may occur during transportation and manipulation. The first chapter describes the basic 

classification of generator bearings. The second chapter then explores the metagraphic 

classification of bearings for particular components. Chapter three looks into the signs of 

damage encountered during operation and the main types and patterns of damage which occur 

in bearings. The last, fourth chapter deals with the storage and packing of machines and 

bearings, as well as with pre-operational checks conducted prior to running the machines. 

 

Key words : rotating elektric machine, bearing, roller bearing, sliding Bering, damage, 

temperature, oil, material, diagnostics, bearing cage, bearing ring  

 

 

 
 

 



Seznam použitých symbolů, jednotek a veličin   

Symbol Jednotka Význam 

Re [MPa] mez kluzu 

T [°C] teplota  

P [MPa], [GPa] tlak  

Ρ [g·cm-3] hustota  

- hm. % hmotnostní procenta 

Rm [MPa] mez pevnosti v tahu 

Rp0,2 [MPa] 
mez kluzu při 0,2% plastické 

deformaci (smluvní mez kluzu) 

A [%] tažnost  

RTG - rentgenové zařízení 

F [N] síla  

HV 0.05 - mikrotvrdost dle Vickerse 
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1. ÚVOD 

Tato práce je zaměřena na velmi specifické strojírenské odvětví, které zahrnuje velké 

množství technologických procesů a let zkušeností s návrhy elektrických strojů (generátorů). 

Jsou zde uvedeny základní informace o rozdělení daných ložisek dle typu. Práce je také 

zaměřena (bych chtěl zaměřit) na správnou volbu ložiska, aby mělo co nejvyšší životnost. 

Návrh ložiska je velmi složitý úkon a je nutné (jako konstruktér) již při návrhu zohlednit 

mnoho parametrů, které tuto volbu ovlivňují. Pokud dané ložisko ve stroji přestane plnit svou 

funkci a stroj již nelze provozovat z důvodů zvýšené teploty či úniku oleje, existují měřící 

metody, které jsou schopny servisnímu technikovi přesněji specifikovat místo vzniku chyby či 

poškození. V provozu na ložiska vždy působí více nepříznivých vlivů, což vede k jeho 

zkrácené životnosti nebo dokonce poškození. To vede k materiální i ekonomickým škodám, v 

závažných případech i k poškození celého elektrického stroje. Je nutné navrhovat ložiska 

velmi citlivě a raději volit kvalitnější jít cestou dražšího ložiska, protože následné montáže a 

demontáže při opravách stroje jsou v rámci servisu zařízení pro servis velmi drahé a pracné. 

Nejvíce používaná jsou kluzná a valivá ložiska. Je třeba se zaměřit i na materiály pro dané 

součásti, které celé toto ložisky tvoří pánev – kluzné ložisko, valivé ložisko – sběrné kruhy, 

klec pro valivé ložisko, ložiskové kroužky a valivá tělesa). U valivých ložisek dochází také k 

opotřebení materiálu či materiálové korozi na dílech ložiska, ale také může dojít k poškození 

ložisek nevhodnou volbou uložení nebo rozlišovat trvanlivost ložiska určenou únavou v 

důsledku působení zatížení při provozních otáčkách. Nejlevnější metoda pro hodnocení stavu 

ložisek je bezdemontážní a nedestruktivní diagnostiky, tato metoda odhalí místo poškození a 

sleduje vývoj výskytu chyby a dle toho lépe určit příčinu vzniku poškození a naplánovat si 

výměnu ložiska při odstávce stroje.
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2. Vysvětlení základních pojmů 

 

Kluzná ložiska  

Kluznými ložisky nazýváme strojní součásti, které umožňují vzájemný rotační pohyb 

dílců na bázi překonávání třecího odporu. Pracují na principu smykového tření, které je 

snižováno pomocí mazání. Kluzné ložisko je uvedeno na Obr. 1.  

 

Obr. 1 - Kluzné ložisko [8] 

Valivá ložiska 

 
U valivých ložisek neklouže čep v pánvi (pouzdru) ložiska, nýbrž se odvaluje na 

rotačních tělískách, např. kuličkách, válečkách, kuželících atd. Tím se smykové tření nahradí 

menším třením valivým.  Valivá ložiska se skládají ze dvou kroužků a řady valivých těles. Na 

Obr. 2 je zobrazeno válečkové ložisko uloženo ve štítu. Ložiska používaná při stavbě el. 

strojů se většinou mažou tukem. Obsluha ložisek je jednoduchá, domazávání se provádí 

zpravidla po delších obdobích. Pronikání prachu a nečistot je zabráněno, protože prostor mezi 
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ložiskem a průchodem hřídele ložiskovým víčkem je z velké části vyplňěno tukem. [9]  

Z obvykle používaných těsnění lze uvést těsnění plstěné, štěrbinové či labyrintové [11] 

 

 
 

Obr. 2 - Válečkové ložisko uloženo ve štítu [8] 

 

Elektrický točivý stroj (obecná definice) 

 
Elektrický stroj je zařízení na přeměnu elektrické energie elektromagnetickou indukcí. 

Přesněji by se tedy měl nazývat elektromagnetický stroj. Podle uvedené definice patří k 

elektrickým strojům transformátory i točivé stroje. Často se však také užívá definice užší: 

elektrický stroj je zařízení na přeměnu mechanické energie v elektrickou nebo naopak. Z 

historických důvodů se často stroje dělí na stejnosměrné a střídavé a stejnosměrné se probírají 

nejdříve jako jednodušší.  

Podle funkce se elektrické stroje dělí na :  

a) motory, které mění elektrickou energii v mechanickou  

b) generátory, které mění mechanickou energii v elektrickou  

c) měniče, které mění elektrickou energii v elektrickou jiného druhu. [6] 
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Synchronní stroj 

 
Stator synchronního stroje je stejný jako stator indukčního stroje. Místo klece se uvnitř 

statoru otáčí elektromagnet, napájený stejnosměrným proudem z dynama zvaného budič. 

Otáčením elektromagnetu se ve statorovém vinutí indukuje elektromotorická síla, obyčejně 

trojfázová. Obr. 3 představuje trojfázový synchronní generátor velmi staré koncepce. [6] 

 

Obr. 3 - Trojfázový synchronní generátor velmi staré koncepce [6] 

Na Obr. 4 je trojfázový synchronní generátor přímo spojený s horizontální 

Francisovou turbínou. Základní rámy obou strojů jsou sešroubovány a při montáži se 

zabetonují do podlahy strojovny. Generátor má dva ložiskové stojany a jeho hřídel je spojen s 

hřídelem turbíny tuhou spojkou. Na pravé straně generátoru je budič, z něhož se odebírá 

proud k napájení rotorových magnetů. Vedle ložiska je vidět kroužky, které jsou uvnitř stroje 

spojeny s magnetovými cívkami. Kartáče pro přívod budícího proudu jsou upevněny na 

ložisku. Stroj je polozavřený, chladící vzduch se přivádí ze základu postranními kryty a 

vyfukuje se otvorem nahoře na kostře. [6] 
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Obr. 4 -  Synchronní generátor z roku 2014 [8] 

Obecné použití ložisek v elektrických strojích  

 
Ložiska lze rozdělit: 

 

1. Valivá – (dodavatel SKF, FAG) 

2. Kluzná – (dodavatel RENK, MICHELL) 

  

V  elektrických  strojích obvykle používáme uspořádání valivých ložisek: 

  

1. Válečkové + kuličkové/kuličkové s kosoúhlým stykem/ axiální soudečkové (pevná strana) 

která je umístěna na straně pohonu pro přenos axiální a radiální síly - mazané tukem 

2. Válečkové pro přenos radiální síly (volná strana) – mazaná tukem. 

- platí pro horizontální i vertikální stroje. 

  V případě že oteplení ložisek působením sil (radiální, axiální) je větší, než je dovoleno 

použije se chlazení olejem. V případě že pro přenos sil (radiální) nebo otáček nepostačuje 

chlazení olejem, použijí se ložiska kluzná. [2]  

2.1 Popis kluzných ložisek 

2.1.1 Popis kluzných horizontálních ložisek RENK mazané olejem 

v elektrických strojích. 

U velkých elektrických strojů bývá pánev ložiska horizontálně dělená, nemá však 

válcový tvar v ložiskovém stojanu je uložena v kulové ploše a umožňující naklopení pánve 
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dle čepu rotoru. Mazání je zajištěno mazacím mosazným kruhem. Nutná je ochrana proti 

ložiskovým proudům, proto je hřídel elektricky odizolován od stroje tak, že ložiska jsou 

izolovaná PTFE fólií nalepenou na kulovou dosedací plochu tělesa ložiska. Je nutno dbát na 

to, aby nedošlo k proražení fólie a byla trvale udržována v čistotě. Přívod a odpad mazacího 

oleje bývá připojen na mazací systém turbíny. Na Obr. 5 je uveden příklad demontovaného 

kluzného ložiska s mazacím kruhem.  

Pánev ložiska bývá osazena dvojitým odporovým teploměrem, pro sledování teploty 

pánve ložiska. Ložiska jsou obvykle provedena v krytí IP 55. Pro mazání je doporučen olej 

viskozity dle ISO VG 46 o teplotě 40°C. [2] 

 

Obr. 5 -  Příklad demontovaného kluzného ložiska s mazacím kruhem, který rozstřikuje 

rovnoměrně olej do ložiska [2] 

Kluzná ložiska 
 

Kluznými ložisky nazýváme strojní součásti, které umožňují vzájemný rotační pohyb 

dílců na bázi překonávání třecího odporu. Pracují na principu smykového tření, které je 

snižováno pomocí mazání. U kluzných ložisek je radiální čep hřídele uložen s malou vůlí 

v díře ložiska, takže styk s ložiskem je prakticky plošný. Ve styčných plochách vzniká 

smykové tření, při tom se energie spotřebovaná na přemáhání odporu tření mění v teplo, které 

by mohlo po jisté době způsobit zadření čepu v ložisku.  Proto se kluzné plochy musejí jednak 

mazat, jednak se pro ně musí volit vhodné tenkostěnné materiály a příznivými kluznými 

vlastnostmi.  Nazýváme je výstelka nebo pouzdro. Výstelka je zpravidla z ložiskového kovu 
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kompozice, pouzdro je nedělená trubka z bronzu, mosazi, používá se ho nedělená (trubková) 

kluzná ložiska. Pánve jsou nejčastěji dvojdílné a používá se jich u dělených ložisek místo 

pouzder. Pouzdra a pánve jsou buď celé z ložiskových materiálů, nebo z konstrukčních 

materiálů (litina, ocel) a s výstelkou. Kluzné plochy čepů bývají tvrzené (cementované, 

nitridované, povrchové kalené) aby se co nejméně opotřebovaly. Opotřebení se přenáší na 

pouzdra a pánve, popř. výstelky, které se pak vymění. 

Podle tvaru kluzné plochy (čepu) se rozeznávají kluzná ložiska válcová, kuželová, 

kulová, patní, prstenová a hřebenová. Některá z těchto ložisek mohou zachycovat jen síly 

kolmé na osu čepu (hřídele) tzv. síly radiální, jiné síly osové (axiální) a některá ložiska síly 

obojí.  V elektrických strojích se obvykle používá válcová kluzná ložiska přenášející převážně 

radiální sílu, patní ložiska přenášející skrze čočku axiální sílu. Umístění ložisek v elektrických 

strojích bývá v ložiskovém štítě na přírubu, nebo jsou ložiska umístěná do ložiskových 

stojanů. 

 

 
 

Obr. 6 - Demontované kluzné válcové radiální ložisko RENK [8] 

 

 

 
 

 Výhody použití kluzných ložisek: 

-   Jejich montáž je snadná 
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-  Snadno snášejí rázy i občasná přetížení 

Nevýhody použití kluzných ložisek: 

 -  Vlivem tření se zahřívají – větší ztráty, nižší účinnost, nutno mazat 

 -  Oproti valivým ložiskům jsou delší 

 -  Nebezpečí zadření při špatném mazání 

 - Nová nebo vyměněná ložisková pouzdra se musí zaběhat 

   
Na styčné ploše mezi čepem a ložiskovým pouzdrem vzniká smykové tření. Jeho 

velikost závisí na velikosti zatížení ložiska, drsnosti povrchu, míře opotřebení, kvalitě mazání 

a použitém materiálu. Vlivem tření dochází k zahřátí ložiska a k opotřebení měkkého 

materiálu ložiskového pouzdra. Nejsou-li kluzné plochy mezi čepem a pouzdrem mazány, 

vzniká zde suché tření, které vede k nadměrnému zahřátí a opotřebování ložiska. Hrozí 

zadření ložiska. Jsou-li kluzné plochy mazány nedostatečně, vzniká polosuché tření, kdy na 

vrcholcích povrchu kluzných ploch dochází k dotyku a ke tření, ale podstatně menšímu než v 

suchém případě. Do této kategorie patří většina běžných kluzných ložisek. 

 

Materiály ložiskových pouzder nebo pánví: 

 

- Cínová nebo olověná kompozice  

- bronz; slitiny hliníku; šedá litina;  

- plasty; pórovité plasty naplněné mazivem – samomazná ložiska;  

- teflon – samomazná ložiska 

Axiální kluzná ložiska 
 

Axiální kluzná ložiska někdy také nazýváme patními ložisky. Obvykle se vyskytují v 

kombinaci s radiálním ložiskem. Jejich mazání provádíme kanálem ve středu čepu. Mazání 

ložisek: Mazáním se u ložisek (kluzných i valivých) snižuje tření a odvádí se z nich teplo. 

Používají se tyto maziva: • kapalná maziva – oleje – nejlépe mažou a dobře vyplavují 

nečistoty z ložiska, ale velmi obtížně se těsní; • Plastická maziva – tuky – dobře mažou, 

snadno se těsní, jejich spotřeba je malá, více se zahřívají, jsou nevhodné pro vysoké otáčky; • 



9 

 

Tuhá maziva – např. grafit – jen pro speciální použití. U převodových skříní se valivá ložiska 

mažou rozstřikem oleje z olejové lázně v převodovce. Naproti tomu běžně používaná kluzná 

ložiska jsou obvykle mazána tukem. Mazivo v ložiscích se v provozu musí pravidelně 

kontrolovat a doplňovat [1].  

Na Obr. 7 je zobrazeno axiální kluzné ložisko. Schéma konstrukčního uložení 

axiálního ložiska je uveden na Obr. 8.   

 
 

Obr. 7-  Demontované kluzné patní axiální ložisko [8] 
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1. pánev ložiska 

2. hřídel 

3. výstelka 

4. ložiskový štít 

5. těleso ložiska 

6. břitová ucpávka 

7. mazací kruh 

Obr. 8 - Příklad konstrukčního uspořádání kluzného ložiska [2] 

Těsnění ložisek zabraňuje vytékání maziva z ložiska a vnikání nečistot do ložiska. Používá se 

břitových ucpávek materiál hliník nebo speciální kluzný plast, popřípadě gufero. 

 

2.2 Popis valivých ložisek 

2.2.2 Popis valivých horizontálních ložisek v elektrických strojích. 

V elektrických strojích s valivými ložisky jsou ložiska umístěna v kruhových tělesech, 

usazených a přišroubovaných v zesílených čelních stěnách (štítech) kostry stroje. Na straně 

„NDE“ (strana opačná volnému konci) může být například jedno válečkové ložisko např. typ 

NU 234 ECM P63, na straně „DE“ je jedno válečkové ložisko stejného typu NU 234 ECM 

P63 (přenášející radiální síly) a jedno soudečkového ložiska (Obr. 10) typu 29244, které 

zajišťuje pevnou axiální polohu rotoru a přenos axiálních sil. Ložiska jsou mazána tukem. 

Jejich předpokládaná životnost je více než 150 000 hodin (v trvalém provozu, pokud jsou 

dobře udržovaná). Těleso ložiska na straně „NDE“ se včetně připevňovacích šroubů odizolují 

proti kostře i ložiskovému štítu i chladiči motoru, aby se zabránilo poškození ložisek 

případnými ložiskovými proudy. Ložisková tělesa bývají vybavena 1 dvojitým snímačem 

teploty PT100 v každém tělese. Snímač na straně „NDE“ je izolovaný. 
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Obr. 10 - Příklad sestaveného soudečkového ložiska (bez montáže krycích těles) [8] 

U valivých ložisek neklouže čep v pánvi (pouzdru) ložiska, nýbrž se odvaluje na 

rotačních tělískách, např. kuličkách, válečkách, kuželících atd. Tím se smykové tření nahradí 

menším třením valivým.  Valivá ložiska se skládají ze dvou kroužků a řady valivých těles.  

Součásti valivých ložisek (kroužky a valivá tělesa) se zhotovují z ušlechtilých slitin ocelí, jsou 

přesně obráběny, kaleny, broušeny.  Klecí se rozdělují valivá tělesa rovnoměrně v ložisku, 

zabraňuje se jejich vzájemnému dotyku, tj. odstraní se tření valivých těles o sebe a zmírňuje 

se hluk ložiska za běhu. 

 Klece jsou z měkčího materiálu než valivá tělesa, obvykle z ocelového nebo 

mosazného plechu, lehkých kovů popř. i plastických hmot. Výroba valivých ložisek klade 

velké nároky na kvalitu a zpracování materiálů a na přesnost rozměrů i tvaru valivých těles a 

valivých drah kroužků, což vyžaduje přesnou kontrolu. Většina valivých ložisek se dodává 

jako celek a také se takto dodává do strojů. Podle tvaru valivých těles jsou valivá ložiska 

kuličková, válečková resp. soudečková jehlová a kuželíková. Radiální kuličkové ložisko 

jednořadé je nejčastěji užívaným druhem valivého ložiska. Kuličky se odvalují v poměrně 

hlubokých žlábcích, takže ložisko dokáže zachytit i dost velké síly axiální. U kuličkového 

ložiska s kosoúhlým stykem mají kroužky po jedné straně přírubu (osazení) které tvoří boční 

plochu valivé dráhy kuliček, tato ložiska mají velkou únosnost radiální i axiální v jednom 

směru. [3] 
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Všechna valivá ložiska vyžadují pečlivou montáž. Valivé plochy všech částí ložisek je 

nutné chránit před korozí a poškrábáním, a proto se musí těsnícími kroužky chránit pronikání 

prachu, vlhkosti a nečistot do ložiska. 

Jednořadého válečkového ložiska 

Radiální válečkové ložisko jednořadé má válečky vedeny přírubami v jednom kroužku 

(vnějším, vnitřním), v druhém kroužku je jen válcová valivá dráha bez osazení, což dovoluje 

malé axiální posuvy hřídele, způsobené například tepelnou dilatací hřídele. Tato ložiska 

mohou přenášet pouze radiální síly. Kroužek s vodícími přírubami spolu s klecí a válečky lze 

oddělit od druhého kroužku. Tím je usnadněna montáž a demontáž, a to především v případě, 

kdy zatěžovací podmínky vyžadují, aby oba kroužky ložiska byly uloženy s přesahem. 

Jednořadá válečková ložiska (Obr. 11) mohou přenášet vysoká radiální zatížení a umožňují 

dosáhnout vysokých otáček. Ložiska jsou vyráběna v různých provedeních, která se liší 

především umístěním vodicích přírub. Ložiska v nejrozšířenějších provedeních. [3] 

 
Obr. 11 – Jednořadé válečkové ložisko [3] 
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Naklápěcí kuličkové ložisko 

Má dvě řady kuliček se společnou oběžnou dráhou vnějšího kroužku. Konstrukce tedy 

umožňuje naklápění ložiska a vyrovnává nesouososti hřídele vzhledem k tělesu. Ložisko je 

vhodné především pro uložení, v nichž může dojít k průhybu hřídele nebo nesouososti. 

Ložisko se rovněž vyznačuje nejnižším třením ze všech valivých ložisek, a proto generuje 

nižší teplotu i při vysokých otáčkách. 

Naklápěcí kuličkové ložisko (Obr. 12) ve standardním provedení je nabízeno s 

válcovou dírou, některé velikosti jsou rovněž opatřeny kuželovou dírou (s kuželovitostí 1:12). 

Velká naklápěcí kuličková ložiska řad 130 a 139, původně vyvinutá pro uložení papírenských 

strojů, nacházejí uplatnění především v uloženích, která vyžadují spíše nízké tření než 

vysokou únosnost. Tato ložiska jsou opatřena kruhovou drážkou s mazacími otvory ve 

vnějším kroužku a mazacími otvory ve vnitřním kroužku. [3] 

 

 

Obr. 12 – Naklápěcí kuličkové ložisko [3] 
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Obr. 16 – Jednotlivé typy valivých ložisek, které se často používají  

v elektrických  strojích [3] 

 

Uspořádání ložisek 

 
Pro uložení rotující součásti točivého stroje, např. hřídele, se v zásadě používají dvě 

ložiska, která zachycují síly působící v radiálním i axiálním směru vzhledem k nehybné části 

stroje, např. tělesu. V závislosti na způsobu použití, zatížení, požadované přesnosti a 

nákladech může být pro uložení zvoleno následující uspořádání ložisek: 

• uspořádání s axiálně vodícím ložiskem a axiálně volným ložiskem 

• souměrné uspořádání ložisek 

• “plovoucí” uspořádání ložisek. 

Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem 

 
Axiálně vodicí ložisko na jednom konci hřídele přenáší kromě radiální složky zatížení 

i složku axiální v obou směrech. Z toho důvodu musí být axiálně zajištěno jak na hřídeli, tak v 

tělese. Jako axiálně vodicí ložisko jsou vhodná radiální ložiska, která umožňují přenášet 

kombinované zatížení, např. jednořadá či dvouřadá kuličková ložiska, dvě párovaná jednořadá 

kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, naklápěcí kuličková ložiska, soudečková ložiska nebo 

popř. párovaná kuželíková ložiska. Jako vodicí ložisko může být rovněž použita kombinace 

radiálního ložiska pro přenos čistě radiálního zatížení, např. válečkového bez přírub na 

jednom kroužku, spolu s kuličkovým ložiskem, s čtyřbodovým ložiskem anebo s axiálním 

obousměrným ložiskem. Druhé ložisko, které zachycuje axiální síly v obou směrech, však 

musí být montováno s radiální vůlí (tzn. s volným uložením) v tělese. [3] 
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Souměrné uspořádání ložisek 
 

V některých uloženích je hřídel axiálně vedena v jednom směru jedním ložiskem a v 

druhém směru druhým ložiskem. Tento typ uspořádání je nazýván “souměrný” a je zpravidla 

určen pro krátké hřídele. Vhodnými ložisky jsou radiální ložiska všech typů, která mohou 

přenášet axiální zatížení alespoň v jednom směru, jako např.: 

• kuličková ložiska s kosoúhlým stykem  

• kuželíková ložiska  

Pokud se v souměrném uložení použijí jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým 

stykem nebo kuželíková ložiska, může být v některých případech potřebné namontovat 

ložiska s předpětím  

“Plovoucí” uspořádání ložisek 

 
Také v tomto uspořádání ložisek je vedení zajištěno v jednom směru jedním ložiskem 

a v druhém směru druhým ložiskem. Toto uspořádání je vhodné v případě, že nejsou kladeny 

vysoké nároky na axiální vedení nebo jestliže díl na hřídeli současně zajišťuje axiální vedení.  

Vhodnými typy ložisek pro tento typ uložení jsou: 

• kuličková ložiska  

• naklápěcí kuličková ložiska 

• soudečková ložiska. 

V tomto typu uložení je nutné, aby se jeden kroužek každého ložiska mohl pohybovat 

uvnitř ložiska anebo na opěrné ploše, nejlépe vnější kroužek uložený v ložiskovém tělese. Pro 

plovoucí uspořádání lze rovněž použít válečková ložiska v provedení NJ s přesazenými 

vnitřními kroužky. V takovém případě dochází k axiálnímu pohybu v ložisku. [3] 

Radiální zajištění ložisek 

 
Únosnost ložisek je plně využita pouze tehdy, když jsou ložiskové kroužky opřeny po 

celém obvodě a celé šířce oběžných drah. Opěrná plocha musí být pevná, může mít válcový 

nebo kuželový tvar, popř. u kroužků axiálních ložisek se může jednat o rovinnou plochu. To 

znamená, že opěrné plochy pro ložiska musí být vyrobeny s odpovídající přesností a nesmějí 
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být opatřeny drážkami, otvory apod. Kromě toho musí být ložiskové kroužky spolehlivě 

zajištěny, aby se pod zatížením neotáčely v tělese nebo na hřídeli. Uspokojivé radiální 

zajištění a odpovídající podepření může být zajištěno v zásadě pouze tehdy, když jsou 

kroužky ložiska namontovány s dostatečným přesahem. Nedostatečně nebo nesprávně 

pojištěné ložiskové kroužky jsou vždy příčinou poškození ložisek i souvisejících dílů. Jestliže 

se však požaduje snadná montáž a demontáž, popř. axiální posuvnost u axiálně volného 

ložiska, nelze volit pevné uložení kroužku. V některých případech, kdy je zvoleno volné 

uložení, je nutné provést opatření, které zamezí nevyhnutelnému opotřebení při posouvání 

kroužku – např. opěrné plochy jsou povrchově kaleny, stykové plochy jsou mazány pomocí 

speciálních mazacích drážek, které současně odvádějí i částice otěru, anebo ložisko může být 

na čelních plochách opatřeno drážkami pro pero nebo jiné zajišťovací zařízení [3]. 

 

3. Metalografické složení ložisek 

3.1 Valivá ložiska 

3.1.1 Materiály valivých ložisek 

Provoz a spolehlivost valivých ložisek závisí z velké části na materiálech, z nichž jsou 

vyrobeny jednotlivé díly ložiska. Oceli používané pro výrobu ložiskových kroužků a valivých 

těles musí mít dostatečnou tvrdost, která zajistí potřebnou únosnost, odolnost proti opotřebení 

při odvalování, při mazání čistým nebo znečištěným mazivem a rozměrovou stabilitu dílů 

ložiska. Klece valivých ložisek jsou mechanicky namáhány třecími, tahovými a setrvačnými 

silami a dále v některých případech na ně mohou chemicky působit určitá maziva, 

rozpouštědla, chladiva a chladicí kapaliny. Relativní význam těchto vlivů může být rovněž 

ovlivněn provozními parametry, jako např. korozí, zvýšenou teplotou, rázovým zatížením či 

jejich kombinací, jakož i dalšími vlivy. Vzhledem k tomu má dostatečné znalosti a vybavení, 

aby mohla nabídnout nejrůznější materiály, postupy a povlaky, technicko-konzultační 

pracovníci SKF mohou pomoci při volbě ložisek, která zajistí vynikající funkci konkrétního 

uložení. Kontaktní těsnění, která jsou součástí valivých ložisek, mají rovněž velký vliv na 

výkon a spolehlivost ložisek. Materiály, z nichž jsou vyrobena, se musí vyznačovat vynikající 

odolností proti oxidaci, jakož tepelnou a chemickou odolností. Vyrábí ložiskové kroužky, 
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valivá tělesa, klece a těsnění vždy z takových materiálů, které splňují nejlépe požadavky 

různých uložení. Pro uložení, pro něž není možné zajistit dostatečné mazání, nebo jestliže je 

třeba zabránit průchodu elektrického proudu ložiskem. [8] 

3.1.2 Materiály klecí 

Lisované ocelové klece 

Většina lisovaných ocelových klecí je vyráběna z nízkouhlíkové ocele válcované za 

tepla podle EN 10111:1998. Tyto lehké klece se vyznačují poměrně vysokou pevností a 

mohou být opatřeny povrchovou úpravou, která dále sníží tření a opotřebení. Lisované klece 

běžně používané v nerezových ložiskách jsou vyrobeny z nerezové ocele X5CrNi18-10 podle 

EN 10088-1:1995. 

Masivní ocelové klece  

Masivní ocelové klece jsou běžně vyráběny z nelegované konstrukční ocele S355GT 

(St 52) podle EN 10 025:1990 + A:1993. Některé masivní ocelové klece jsou opatřeny 

povrchovou úpravou, která zlepšuje kluzné vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Masivní 

ocelové klece jsou určeny pro velkorozměrová ložiska nebo pro uložení, v nichž nelze použít 

mosazné klece, protože hrozí nebezpečí vzniku trhlinek způsobených korozí pnutím, která je 

vyvolána chemickou reakcí. Ocelové klece mohou být používány při provozních teplotách až 

do 300 °C. Na tyto klece nepůsobí negativně maziva na bázi minerálního ani syntetického 

oleje, která jsou běžně používána pro mazání valivých ložisek, ani organické rozpouštědla 

určená pro čištění ložisek. 

Mosazné lisované klece 

Klece lisované z mosazného plechu se používají pro malá a středně velká ložiska. 

Mosaz pro výrobu těchto klecí splňuje normu EN 1652:1997. V uloženích, jako např. v 

kompresorech chladicích zařízení, která používají chladicí média s obsahem čpavku, může 

dojít v mosazném plechu ke vzniku trhlinek způsobených korozí pnutím, a proto by měly být 

používány masivní mosazné nebo ocelové klece. [3] 
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Masivní mosazné klece 

Většina mosazných klecí je vyráběna z lité nebo kované mosazi CW612N podle EN 

1652:1997. Tento materiál je odolný proti většině syntetických olejů a plastických maziv a při 

čištění mohou být používána běžná organická rozpouštědla. [3] 

3.1.3 Materiály pro ložiskové kroužky a valivá tělesa 

Prokalitelné ocele 

Prokalitelné ocele, které jsou nejvíce používány pro výrobu valivých ložisek, jsou 

uhlíko-chromové s obsahem cca. 1 % uhlíku a 1,5 % chrómu podle ISO 683-17:1999. V 

současné době je uhlíko-chromová ocel jedna z nejstarších a nejvíce zkoumaných ocelí, 

protože neustále rostou nároky na delší trvanlivost ložisek. Složení této ložiskové ocele 

představuje optimální rovnováhu mezi výrobními a provozními požadavky. Tato ocel 

zpravidla prochází při výrobě martenzitickou nebo bainitickou přeměnou, při níž je zakalena 

na tvrdost 58 až 65 HRC. V několika posledních letech technický vývoj umožnil splnit vyšší 

nároky na čistotu, což se výrazně projevilo na pevnosti a kvalitě ložiskové ocele. Snížení 

obsahu kyslíku a nekovových vměstků přineslo výrazné zlepšení vlastností ložiskových ocelí.  

Indukčně kalené ložiskové ocel 

Povrchové indukční kalení umožňuje selektivně kalit oběžnou dráhu, přičemž 

zbývající část ložiska není zakalena. Kvalita ocele a výrobní postup v použité před 

povrchovým kalením ovlivňují vlastnosti nezakalené části, což znamená, že u jedné součásti 

lze dosáhnout spojení rozdílných vlastností. Příkladem je přírubová ložisková jednotka pro 

kola automobilů (HBU), jejíž nekalená příruba má odolávat únavovému poškození struktury, 

zatímco oběžná dráha únavovému poškození vlivem valivého styku. 

Cementační ložiskové ocele  

Chromniklové a mangano-chromové legované ocele podle ISO 683-17:1999 s 

obsahem uhlíku cca. 0,15 % jsou cementační ocele nejvíce používané pro výrobu valivých 

ložisek. Pro uložení, v nichž jsou ložiska namontována s velkým přesahem a kde na ložiska 

působí velké rázové zatížení, jsou doporučena ložiska s cementovanými kroužky a/nebo 

valivými tělesy. [3]  
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Ložiskové ocele pro vysoké teploty 

V závislosti na typu, je pro standardní ložiska vyrobená z prokalitelné ocele a z 

povrchově kalených ocelí stanovena doporučená nejvyšší provozní teplota, která se pohybuje 

mezi 120 a200 °C. Maximální provozní teplota závisí přímo na procesu tepelného zpracování, 

který byl použit při výrobě dílů ložiska. Pro provozní teploty do 250 °C může být ložisko 

tepelně zpracováno (stabilizováno). V takovém případě je však třeba počítat se snížením 

únosnosti ložiska. 

 Ložiska, která pracují dlouhodobě při teplotách vyšších než 250 °C, by měla být 

vyrobena z vysoce legovaných ocelí, jako např. 80MoCrV42-16 vyrobených podle ISO 683-

17:1999, protože si uchovají tvrdost a provozní vlastnosti i za extrémních teplot.  

Keramické materiály 

Keramické kroužky a valivá tělesa ložisek jsou vyráběny především z nitridu křemíku 

určeného k tomuto účelu. Nitrid křemíku se skládá z jemných podlouhlých zrn beta-nitridu 

křemíku rozpuštěných ve sklovité základní hmotě. Tento materiál nabízí spojení vlastností, 

které jsou výhodné pro valivá ložiska, jako např. vysokoutvrdost, nízkou měrnou hmotnost, 

nízkou tepelnou roztažnost, vysoký elektrický odpor, nízkou dielektrickou konstantu a 

nemagnetické vlastnosti. [3] 

4. Projevy poškození v praxi 

4.1 Hlavní druhy poškození 

Stejně tak, jako u jiných strojních součástí, může i u valivých ložisek dojít z 

nejrůznějších příčin k předčasnému poškození a poruše uložení. Je třeba rozlišovat trvanlivost 

ložiska určenou únavou v důsledku působení zatížení při provozních otáčkách a životnost, 

určující dobu provozuschopnosti ložiska, než je ložisko z různých příčin vyřazeno z provozu. 

Životnost ložiska je ovlivněna například nesprávnou montáží, špatnou volbou ložisek, 

výrobními chybami při výrobě připojovacích dílů, neodbornou manipulací s ložisky, 

nečistotami vniklými do ložisek nebo špatným mazáním. Jestliže se u ložisek projevují 

poškozování nebo jiné nedostatky, je důležité stanovit příčinu poškozování, aby se mohla 

provést opatření k zabránění jejich dalšího vzniku. [7] 

http://www.zkl.cz/cs/pro-konstruktery/11-vady-s-poskozeni-lozisek#111
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Velmi často se nejedná o jednoduchou analýzu, zvlášť působí-li několik příčin 

současně, nebo poškození je takového rozsahu, že již nelze najít místo, kde bylo poškození 

iniciováno. Začínající poškození se projeví většinou na chodu ložiska zvýšenými vibracemi, 

teplotou nebo akusticky. Proto je vhodné provoz náročných uložení sledovat pomocí 

diagnostických systémů a tím včas odstavit zařízení v počátečním stádiu vzniku poškození. 

Příklady hlavních druhů poškození valivých ložisek uvádí následující obrázky. 

4.1.1 Odloupávání povrchu 

Nepřípustný charakter vytrhávání materiálu v důsledku tepelného přetížení ložiska je 

na Obr. 17.  

  

  

Obr. 17 – Nepřípustný charakter vytrhávání materiálu [7] 

Typický únavový jev – pitting 

Vzniklý na oběžné dráze ložiskových kroužků, je zobrazen na Obr. 18. Toto 

poškození je důsledkem cyklického namáhání ložiskových součástí a je způsoben normální 

únavou materiálu. První trhlinky vycházejí od drobných nehomogenit v materiálu v určité 

hloubce pod povrchem. Často však vzniká z přetížení, nedostatečného mazání nebo jiných 

provozních vlivů. Jeho včasnou indikací lze příčiny lépe analyzovat a odstranit. Na obrázcích 

je nepřípustné opotřebení. 

 

Obr. 18 – Typický únavový jev – petting [7] 
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4.1.2 Prohlubeniny a otlaky 

Poškození oběžné dráhy způsobené nešetrnou montáží a mělká prohloubení v oběžné 

dráze vzniklá zaválcováním tvrdých nečistot za chodu ložiska (Obr. 19). Obě vyobrazená 

poškození jsou nepřípustného rozsahu a mohou být zdrojem rozvoje únavového poškození – 

pittingu. Poškození oběžných drah vzniklé nesprávným postupem při montáži jsou zpravidla 

snadno rozeznatelná, protože leží v rozteči valivých těles. Nebezpečné jsou i otlaky vzniklé 

přetížením ve stacionárním stavu nebo vibracemi zařízení při jeho transportu na velké 

vzdálenosti, například při lodní přepravě. 

 

Obr. 19 – Vlevo - nešetrná montáž, vpravo – zaválcování tvrdých nečistot [7] 

4.1.3 Odírání 

Oleštění kuličky v důsledku přetížení a poruchy mazání a odření úložné plochy 

kroužku vlivem protočení v uložení (Obr. 20). V obou případech se jedná o nepřípustný stav. 

 

Obr. 20 – Vlevo – přetížení a poruchy mazání, vpravo – vliv protočení [7] 

4.1.4 Tvoření rýh a kráterů vlivem průchodu elektrického proudu 

Poškození kuličky a oběžné dráhy (Obr. 21) průchodem elektrického proudu valivým 

kontaktem. Jedná se o nepřípustné poškození. Vzniká jiskřením přes tenkou vrstvu maziva. V 

těchto místech vznikají vypálené jícny, které jsou zdrojem vibrací a zvýšené hlučnosti ložiska. 

Vzniku tohoto poškození v uložení elektromotorů a dalších valivých uložení kolejových 
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vozidel s elektrickou trakcí se předchází například použitím ložisek s izolační vrstvou na 

jednom z kroužků nebo použitím hybridních ložisek s keramickými kuličkami. 

 

Obr. 21 – Vlevo – poškození kuličky, vpravo – poškození oběžné dráhy [7] 

4.1.5 Opotřebení 

Na valivých plochách válečků a oběžných drah kroužků (Obr. 22) způsobený 

selháním mazání bez vytrhávání materiálu. K takovému poškození může dojít především v 

místech, kde jsou horší podmínky pro udržení mazacího filmu, jako na čelech nákružků 

ložiskových kroužků, nebo na čelech válečků. K nežádoucímu opotřebení může dojít také 

vlivem prokluzů valivých těles vůči ložiskovým kroužkům. Opotřebení je charakterizované 

stopami zadírání a prokluzování, které bývá provázené zahnědlými místy na oběžné dráze. 

Jedná se o nepřípustné opotřebení. 

 

Obr. 22 – Vlevo – opotřebení na plochách, vpravo – opotřebení drah kroužků [7] 

4.1.6 Koroze 

Na prvním snímku jsou stopy přípustného rozsahu stykové koroze na oběžné dráze a 

na druhém je koroze vnitřního kroužku (Obr. 23). Koroze vzniklá nedostatečnou ochranou 

proti vlhkosti nebo použitím nevhodného maziva je vždy nepřípustná. Místa napadená rzí 

mohou být počátkem odloupávání povrchu funkčních ploch, které může způsobit zhoršení 

přesnosti chodu a snížení trvanlivosti ložiska. Koroze vzniká kondenzací vzdušné vlhkosti, ke 



 

23 

 

které může dojít i při nesprávných skladovacích podmínkách. Styková korozeje způsobena 

velice slabými kmity nebo vibracemi součástí uložených s vůlí, které mohou vést k 

závažnému poškození ložisek a znemožnit tak další jejich použití. 

 

Obr. 23 – Vlevo – styková koroze, vpravo – koroze vnitřního kroužku [7] 

4.1.7 Poškození klece 

Při normálních provozních podmínkách je klec valivých ložisek málo namáhaná. K 

poškození dochází především vlivem špatného mazání. Při nedostatečném mazání vzniká u 

klece nejdřív opotřebení stykových ploch s valivými tělesy nebo s vodícími plochami 

ložiskových kroužků. Na prvním snímku je hluboké opotřebení kapsy klece od styku s 

válečkem se stopami po vytrhávání materiálu. Jedná se o nepřípustný rozsah poškození. Na 

druhém snímku (Obr. 24) je přípustný rozsah oleštění vodícího průměru masivní bronzové 

klece kuličkového ložiska. [7] 

 

Obr. 24 – Vpravo – hluboké opotřebení kapsy klece, vpravo – stopy po vytrhání materiálu [7] 

 

5. Nápravná opatření pro eliminování poškození ložisek 

Pro zaručení dlouhodobé životnosti stroje i jeho ložisek je bezpodmínečně nutné stroj 

vhodně skladovat. 
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5.1 Uskladnění elektrického stroje 

Při dlouhodobém skladování generátoru je třeba zajistit stroj tak, aby docházelo k 

minimálním vlivům okolního prostředí na stroj. Doporučujeme stroj uložit v uzavřeném 

čistém bezprašném a suchém prostředí, kde bude zabráněno náhlým změnám teploty, které 

způsobují kondenzaci vlhkosti ve stroji i na jeho povrchu. 

Jestliže je stroj odstaven ve strojovně na pozici, kde dříve pracoval, doporučujeme 

zajistit jej tak, aby do stroje nemohl pronikat prach, vlhkost a nečistoty, včetně různého 

hmyzu, nebo jiných zvířat. Je nutné uzavřít veškeré vstupy do stroje pomocí vhodných bariér. 

Před uzavřením stroje doporučujeme vložit do vnitřního prostoru stroje vysoušedla, která 

absorbují vzdušnou vlhkost. Navlhlá vysoušedla je třeba periodicky vyměňovat za suchá v 

intervalu 1 měsíce, nebo dle zjištěného obsahu vlhkostí. Obsah vlhkosti zjišťujeme zvážením 

suchého a použitého vysoušedla. Před dlouhodobým odstavením stroje provedeme kontrolu 

izolačního stavu stroje, povrchových nátěrů, povrchu sběracích kroužků, demontujeme 

sběrací kartáče, odmontujeme silové přívody a odpojíme měřící přístroje. Doporučuje se 

poškozené povrchové nátěry jak uvnitř stroje tak na povrchu opravit, aby nedocházelo k 

dalšímu postupu poškození, nebo korozi.  

Úkolem nátěrů je ochránit kovové i nekovové součásti před vlivy prostředí ve kterém 

pracují a dodat strojům estetický vzhled. Volba nátěrového materiálu závisí na druhu a 

materiálu povrchu a na pracovním prostředí. Povrch se však musí pro nátěr vhodně upravit, 

např. vysoušením, broušením, obrobením, leštěním, odmaštěním, zbavení rzi apod. [13] 

Provedeme konzervaci kovových ploch, které nejsou opatřeny nátěrem, konzervační 

vazelínou LH Madit, nebo, dle doporučení místních výrobců maziv, vazelínou dostupnou na 

místním trhu. Konzervačním tukem ošetříme rovněž sběrací kroužky a sběrací ústrojí, aby 

nedocházelo k jejich korozi. Před odstávkou stroje provedeme kontrolu čepů a pánví ložisek z 

hlediska jejich poškození a vniknutí případných nečistot. Během odstávky stroje ponecháme 

připojení na olejové hospodářství, aby bylo umožněno pravidelné protáčení rotoru a 

proplachování ložisek teplým olejem. [10] 

 

5.2 Podmínky skladování elektrických strojů 

 Veškeré zásilky musí být umístěny v předepsaných skladovacích prostorech. Ve 

skladech nesmí být současně uloženy chemicky reaktivně a silně korozivní látky (kyseliny, 
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louhy, soli apod.) vložených částí a kontrola částí balených, u kterých byl poškozen obal. U 

hermetického balení je třeba kontrolovat pevnost a celistvost spoje folie, nedošlo-li 

k protržení folie nesprávnou manipulací. V případě poškození obalu, nátěrové vrstvy nebo 

konzervace se musí provést podle výsledku kontroly ihned odborná oprava zahrnující řádné 

odrezování, vyčištění chráněného povrchu a obnovení nátěrového, konzervačního a obalového 

systému. V tomto stavu se může zařízení skladovat až do skončení zaručené účinnosti 

provedené konzervace.V případě potřeby delšího skladování, než je doba zaručené účinnosti 

konzervace, musí být nejpozději 2 měsíce před uplynutím této doby provedena prohlídka 

skladovaného zařízení za účasti zástupců odběratele a výrobce a dohodnut další postup při 

skladování. Obaly, u kterých není zapotřebí dělat periodické prohlídky, lze skladovat nejvýše 

do dvou vrstev. Horní vrstvu musí tvořit obaly s menší hmotností a řádně podložené, aby 

nemohly způsobit prohnutí nebo poškození krytů u spodních obalů. Ve skladu 2 a 1 musí být 

vždy pod obaly a výrobky podloženy betonové nebo dřevěné podklady. Podklady musí být 

nejméně 100 mm vysoké a v takové vzdálenosti od sebe, aby se výrobek nedotýkal 

země.Každé tři měsíce se provádějí periodické prohlídky stavu skladovaného zařízení. Stav 

izolace jednotlivých vinutí se kontroluje každé 2 měsíce a pokud možno stále týmž způsobem. 

Soustavným sledováním izolačního odporu a okolní teploty lze včas zjistit zhoršení stavu 

izolace a určit vhodná opatření. Konzervace se odstraňuje z jednotlivých částí pomocí 

vhodných rozpouštědel těsně před montáží. [10] 

 

5.2 Balení, přeprava, skladování 

5.2.1 Balení a obaly          

 Všechny expedované části stroje jsou pro dopravu chráněny vhodným přepravním 

obalem, který zabezpečuje výrobek před poškozením a zároveň s ním umožňuje bezpečnou 

manipulaci. Výjimku tvoří stator a některé volně ložené části. Fixace a dočasná ochrana 

výrobků proti atmosférické korozi jsou závislé na počtu překládek, použitých dopravních 

prostředcích, požadované době skladování, skladovacích podmínkách a klimatu v místě 

skladování. Hermetické balení je neprodyšné uzavření celého prostoru (stator), nebo přesně 

provedený svařený plášť z PE folie, vhodně upevněný ke dnu obalu nebo navlečený na 

výrobek. Do prostoru chráněného PE folie jsou vloženy vysoušedla k pohlcení atmosférické 

vlhkosti. Všechny opracované plochy strojů jsou konzervovány. Armatury dodávané se 
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strojem jsou uvnitř konzervovány a konce mají zaslepené proti vniknutí nečistot. Drobný 

materiál se balí do beden, měřicí a regulační přístroje se chrání před nárazy uložením do 

výplňového materiálu (mechová pryž, pěnový polystyren apod.). Zásilky musí být uloženy ve 

skladovacích prostorech vyznačených na obalech a v balících listech. 

 
Přeprava zásilky 

 

Zařízení se dopravuje způsobem odpovídajícím jeho charakteru. Části stroje se 

přepravují dráhou na otevřených železničních vagónech nebo silničními vozidly. Velmi těžké 

nebo rozměrné části se dopravují na speciálních železničních vagónech, popřípadě na 

speciálních podvozcích. Veškeré volně uložené součásti a bedny jsou na vagónech pečlivě 

zajištěny proti posuvu a všem pohybům při dopravě dle „Předpisů o nakládání zboží do 

železničních vozů“. Musí být dobře chráněné před povětrnostními vlivy plachtou nebo folií 

z PVC. Při přepravě části s vinutím hrozí nebezpečí posunutí vinutí vůči železu při tvrdých 

nárazech během přepravy. Pro balení rotoru je navržen samonosný obal. Čepy rotoru jsou 

nakonzervovány a chráněny několika vrstvami izolačních a balících materiálů. Povrchová 

úprava vazelínou není vhodná na dlouhou dobu, neboť časem vazelínou absorbovaná voda a 

kyseliny leptají broušené plochy.  Po příchodu dodávky na místo určení je třeba, aby příjemce 

prohlédl stav obalů a beden. Dojde-li při dopravě k poškození zásilky, reklamuje příjemce 

závady ihned u přepravce a uvědomí o nich výrobce.  

 

5.2.2 Skladování 

 Veškeré zařízení a to jak v obalech tak i volné díly nesmí být skladovány na volném 

prostranství a musí být dobře chráněny před povětrnostními vlivy, poškození a vniknutí 

prachu. Typy skladů předepisuje výrobce v seznamu obalů a označuje je na obalech, příp. 

nebalených výrobcích. Není-li k dispozici některý typ skladu nebo není-li sklad v požadované 

výměře, dohodne odběratel s výrobcem nejpozději 4 měsíce před započetím expedice 

rovnocenný způsob skladování. [10] 

 

Obvyklé rozdělení skladovacích prostorů:  
 

1 - uzavřený prostor s uměle regulovaným klimatem (zděný, čistý, suchý, klimatizovaný 

sklad, kde teplota neklesne pod +50C). Nesmí docházet k prudkým výkyvům teplot a vlhkosti 

 

2 - uzavřený prostor bez umělé regulace klimatických podmínek (čistý, suchý, uzavřený 

sklad) 
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3 – přístřešek (krytý, ze stran neuzavřený prostor, chráněný z jedné strany nejčastějšího 

výskytu větru) 

 

4 – volné prostranství (zpevněný, vyspádovaný a odvodněný prostor)  

 

5.3. Provozní kontrola před spuštěním 

5.3.1 Kluzná ložiska 

Seřízení hospodářství mazacího oleje  
 

 Olejové nádrže, ložiskové prostory a potrubí musí být dokonale čisté a propláchnuté 

olejem. Dálkové měření teplot ložisek je uvedeno do provozu, odzkouší se funkce výstrahy a 

ochrany odvozené od zvýšené teploty ložisek. Za klidu stroje se spustí olejová čerpadla a 

kontroluje se těsnost olejového okruhu. Provede se seřízení okruhu mazacího oleje v souladu 

s provozními předpisy. Teplota oleje na vstupu do ložisek se má pohybovat v rozmezí 

35÷400C. Při prvním uvedení stroje do provozu nebo po delší odstávce se laboratorní 

zkouškou kontroluje čistota mazacího oleje. 

 

Teploty ložisek 

  

 Pro měření teploty jsou v každém ložisku zabudovány odporové teploměry nebo 

termočlánky a to tak, že měří teplotu v těsné blízkosti výstelky v místě předpokládané 

nejvyšší teploty. Takto měřená teplota se pohybuje v rozmezí 60÷70C. Teplotní hladiny pro 

nastavení výstrahy a ochrany jsou uvedeny v bodě 2.2.3. Teplota mazacího oleje na vstupu do 

ložiska by měla být max. 49°C. Za provozu je nutno sledovat teploty ložisek, tlaky olejů, 

unikání oleje netěsnostmi. [10] 

 

Hřídelová napětí a jejich měření 

 Na hřídeli generátoru mohou vznikat napětí, tvořená různými vlivy: napětí generované 

nesymetriemi v magnetickém obvodu stroje (Přestože jeho úroveň není vysoká, řádově volty, 

může vyvolat značné ložiskové proudy, mající za následek poškození výstelky ložisek. 

Ochranou proti účinkům tohoto napětí je izolování ložisek. Ložisko  RENK, použité na tomto 

stroji, je izolováno v pánvi. Kvalita izolace se zkontroluje v průběhu montáže stroje), vstupu 

do ložisek musí odpovídat předepsaným hodnotám. Za provozu stroje se ověřuje stav izolace 
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ložisek generátoru a funkce zemnících kartáčů měřením napětí mezi hřídelem a kostrou. 

Velikost napětí blízka nule na straně spojky ukazuje na správnou funkci uzemňovacích 

kartáčů. Naměřené střídavé napětí mezi hřídeli a kostrou u ložisek na straně budiče 0,5÷5 

V svědčí o dobrém stavu ložiskových izolací. [10] 
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6. ZÁVĚR 

Tato práce  má za cíl popsat problémy valivých ložisek použitých v elektrických strojích, 

které vznikají při jejich přepravě a manipulaci.  

V úvodu práce je stručné seznámení s elektrickými stroji, s jejich principem a základním 

rozdělením. 

 Druhá kapitola obsahuje základní rozdělení ložisek, jejich popis a vysvětlení jejich principu. 

Kapitola také popisuje výhody a nevýhody ložisek i konstrukční příklady ložiskových uzlů, 

jelikož již vhodná volba ložiska a konstrukčního uspořádání má zásadní dopad na životnost 

elektrického stroje. 

Třetí kapitola se zabírá metalografickým složením kluzných a valivých ložisek. Jsou zde 

uvedeny materiály jednotlivých částí, jejich složení, zpracování, možnost i vhodnost použití. 

Projevy poškození v praxi, obsažené ve čtvrté kapitole, seznamuje se základními problémy 

ložisek narušující jejich správnou funkci, se kterými se lze běžně setkat. Analýza příčiny 

poškození není jednoduchá, jelikož se často jedná o více příčin najednou. 

V páté kapitole jsou popsána nápravná opatření pro eliminaci poškození ložisek. Tato část se 

důkladně zabývá problémy při skladování elektrického stroje, skladovacími podmínkami, 

balením, obaly i přepravou těchto zařízení. Neméně důležitou částí pro správnou funkci 

ložisek je kontrola elektrického stroje před spuštěním,  kontrola teploty i hřídelových proudů. 

V této práci jsem si stanovil cíl vytvořit ucelené pojednání o problémech poškození valivých 

ložisek v tak specifickém odvětví jako jsou elektrické stroje. Do této práce jsem také nad 

rámec zadání zahrnul kluzná ložiska, pro odvětví elektrických strojů neméně důležitá. 

Poškození při manipulací a přepravě je bohužel častým problémem se který se lze běžně 

setkat.  Jsem přesvědčen, že vzhledem mým osobním zkušenostem a poznatkům z praxe se 

kterými jsem přišel do styku a do této práce zahrnul, jsem tohoto cíle dosáhl. 

 

 

. 
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