
 
 

     VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra obrábění a montáže 

 

 

 

Montáž a demontáž ložisek s kuželovou dírou 

metodou SKF Drive-up 

 

Assembly and Disassembly of Bearings with Tapered Bore by 

Method SKF Drive-up 

 

Student:                                                    Jiří Nutil 

Vedoucí bakalářské práce:                       Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 

 

Ostrava 2012 

 

 



 
 

    

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Nutil, J. Montáž a demontáž ložisek s kuželovou dírou metodou SKF Drive-up. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 

2012, 46 s. Vedoucí práce: Petrů, J. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá montáží a demontáží ložisek s kuželovou a válcovou 

dírou metodou SKF Drive-up. V úvodní části jsou popsány ložiska s kuželovou dírou, 

pro které je metoda SKF Drive-up určena. Dále je v úvodní části popsáno montážní 

nářadí a jeho funkčnost. Následující kapitola se zabývá popisem montáže ložisek 

pomocí metody SKF Drive-up. Předposlední kapitola se zabývá popisem demontáže 

ložisek pomocí metody SKF Drive-up. Závěrečná část práce se zabývá zhodnocením 

celé metody SKF Drive-up. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

Nutil, J. Assembly and Disassembly of Bearings with Tapered Bore by Method SKF 

Drive-up. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Machining and Assembly, 2012, 46 p. Thesis head: Petrů, 

J. 

The Bachelor Thesis deals with assembling and disassembling conic and cylindric hole 

bearings using SKF Drive-up method. This thesis first explains conic hole bearings for 

which is SKF Drive-up method designed. Additionally there are described assembly 

tools and their´s functionality. Furthermore, the thesis explains assembling bearings 

using SKF Drive-up method. Last but one chapter of the thesis describes disassembling 

bearings using SKF Drive-up method. In conclusion is adduced evaluation of SKF 

Drive-up method. 
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       SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

 

ZNAČKA 

 

VÝZNAM 

 

JEDNOTKA 

g Vnitřní závit hydraulické 

matice 

[mm] 

d1 Vnitřní průměr pístu 

matice 

[mm] 

d2 Vnější průměr pístu 

matice 

[mm] 

d3 Průměr hydraulické 

matice 

[mm] 

b1 Šířka pístu hydraulické 

matice 

[mm] 

b Šířka tělesa hydraulické 

matice 

[mm] 

HMV Označení hydraulických 

matic metrických 

rozměrů 

[-] 
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ÚVOD  

Metoda SKF DRIVE-UP je jednou z metod montáže a demontáže ložisek 

s kuželovou dírou. Při montáži jsou ložiska vždy montována s přesahem na kuželový 

čep, upínací pouzdro, nebo stahovací pouzdro. Pro zjištění správné velikosti přesahu 

ložiska na úložné ploše se používají metody měření zmenšení radiální vůle ložiska, 

měření utahovacího úhlu pojistné matice, měření axiálního posunutí ložiska na kuželové 

ploše, nebo metoda měření roztažení vnitřního kroužku.  

U metody zmenšení radiální vůle ložiska je nutno před montáží změřit radiální 

vnitřní vůli ložiska pomocí číselníkového úchylkoměru, poté se ložisko nasune na 

kuželovou úložnou plochu a při axiálním posouván ložiska se radiální vnitřní vůle bude 

zmenšovat do té doby, než dosáhneme požadované vnitřní vůle určené pro dané ložisko. 

V praxi však při montáži postačuje u ložisek s normální radiální vnitřní vůli při 

axiálním posouvání kontrola zmenšení vůle otáčením a naklápěním vnějšího 

ložiskového kroužku. Je-li ložisko namontováno se správným přesahem, vnějším 

kroužkem by mělo jít snadno otáčet, avšak při naklápění vnějšího kroužku ložiska by 

měl být cítit slabý odpor.  

Při montáži ložisek, pomocí měření utahovacího úhlu pojistné matice je důležité, 

aby před konečným dotažením matice bylo ložisko nasunuto na kuželové úložné ploše 

tak, aby se kuželové plochy ložiska a hřídele vzájemně dotýkali v celé své ploše, v praxi 

to znamená, aby se vnitřní kroužek ložiska neprotáčel vzhledem ke hřídeli. Poté se 

matice dotáhne o úhel určený danému ložisku. 

Metoda měření roztažení vnitřního kroužku je určená pro montáž 

velkorozměrových, soudečkových ložisek vyráběných společností SKF. Tyto ložiska 

mají ve vnitřním kroužku zabudovaný snímač, který vysílá informace o roztažení 

vnitřního kroužku v závislosti na zmenšení vnitřní vůle ložiska, do speciálního ručního 

indikátoru. Díky informacím z ručního indikátoru potom můžeme ložisko namontovat 

pomocí běžných montážních nástrojů. 

Metoda montáže ložisek s kuželovou dírou pomocí měření axiálního posunutí je 

založena na axiálním posunutí vnitřního kroužku ložiska na kuželové úložné ploše. 

Doporučené hodnoty axiálního posunutí pro dané ložisko jsou tabulkově určeny 

V tomto případě je nejvhodnějším způsobem montáže metoda SKF DRIVE-UP. Při 

použití této metody potřebujeme k montáži, SKF hydraulickou matici, hydraulické 
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čerpadlo, vhodný manometr a číselníkový úchylkoměr. Abychom dostali ložisko do 

výchozí polohy, využijeme tlaku oleje, který je přenášen z čerpadla na hydraulickou 

matici. Tlak oleje je nutno kontrolovat pomocí manometru. Abychom ložisko dostali do 

konečné polohy, je nutné zjistit velikost axiálního posunutí určenou pro dané ložisko. 

Ložisko dostaneme do konečné polohy tlakem oleje pomocí hydraulické matice. 

Konečnou polohu změříme pomocí číselníkového úchylkoměru.  

Metoda SKF DRIVE-UP je velice spolehlivá a jednoduchá metoda montáže ložisek, 

která umí snadno a velice přesně určit, jak výchozí polohu ložiska, tak i konečnou 

polohu. Nevýhodou této metody je vysoká cena hydraulické matice a v případě montáže 

na kuželový čep musí být hřídel opatřená závitem pro hydraulickou matici. Při montáži 

i demontáži ložisek je důležité dbát bezpečnostních pokynů, neboť se zde pracuje 

s vysokotlakým čerpadlem, které je schopno dosáhnout tlaku až 100 MPa a při 

nesprávné manipulaci je zde riziko poranění pracovníka. Tato metoda se vzhledem ke 

své cenové náročnosti, v běžném provozu nepoužívá. Její využití se uplatňuje v místech 

kde je kladen důraz na přesnost a perfektní funkčnost ložisek, jako například 

v energetice při výměnách ložisek na hřídelích velkých elektromotorů, nebo například 

v papírnickém průmyslu. 

Cílem této bakalářské práce je bližší seznámení se s metodou SKF DRIVE-UP               

a vytvoření montážních a demontážních postupů pro válivá ložiska s kuželovou dírou. 
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1 Úvod do problematiky montáže ložisek 

Tato kapitola se bude zabývat popisem ložisek s kuželovou dírou, mezi která 

patří naklápěcí kuličková ložiska, soudečková ložiska a toroidní ložiska CARB. 

Dále se tato kapitola bude zabývat popisem a funkčností montážního nářadí, jejichž 

znalost je nezbytnou součástí pro správné pochopení montážních metod.  

1.1 Popis montážního modelu                                                                                                                     

Katedra Obrábění a montáže vlastní montážní model společnosti SKF pro 

montáž ložisek s kuželovou dírou na válcový a kuželový čep. V této podkapitole je 

jednoduchý obrázkový popis montážního modelu (Obr. 1), pro zpřehlednění celé 

metody.    

 

Obr. 1 Montážní model  

1. Kuželový čep 

2. Upínací pouzdro 

3. Číselníkový úchylkoměr 

4. Matice KM 12 

5. Podložka MB 12 

6. Hydraulické čerpadlo SKF 729124 

7. Hydraulická matice HMV 12E 

8. Kuželový čep 

9. Soudečkové ložisko SKF 21312 EK/C3 

10. Hákové klíče 

11. Digitální tlakoměr TJMG 100D 
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  1.2 LOŽISKA S KUŽELOVOU DÍROU 

Ložiska s kuželovou dírou jsou vždy montována s přesahem na kuželový čep nebo 

na upínací či stahovací pouzdro. Kuželová ložiska mají kuželovou díru, která má 

kuželovitost 1:12 nebo 1:30. Kuželovitost je poměr průměru ke vzdálenosti. 

Zjednodušeně řečeno o kolik mm se zvětší průměr na dané vzdálenosti. Například u 

kuželovitosti 1:12 to znamená, že průměr kužele se zvětší o milimetr na 12mm výšky 

kužele. Mezi standardní ložiska s kuželovou dírou paří naklápěcí kuličková ložiska, 

soudečková ložiska a toroidní ložiska CARB, vyvinutá společností SKF.  

1.2.1 Naklápěcí kuličková ložiska 

Naklápěcí kuličková ložiska vyvinula společnost SKF. Ložiska mají dvě řady 

kuliček se společnou kulovou oběžnou dráhou vnějšího kroužku (Obr. 1.1), tato kulová 

oběžná dráha umožňuje naklápění ložiska, díky čemuž je schopno vyrovnávat 

nesouososti tělesa vůči hřídeli. Proto se ložiska používají v případech, kde dochází 

k průhybu hřídele čí nesouososti. Standardní provedení soudečkových ložisek 

s kuželovou dírou má kuželovitost 1:12. Naklápěcí kuličková ložiska se vyznačují 

nejnižším třením ze všech válivých ložisek. Díky této vlastnosti mají ložiska nižší 

teplotu i při vysokých otáčkách. 

 

 

Obr. 1.1 Naklápěcí kuličkové ložisko [2] 



Jiří Nutil 

bakalářská práce VŠB-TU OSTRAVA bakalářská práce  

 

13 
 

Naklápěcí kuličková ložiska s kuželovou dírou jsou na kuželový čep montována 

přímo na kuželovou plochu. Při montáži ložisek s kuželovou dírou na válcový čep je 

však nutné použít upínací nebo stahovací pouzdra. Upínací pouzdra (Obr. 1.2) se 

v praxi využívají častěji než stahovací pouzdra (Obr. 1.3), důvodem je že upínací 

pouzdra nemusí být axiálně zajištěna na hřídeli. 

                              

Obr. 1.2 Upínací pouzdro [2]                                      Obr. 1.3 Stahovací pouzdro [2] 

1.2.2 Soudečková ložiska 

Soudečková ložiska mají dvě řady soudečků a společnou kulovou oběžnou dráhu na 

vnějším kroužku (Obr. 1.4). Na vnitřním kroužku jsou dvě oběžné dráhy, které svírají 

určitý úhel vůči ose ložiska. Díky společné oběžné dráze 

na vnějším kroužku je ložisko naklápěcí a tudíž je 

schopno vyrovnávat nesouososti tělesa vůči hřídeli, nebo 

průhyb hřídele. Standardní provedení soudečkových 

ložisek s kuželovou dírou má kuželovitost 1:12, řady 

240,241,248 a. Soudečková ložiska mohou přenášet jak 

radiální zatížení, tak i vysoká axiální zatížení v obou 

směrech. Vzhledem k těmto konstrukčním vlastnostem 

jsou soudečková ložiska v mnoha uloženích naprosto 

nenahraditelná a zaujímají přední postavení na trhu.      Obr. 1.4 Soudečkové ložisko [2] 
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 1.2.3 Toroidní ložiska CARB  

Toroidní ložisko CARB patří mezi nejnovější typy radiálních ložisek s čárovým 

stykem, které v roce 1995 uvedla na trh společnost SKF. Ložisko CARB je jednořadé 

ložisko s dlouhými lehce profilovanými soudečky. Oběžné dráhy vnějšího a vnitřního 

kroužku jsou lehce vypouklé a symetrické vůči středu ložiska (Obr. 1.5). Díky tvaru 

soudečků a oběžných drah je ložisko schopno vyrovnávat axiální posuv hřídele 

vzhledem k tělesu a zároveň je ložisko naklopitelné, čímž umožňuje vyrovnávat 

nesouososti tělesa vůči hřídeli. Tvar profilů obou oběžných drah také zajišťuje 

rovnoměrné rozložení zatížení v ložisku a nízké tření, díky čemuž má ložisko nízké 

provozní teploty i při vyšších otáčkách. Soudečky ložiska CARB jsou samostředící, to 

znamená, že bez ohledu na to jestli došlo k axiálnímu posunutí kroužku, nebo naklopení 

vnějšího kroužku vůči vnitřnímu, soudečky vždy zaujmou takovou polohu, v níž je 

zatížení rozloženo po celé délce soudečku rovnoměrně. I když musí ložiska CARB 

vyrovnávat úhlovou nesouosost a axiální posunutí vyznačují se vysokou provozní 

spolehlivosti a dlouhou provozní trvanlivosti.    

 

Obr. 1.5 Toroidní ložisko CARB [4] 
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Ložiska CARB jsou vyráběná ve dvou provedeních a to v provedení s klecí (a) 

v provedení s plným počtem válivých těles (b), (Obr. 1.6)  

 

Obr. 1.6 Ložisko s klecí a ložisko                                                                              

s plným počtem valivých těles [4] 

Ložisko vyráběné s klecí má podstatně nižší únosnost než ložisko vyráběno s plným 

počtem válivých těles. Oba dva typy ložisek se vyrábí jak s kuželovou dírou, tak 

s válcovou dírou. Kuželovitost ložiska s kuželovou dírou je v závislosti na řadě ložiska 

buď 1:12, nebo 1:30.  

Ložiska CARB mohou pracovat při axiálním posunutí hřídele vzhledem k tělesu, 

toto posunutí způsobuje zmenšení radiální vůle v ložisku, proto by mělo být axiální 

posunutí v únosných mezích, tzn. zbytková vůle v ložisku musí být dostatečně veliká, 

aby soudečky nevyčnívaly přes boky ložiskových kroužků nebo nebyly v kontaktu se 

souvisejícími díly či těsněním. Axiální posunutí vnějšího kroužku vůči vnitřnímu je 

omezeno posunutím válivých elementů, nebo zmenšením vůle v ložisku. Maximální 

axiální posunutí je rovno menšímu z obou omezení. 
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1.3 Popis montážního nářadí a dílů 

Pro správnou funkci ložiska a dosažení co nejdelší životnosti je důležité, jaká je 

zvolena montážní metoda. Neméně důležitá je však také volba montážního nářadí. Tato 

kapitola se zabývá obsluhou montážního nářadí při montáži a demontáži ložisek a 

popisem montážního nářadí a montážních dílů pro metodu  SKF Drive-up. 

1.3.1  Hydraulická matice 

Hydraulická matice (Obr. 1.7) je 

nejdůležitější součásti metody SKF DRIVE-UP. 

Ve své podstatě se jedná o hydraulickou pístnici 

prstencovitého tvaru. Skládá se z ocelového 

kroužku s vnitřním závitem a drážkou (Obr. 1.8 a) 

a z pístu tvaru prstence, který spočívá v drážce 

(Obr. 1.8 b). Těsnost pístu vůči ocelovému 

kroužku zajišťují dva těsnící O-kroužky             

(Obr. 1.8 c). Při čerpání oleje do tlakové komory 

(Obr. 1.8 d) je píst vytlačován ven silou, která je dostačující k úspěšnému nasazení 

ložiska na čep. Přívod hydraulického oleje do matice zajišťuje hydraulické čerpadlo 

přes rychlospojky, které jsou umístěny buď v připojovacím otvoru v čele matice     

(Obr. 1.8 e) nebo na vnějším povrchu matice (Obr. 1.8 f). Dvojí provedení otvorů pro 

rychlospojku umožňuje matici větší prostorovou flexibilitu. Nepoužívaný otvor je 

zaslepen zátkou s kuličkou. Vnější kroužek je z čela opatřen dírou bez závitu           

(Obr. 1.8 g), která je určená pro číselníkový úchylkoměr. Špička úchylkoměru se opírá a 

píst matice a určuje axiální posunutí ložiska na kuželovém nebo válcovém čepu. 
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a. ocelový kroužek s vnitřním závitem  

b. Prstencový píst 

c. O-kroužky 

d. Tlaková komora 

e. Připojovací otvor v čele matice 

f. Připojovací otvor na vnějším povrchu 

g. Otvor bez závitu pro připojení 

číselníkového úchylkoměru 

h. Číselníkový úchylkoměr 

                                                                            Obr. 1.8 Hydraulická matice [5] 

Velké hydraulické matice 

Hydraulickou matici je možno používat na hřídele v průměru od 50 do 1000mm. 

U velkých matic od velikosti HMV (c) 54E  se na našroubování používá utahovací tyč, 

která se nasouvá do jednoho ze dvou otvorů bez závitů na čelní ploše matice, nebo 

jednoho ze čtyř otvorů na vnějším válcovém povrchu. V případě velkých matic je 

potřeba matici před našroubováním řádně vystředit na lícujícím závitu. K tomuto úkonu 

je třeba matici řádně podepřít. U velkých matic se před montáží doporučuje nanést na 

závit mazivo, které sníží tření při našroubování matice. U matic od velikosti HMV (c) 

94E jsou montována závěsná oka pro lepší manipulaci, od tohoto rozměru se také na 

maticích označuje začátek závitu, který usnadňuje stanovit správnou polohu matice 

a závitů souvisejícího dílu. 

Údržba 

V době kdy se matice nepoužívá je nutno jí chránit před vnějšími vlivy. Zaslepením 

olejových kanálu zabráníme vnikání nečistot do matice. Matice se nesmí uchovávat ve 

vlhkých prostorách a nesmí být vystavována velkým teplotním změnám. 
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Provedení bez závitu 

Všechny matice HMV se také dodávají v provedení bez závitu a mají přídavné 

označení /A101. Všechny hlavní rozměry jsou stejné jako u matic HMV se závitem. 

Hydraulické kroužky pro těžký provoz 

Společnost SKF se také zabývá produkcí speciálních hydraulických kroužků těžké 

řady, které jsou zvláště určeny pro montáž lodních dílů. Kroužky zpravidla nemají závit 

a jsou určeny pro tlaky minimálně 100 MPa, i při maximálním zdvihu pístu. Tyto 

matice jsou používaný zejména v lodním průmyslu. 

Únosnost hydraulických matic 

Konstrukční vlastnosti hydraulických matic jsou koncipovány tak, aby byly 

schopny bez problému odolávat běžně používanému tlaku při montáži a demontáži 

ložisek. Velikost maximálního tlaku závisí na vysunutí pístu a velikosti matice. Čím je 

vysunutí pístu kratší a velikost matice menší, tím vyšší tlak matice přenáší.                    

Bezpečnostní opatření 

Hydraulická matice patří mezi hydraulické vysokotlaké přístroje, kde může tlak 

oleje přesáhnout 100 MPa, proto je zde kladen velký důraz na bezpečnost a je nutné 

dodržovat následující instrukce: 

 Zařízení musí obsluhovat vyškolení pracovníci. 

 Vždy se řiďte návodem k obsluze. 

 Před použitím zkontrolujte hydraulickou matici a příslušenství. 

Nikdy nepoužívejte díly, které nesou sebemenší poškození. 

 Před zahájením práce zkontrolujte, zda je hydraulický systém 

odvzdušněn. 

 Nepoužívejte hydraulickou matici pro jiné způsoby použití, než 

pro montáž/ demontáž ložisek. 

 Vždy používejte manometr. 

 Díl/nástroj musí být vždy zajištěn, aby se při náhlém poklesu 

tlaku prudce neuvolnil (například pojistnou matici). 
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 Dbejte, aby nedošlo k překročení maximálního přípustného 

zdvihu pístu. 

 Neprovádějte úpravy na zařízení. 

 Používejte výhradně čisté a doporučené hydraulické oleje 

(například SKF LHMF 300, LHDF 900 apod.). 

Obsluha hydraulické matice HMV při montáži a demontáži metodou                     

SKF Drive-up 

Matice se opatrně našroubuje na závit hřídele nebo pouzdra tak, aby se dotýkala 

vnitřního kroužku ložiska (Obr. 1.10), stahovacího pouzdra (Obr. 1.9)  nebo speciální 

opěrné matice. Matice by měla být opřena v celé své šířce závitu, avšak nejméně z 80 

%. Pokud to není možné, je nutné použít pro opření matice přídavný kroužek. Píst musí 

být zcela zasunutý v matici. Čerpadlem se pod tlakem dopravuje olej do matice. 

Přípustný zdvih matice (axiální posunutí) je zvolen tak aby bylo možné montovat bez 

přerušení všechna ložiska s dírou s kuželovitostí 1:12 nebo 1:30. Při montáži by však 

neměl být překročen přípustný zdvih pístu, který je určen drážkou na jeho vnějším 

povrchu. Po dokončení montáže je třeba otevřít zpětný ventil na čerpadle, aby mohl 

z matice odtéct olej, který je pod tlakem. Píst je nutno zatlačit do výchozí polohy, aby se 

matice dokonale vyprázdnila. Píst se zatlačí dalším našroubováním matice na závit čepu 

nebo pouzdra. Při zatlačováni hydraulické matice do výchozí polohy musí být k matici 

připojeno hydraulické čerpadlo a otevřený odvzdušňovací ventil tak, aby se olej 

z matice vrátil zpět do zásobníku čerpadla. Hodnoty správného přesahu anebo vnitřní 

vůle ložiska jsou uvedeny v publikacích, které jsou součásti balení hydraulické matice. 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 1.10 Matice HMV pro                                                                                                                               

ložiska na kuželový čep [6] 
Obr. 1.9 Matice HMV pro montáž                        

ložiska na stahovací pouzdro [6]                            
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Při demontáži ložiska ze stahovacího nebo upínacího pouzdra je třeba našroubovat 

matici na závit tak daleko, aby se dotýkala vnitřního kroužku ložiska (Obr. 1.11), nebo 

opěrné matice (Obr. 1.12). Vysouváním pístu se začne pouzdro vytahovat z díry ložiska, 

a nebo se začne ložisko stahovat z montážního pouzdra. 

 

 

Obr. 1.11 Matice HMV použitá k            Obr. 1.12 Matice HMV se zarážkou 

demontáži stahovacího pouzdra [6]          k demontáži upínacího pouzdra  [6]                                                          

Únik oleje netěsnosti 

Pokud za provozu uniká z matice olej, příčinou je zpravidla poškozené těsnění, 

které se musí vyměnit. V takovém případě je třeba píst vylisovat z drážky. K tomu účelu 

jsou určeny tři pomocné otvory na čelní straně kroužku, které jsou uzavřeny zátkami. 

Pomocí závitových kolíků lze píst vylisovat z prstencového tělesa. Demontujte kroužky 

kruhového průřezu. Podle potřeby lze použít plastické mazivo pro zajištění kroužků 

kruhového průřezu při montáži. 

 Rozměry hydraulických matic  

V následujících tabulkách jsou uvedeny rozměry hydraulických matic HMV 

(metrické rozměry), ve standardních provedeních. Matice se mohou vyrábět také 

v jiných velikostech, se speciálními závity nebo s dírami bez závitu. (Tabulky obsahují 

pouze prvních a posledních deset rozměrů hydraulických matic). 
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                                                   Obr. 1.13 Řez hydraulickou maticí [4] 

Tab.1 Rozměry hydraulických matic 

Tab.1.1 Rozměry hydraulických matic 
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1.3.2 Digitální tlakoměr TMJG 100D 

Použití 

Vysoce přesný hydraulický tlakoměr TMJG 

100D je určen pro přesné měření hydraulických 

tlaků až do 100 MPa (14500 psi). Tento přístroj 

je bezpodmínečně nutné používat při montáži 

ložisek metodou SKF Drive-up. 

Popis 

Manometr TMJG 100D využívá 

piezorezistivní prvky, které generují napětí 

úměrné působícímu tlaku. Elektronika tlakového 

zařízení převádí napěťový signál na hodnotu 

tlaku zobrazenou na displeji. 

Manometr ukazuje aktuální hodnotu tlaku a maximální tlak na dvojitém displeji. 

Uživatel si může zvolit, zda hodnota bude zobrazována v MPa nebo Psi. Manometr je 

vhodný na hydraulická čerpadlo SKF 729124. Zařízení je rovněž možno použít na 

hydraulickou matici typu SKF HMV. 

 

Bezpečnost 

Vysoký tlak představuje potencionální bezpečnostní riziko, a proto musí být 

dodržovány následující zásady. 

 Nikdy nepřekračujte maximální povolený tlak 100Mpa 

 Zařízení by měli obsluhovat pouze vyškolení pracovníci 

 Před použitím pečlivě zkontrolujte manometr. Přístroj nepoužívejte ani 

v případě, že nese malé známky poškození. 

 Neprovádějte na manometru úpravy. 

 Používejte vždy čisté doporučené hydraulické oleje. 
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    Tab. 1.2 Technické údaje digitálního tlakoměru TMJG 100D 

Technické údaje 

Označení TMJG 100D 

Rozsah měření 0 - 100 MPa, 0 – 15,000 psi 

Rozlišení 0,02 MPa, 3psi 

Celková přesnost < 0,2%  

Průměr tlakoměru 76 mm 

Odezva 400 ms 

Snímač Piezoresistentní článek 

Provozní teplota 0°C až 50° C 

Funkce ON/OFF s automatickým vypínáním po 30 minutách 

Volba jednotek (MPa/psi) 

Vynulování maximálního tlaku 

Hmotnost 210g 

Životnost baterie 1400 hodin (nepřetržitý provoz) 

Ochrana IEC 529 IP65 
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1.3.3 Montážní kapalina LHMF 300 a demontážní kapalina LHDF 900 

Montážní a demontážní kapaliny LHMF 300 s viskozitou 

300 mm
2
/s a LHDF 900 s viskozitou 910 mm

2
/s se používají 

s hydraulickým zařízením SKF, jako jsou hydraulické matice 

HMV, hydraulická čerpadla pro montáž a demontáž metodou 

tlakového oleje. 

Kapaliny obsahují ochranné prostředky proti korozi a 

nejsou agresivní k materiálům těsnění. Hydraulické kapaliny 

se dodávají v 5 litrových plechovkách. 

 

 

                                                                                               Obr. 1.15 Montážní kapalina 

   Tab. 1.3 Technické údaje montážních kapalin 

 

 

Technické údaje 

Označení LHMF 300/5 LHDF 900/5 

Měrná hmotnost 0,894 0,885 

Bod vzplanutí 210°C 202°C 

Bod tuhnutí -30°C -28°C 

Viskozita při 20°C   300 mm
2
/s 910 mm

2
/s 

Viskozita při 40°C 116  mm
2
/s 330  mm

2
/s 

Viskozita při 100°C 17,5  mm
2
/s 43  mm

2
/s 

Viskozitní index 167 180 

Barva jantarová modrá 
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1.3.4 Hydraulické čerpadlo SKF 7291247 

Čerpadlo 729124 je určeno pro maximální tlak 100 MPa a jeho zdvihový objem činí 

0,5 cm
3
. Čerpadlo je vhodné pro hydraulické matice SKF ( ≤ HMV 54), a pro 

montáž/demontáž ložisek nebo dílů montovaných s přesahem metodou tlakového oleje 

SKF, kdy je nutné vyvinout maximální tlak do 100 MPa. Čerpadlo se běžně dodává 

s vysokotlakou hadicí o délce 1,5m opatřenou rychlospojkou. Na Těle čerpadla je 

umístěn zpětný ventil. Čerpadlo je také opatřeno pojistným ventilem, který brání 

překročení tlaku 100 MPa.  
   

 

Obr. 1.16 Hydraulické čerpadlo SKF 7291247 

Výměna oleje 

Čerpadlo se běžně plní montážní kapalinou SKF LHMF 300 nebo LHDF 900. Při 

výměně nebo doplňování oleje po údržbě zkontrolujte, zda v hydraulickém systému 

není vzduch. Kontrola se musí provést před připojením hadice 

k montovanému/demontovanému dílu. Přesvědčte se, zda z hadice vytéká pouze olej 

bez vzduchových bublin. 

Čistota 

Čerpadlo je nutné udržovat v čistotě tak, aby do něj nepronikali částice nečistot, 

nebo kovové nečistoty, vlivem kterých by docházelo k předčasnému opotřebení 

čerpadla. 
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Obsluha hydraulického čerpadla při montáži metodou SKF Drive-up 

 V zadní části zásobníků čerpadla je nutno vyšroubovat zátku a 

zkontrolovat množství oleje. V zásobníku musí být dostatečné množství 

oleje na dokončení celé operace. Při montáži ložisek metodou tlakového 

oleje je vhodné používat olej o viskozitě cca. 300 mm
2
/s při provozní 

teplotě. K této operaci se nejčastěji používají oleje LHMF 300/5. Pro 

demontáž se doporučují oleje o viskozitě 900 mm
2
/s při provozní teplotě. 

K této operaci je vhodný hydraulický olej LHMF 300/5. 

 Čerpadlo musí být ve vodorovné poloze nebo lehce skloněné směrem 

dopředu, aby byla zajištěna spolehlivá dodávka oleje. 

 Na pravé straně čerpadla se nachází odvzdušňovací ventil, který je nutné 

bez vynaložení nadměrné síly zavřít. 

 Přípojka pro rychlospojku (G ¼“) se musí zašroubovat do otvoru 

v příslušném dílu. 

 Hadice čerpadla se připojí k přípojce tak, že se stáhne pojistný kroužek 

na rychlospojce směrem dozadu. Rychlospojka se odpojuje stejným 

způsobem. 

 Nyní je čerpadlo připojeno k hydraulické matici či jinému tělesu a je 

možné čerpat hydraulický olej, dokud se nedosáhne potřebného 

montážního tlaku. Maximální tlak činí 100 MPa. Při tomto tlaku se 

otevře pojistný ventil. 

 Nyní se musí otevřít odvzdušňovací ventil a vyčká se, dokud přebytečný 

olej nepřeteče zpět do zásobníku. 

Při demontáži ložisek je postup obsluhy hydraulického čerpadla totožný, je však vhodné 

používat olej o větší viskozitě. 
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Bezpečnost 

Při práci s hydraulickým čerpadlem vniká možné bezpečnostní riziko, a proto se 

musí dodržovat následující bezpečnostní instrukce: 

 Zařízení musí obsluhovat vyškolení pracovníci. 

 Před použitím zkontrolujte čerpadlo a příslušenství. V žádném případě 

nepožívejte díly, které nesou známky sebemenšího poškození 

 Před zahájením práce zkontrolujte, zda je hydraulický systém 

odvzdušněn. 

 Vždy používejte manometr. 

 Díl/nástroj musí být vždy zajištěn, aby se při náhlém poklesu tlaku 

prudce neuvolnil (např. pojistnou matici) 

 Nepoužívejte čerpadlo na vyšší tlaky, než je povolen tlak maximální. 

 Nepoužívejte čerpadlo s příslušenstvím, které je určeno pro nižší 

jmenovitý tlak, než čerpadlo. 

 Neseřizujte pojistné ventily na tlak vyšší, než je maximální provozní 

tlak. 

 Vždy používejte ochranné brýle. 

 Neprovádějte úpravy na zařízení. 

  Tab. 1.4 Technické údaje Hydraulického čerpadla 

Technické údaje 

Maximální tlak 100 MPa 

Zdvihový objem 0,5 cm
3
 

Obsah zásobníku na olej 250 cm
3
 

Potřebná síla při 100Mpa  300 N 

Přípojka Vnitřní nebo vnější závit ¼“ 

Viskozita montážní kapaliny 300 mm
2
/s při 20°C 

Hmotnost (s náplní kapaliny) 3,5 kg 
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1.3.5 Upínací pouzdra 

Upínací pouzdra jsou nejrozšířenějším způsobem upevnění ložisek s kuželovou 

dírou na válcový čep. Používají se na hladkých hřídelích i na hřídelích s osazením. 

Jejich montáž je snadná a nevyžaduje dodatečné zajištění na hřídeli. Na hřídeli bez 

osazení jde ložisko pomocí upínacího pouzdra zajistit v jakékoliv poloze. Upínací 

pouzdra máji tvar kužele s kuželovitostí 1:12 a jsou podélně rozříznutá. Součásti balení 

upínacího pouzdra je pojistná matice a pojistná podložka.  

Tolerance hřídelí 

Upínací pouzdro je flexibilní a dokáže se přizpůsobit tvaru hřídele, proto jsou zde 

přípustné větší tolerance, než kdybychom montovali válcové ložisko na válcový čep. 

Určitá přesnost tvaru však musí být dodržená. Pro hřídele platí, že by měly být 

vyráběny s tolerancí h9, avšak válcovitost má odpovídat IT5/2 podle ISO 1101:2004. 

Průměry děr upínacích pouzder se vyrábějí v toleranci JS9 a šířka v toleranci h15.  

Upínací pouzdra pro metodu tlakového oleje  

Upínací pouzdra s průměrem díry 200mm a více 

jsou standardně vyráběná s úpravou pro metodu 

tlakového oleje. Úprava pro metodu tlakového oleje 

spočívá v opatření ložiska přívodním kanálkem na 

hydraulickou kapalinu na straně závitu a rozváděcí 

drážkou hydraulické kapaliny na vnějším povrchu 

pouzdra. Je-li olej vtlačen do přívodního kanálku a do 

rozváděcí drážky tak vznikne mezi stykovými 

plochami ložiska a pouzdra souvislý olejový film, 

který sníží sílu potřebnou pro montáž ložiska.   Při 

demontáži ložiska funguje tato metoda na stejném principu. Olej je vtlačen do 

přívodního kanálku a rozváděcí drážky. Mezi stykovými plochami vznikne opět olejový 

film, který sníží tření mezi stykovými plochami na minimum a ložisko se uvolní. Při 

uvolnění ložiska je nutno mít na upínacím pouzdře namontovanou matici, protože 

ložisko sklouzne z pouzdra velice rychle a mohlo by se poškodit nebo někoho zranit. Při 

demontáži ložisek je nutné dbát bezpečnostních pokynů, neboť se zde pracuje s přístroji, 

které jsou vystaveny velkému hydraulickému tlaku. Aby vznikl na stykových plochách 

vhodný olejový film je nutné, zvolit hydraulickou kapalinu s vysokou viskozitou.  

Obr. 1.17 Upínací pouzdro [7] 
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Provedení OH 

U provedení OH se nachází přiváděcí kanálek na opačné straně než je závit pouzdra 

(Obr. 1.19 a).  

Provedení OH .. B 

U provedení OH.. B se nachází přiváděcí kanálek na opačné straně než je závit 

pouzdra. Rozváděcí drážky jsou vyrobeny jak na vnějším povrchu, tak i na vnitřním 

povrchu pouzdra (Obr. 1.19 b). 

Provedení OH.. HB 

Provedení OH.. HB má přiváděcí kanálek na straně závitu. Rozváděcí drážky jsou 

vyrobeny na vnějším i na vnitřním povrchu (Obr. 1.18 c) 

 

Obr. 1.18 upínací pouzdra, a) provedení OH, b) provedení OH .. B                                         

C) provedení OH.. HB [7] 

 

 

 

1.3.6 Stahovací pouzdra 

Stahovací pouzdra (Obr. 1.19) se používají pro montáž ložisek s kuželovou dírou na 

válcový čep, který má osazení. Stahovací pouzdro musí být oproti upínacímu pouzdru 

na hřídeli axiálně zajištěno, proto se stahovací pouzdra používají jen v případech, kdy je 

na hřídeli osazení, o které se pouzdro opře a z druhé strany se zajistí pojistnou maticí. 
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Stahovací pouzdra se standardně vyrábějí s kuželovitosti 1:12 a jsou podélně rozříznutá. 

Výjimku v kuželovitosti představují pouzdra, která jsou určena pro montáž širokých 

ložisek rozměrových řad 40 a 41. V tomto případě je kuželovitost pouzder 1:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.19 stahovací pouzdro [7] 

 

 

 

 

 

 

Stahovací pouzdra pro metodu tlakového oleje  

Stahovací pouzdra s průměrem díry nad 200mm jsou standardně vyráběna 

s rozváděcími drážkami a přiváděcími kanálky pro metodu tlakového oleje. Pouzdro je 

ve své podstatě nalisováno do díry ložiska, které se opírá o osazení na hřídeli. Pro tuto 
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operaci je nutné vyvinout poměrně velkou sílu, aby bylo možné překonat třecí síly mezi 

hřídeli a pouzdrem, pouzdrem a ložiskem. Zejména pak u velkých ložisek, kde jsou tyto 

třecí síly velice vysoké, se používá metoda tlakového oleje. Pouzdra vyráběná 

v provedení AOH (Obr. 1.20) jsou uzpůsobená pro metodu tlakového oleje. Mají dva 

přiváděcí kanálky na straně závitu a rozváděcí axiální drážky na vnitřním a vnějším 

povrchu. Je-li olej přiveden do kanálků a drážek vznikne na stykových plochách ložiska 

a pouzdra, pouzdra a hřídele olejový film, který sníží třecí síly na minimum. Potom je 

síla potřebná na montáž ložiska podstatně nižší. 

 

 

Obr. 1.20 stahovací pouzdro AOH [7]   
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1.4 Zmenšení vůle 

Při montáži ložisek na kuželový čep nebo válcový čep s pouzdrem se ložisko 

montuje s přesahem. Velikost správného přesahu zjistíme buď pomocí tabulkových 

hodnot, kde je uvedeno axiální posunutí ložiska na hřídeli, nebo pomocí zmenšeni 

radiální vnitřní vůle ložiska. Hodnoty zmenšeni radiální vnitřní vůle ložiska jsou také 

uváděny v hlavním katalogu společnosti SKF.  

Teoretické zmenšení radiální vnitřní vůle ložiska se dá také vypočítat. Pro 

soudečková ložiska je teoretická velikost zmenšení 0,000456 x průměr ložiska, pro 

ložiska CARB 0,00035 x průměr ložiska a u naklápěcích kuličkových ložisek je 

dostačující když nedojde k uvolnění vnitřního kroužku ložiska z čepu. Zmenšení vůle se 

měří pomocí spárových měrek, které jsou však poměrně nepřesné, proto hlavní katalog 

SKF uvádí relativně veliké tolerance. Vnitřní vůle nesmí být menší než 0,0007 x průměr 

ložiska, potom by totiž hrozilo prasknutí vnitřního kroužku ložiska. Z důvodu únavové 

trvanlivosti ložiska je vždy vhodné volit nejmenší možné zmenšení radiální vnitřní vůle.  

Některá ložiska vyžadují ještě větší vůle, než jsou vůle uvedené v hlavním katalogu. 

Důvodem mohou být následující případy:     

 Duté hřídele s velkou dírou 

 Vysoká zatížení 

 Případy kdy je velký rozdíl teplot mezi vnitřním kroužkem ložiska a 

hřídeli 

 Nemá-li čep předepsanou toleranci 

 Zvláštní požadavky na zbytkovou vůli 

 

 

Ložiska, která nemají standardní vnitřní vůli, jsou označována následujícími znaky: 

 C2          Radiální vnitřní vůle je menší než normální 

 C3          Radiální vnitřní vůle je větší než normální 

 C4          Radiální vnitřní vůle je větší než C3 

 C5          Radiální vnitřní vůle je větší než C4 
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2 Montáž ložisek metodou SKF Drive-up 

Při montáži ložisek s kuželovou dírou na válcový nebo kuželový čep, montujeme 

ložisko vždy s přesahem. Při této metodě je ložisko potřeba posunout na kuželové 

úložné ploše do definované výchozí polohy stanoveným tlakem v hydraulické matici,     

(odpovídající dané posouvající síle). Takto se dosáhne částečného zmenšení radiální 

vnitřní vůle. Tlak oleje je potřeba sledovat na manometru. Následně je ložisko posunuto 

z definované výchozí polohy o určenou vzdálenost do konečné polohy. Axiální posunutí 

je přesné stanoveno číselníkovým úchylkoměrem, který je namontován do hydraulické 

matice. Velikost axiálního posunutí pro dané ložisko a velikost tlaku, který je potřebný 

pro dosažení výchozí polohy nalezneme v hlavním katalogu společnosti SKF, nebo na 

internetových stránkách www.skf.cz.    

 

2.1 Montáž ložisek na kuželový čep metodou SKF Drive-up 

Typ ložiska                                        Soudečkové ložisko SKF Explorer 

Zvolené ložisko   SKF 21312 EK/C3 

          Zvolená montážní metoda  Metoda axiálního posunutí Drive-up                

  montáž na kuželový čep 

Materiál hřídele  ocel           

Zmenšení vůle  0,027 mm  

Tento montážní postup platí pouze pro ložiska vyráběná společností SKF. 

Kontrola před montáží 

Ložiska je nutno montovat v čistém prostředí. Je třeba zkontrolovat, zda ložisková 

tělesa, hřídele a jiné díly uložení jsou čisté. Ložiska musí být ponechána v původním 

obalu až do okamžiku montáže, aby nedošlo k jejich znečištění. 

Dále je třeba zkontrolovat rozměrovou a tvarovou přesnost všech dílů souvisejících 

s ložiskem. Válcovitost díry tělesa je zpravidla kontrolována mikrometrem na měření 

děr ve čtyřech příčných řezech a třech rovinách (Obr. 2).  

http://www.skf.cz/
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Pro usnadnění pozdější demontáže je vhodné vyrobit do kuželového čepu hřídele 

přiváděcí kanálky a rozváděcí drážky pro použití metody tlakového oleje (Obr. 2.1).   

 

 

Obr. 2. kontrola válcovitosti ložiska [8]             Obr. 2.1 čep hřídele s přiváděcími  

          Kanálky a rozváděcími drážkami [8] 

   

Montážní postup 

 Je nutno setřít konzervační prostředek v díře a na vnějším povrchu ložiska. 

Pokud má být ložisko mazáno plastickým mazivem a používáno při velmi 

vysokých nebo velmi nízkých teplotách nebo jestliže plastické mazivo není 

slučitelné s konzervačním prostředkem, je třeba ložisko vymýt a pečlivě 

osušit. 

 

 

Obr. 2.3 čištění ložiska [8] 
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 povrch díry ložiska se lehce potře řídkým minerálním olejem a ložisko se 

nasune opatrně na čep. Aby se usadily soudečky ve správné pozici je nutné 

ložiskem pootočit. Viskozita oleje by měla být cca 300 mm
2
/s při okolní 

teplotě. Olej vhodný pro použití při teplotě 20°C je SKF LHMF 300. 

 

 

Obr. 2.4 nasunutí ložiska [8] 

 

 Hydraulická matice HMV 12E se našroubuje pístem obráceným směrem 

k ložisku (je třeba se ujistit, že je píst zatlačen do výchozí pozice). 

Hydraulická matice se dotahujte rukou, než se píst matice dotkne vnitřního 

kroužku ložiska.  

 

 

 

 

 

Obr. 2.5 hydraulická matice [8] 
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 Čerpadlo SKF 729124 se spojí s hydraulickou maticí. 

 

Obr. 2.6 čerpadlo spojené s hydraulickou maticí [8] 

 

 Ventil na čerpadle se uzavře a čerpá se tak dlouho, dokud se nedosáhne 

požadovaného tlaku 2,42 MPa pro dosažení výchozí polohy ložiska. 

 

 Dalším pumpováním se ložisko posune o 0,45 mm do konečné polohy. 

K měření axiálního posunutí se vloží do hydraulické matice číselníkový 

úchylkoměr. Ten se zajistí plastovým šroubem z boku matice tak, aby se 

dotýkal pístu matice. 

 

 

 Olej z matice je vypuštěn zpátky do zásobníku čerpadla. Matice s připojeným 

čerpadlem a otevřeným ventilem se zašroubuje, aby se píst matice dostal do 

výchozí polohy. 

 

 Hydraulická matice se odpojí od čerpadla a vyšroubuje se z hřídele. 

 Koncová matice KM 12 se nasadí a pevně utáhne. Je nutné se přesvědčit, zda 

nedošlo k dalšímu posunutí ložiska na hřídeli.    

 

 

Obr. 2.7 pojistná matice [8] 
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 Je nutné zkontrolovat, zda lze snadno otáčet hřídeli nebo vnějším kroužkem 

ložiska bez jakýchkoli rušivých projevů. 

 

Obr. 2.8 kontrola funkce ložiska [8] 

 

 

 Ložisko je nyní namontováno 

 

2.2 montáž ložisek na válcový čep metodou SKF Drive-up 

Typ ložiska                                        Soudečkové ložisko SKF Explorer 

Zvolené ložisko   SKF 21312 EK/C3 

        Zvolená montážní metoda  Metoda axiálního posunutí Drive-up                

  montáž na upínací pouzdro 

Materiál hřídele  ocel           

Zmenšení vůle   0,027 mm  

Tento montážní postup platí pouze pro ložiska vyráběná společností SKF. 

Kontrola před montáží 

Ložiska je nutno montovat v čistém prostředí. Je třeba zkontrolovat, zda ložisková 

tělesa, hřídele a jiné díly uložení jsou čisté. Ložiska musí být ponechána v původním 

obalu až do okamžiku montáže, aby nedošlo k jejich znečištění. 

Dále je třeba zkontrolovat rozměrovou a tvarovou přesnost všech dílů souvisejících 

s ložiskem. Válcovitost díry tělesa je zpravidla kontrolována mikrometrem na měření 

děr ve čtyřech příčných řezech a třech rovinách (Obr. 2.9). Pro usnadnění pozdější 
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demontáže je vhodné vyrobit do kuželového čepu hřídele přiváděcí kanálky a rozváděcí 

drážky pro použití metody tlakového oleje (Obr. 2.10).   

 

 

Obr. 2.9 kontrola válcovitosti ložiska [9]             Obr. 2.10 čep hřídele s přiváděcími  

                  Kanálky a rozváděcími drážkami [9] 

 

Montážní postup 

 Je nutno setřít konzervační prostředek v díře a na vnějším povrchu ložiska. 

Pokud má být ložisko mazáno plastickým mazivem a používáno při velmi 

vysokých nebo velmi nízkých teplotách, nebo jestliže plastické mazivo není 

slučitelné s konzervačním prostředkem, je třeba ložisko vymýt a pečlivě 

osušit 

 

Obr. 2.11 čištění ložiska [9] 
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 Povrch díry ložiska a dosedací plochy pouzdra se potřou řídkým minerálním 

olejem. Viskozita oleje by měla být cca 300 mm
2
/s při okolní teplotě. Olej 

vhodný pro použití při teplotě 20°C je SKF LHMF 300. 

 

 

Obr. 2.12 upínací pouzdro [9] 

 

 Upínací pouzdro se rozevře šroubovákem nebo jiným vhodným nástrojem, 

který se vsune do drážky a nasune se na hřídel do správné polohy. 

 

 

Obr. 2.13 upínací pouzdro na hřídeli [9] 

 

 

 

 

 

 Ložisko se nasune na pouzdro a pootočí se jím tak, aby se soudečky usadily 

ve správné pozici. Při montáži ložiska s upínacím pouzdrem na hřídel 

s osazením je nutno použít rozpěrný kroužek. Rozpěrný kroužek musí být 

navržen tak, aby se upínací pouzdro mohlo zasunout pod rozpěrný kroužek, 
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aby se ložisko dotýkalo rozpěrného kroužku. Demontážní vzdálenost je větší 

než axiální posunutí. 

 

Obr. 2.14 Nasunutí ložiska na hřídel [9] 

 

 Na závit upínacího pouzdra se našroubuje hydraulická matice HMV 12E (je 

třeba se ujistit, že je píst matice zatlačen do výchozí pozice) pístem směrem 

k ložisku tak, aby se upínací pouzdro neprotáčelo. 

 

Obr. 2.15 Hydraulická matice HMV pístem směrem k ložisku [9] 

 

 K hydraulické matici HMV 12E se připojí čerpadlo SKF 729124, ventil se 

uzavře a čerpá se, dokud není dosaženo požadovaného tlaku pro výchozí 

pozici ložiska 4,14 MPa pro válcový čep s osazením, nebo 2,42 MPa pro čep 

bez osazení. 

 

 Dalším pumpováním se ložisko posune o 0,52 mm do konečné polohy. 

K měření axiálního posunutí ložiska je nutné vložit do hydraulické matice 

číselníkový úchylkoměr. Ten je zajištěn plastovým šroubem z boku matice.  

 

 Olej z matice je vypuštěn zpátky do zásobníku čerpadla. Matice s připojeným 

čerpadlem a otevřeným ventilem se zašroubuje, aby se píst matice dostal do 

výchozí polohy. 
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 Hydraulická matice se vyšroubuje a nasadí se koncová matice KM 12 s 

podložkou MB 12. Matice se dotáhne pomocí hákového klíče. ,,Zoubky“ na 

podložce se ohnou do drážky matice tak, aby se matice nemohla povolit. 

 

Obr. 2.16 Koncová matice KM 12 a podložka MB 12 [9] 

 

 Je nutné zkontrolovat, zda lze snadno otáčet hřídeli nebo vnějším kroužkem 

ložiska bez jakýchkoli rušivých projevů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.17 kontrola funkce ložiska [9] 

 

 Ložisko je nyní namontováno 
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3 Demontáž ložisek metodou SKF Drive-up  

Při demontáži ložisek z kuželového čepu je nutné, aby byl čep opatřen přiváděcím a 

rozváděcím kanálkem pro demontážní kapalinu. Pomocí hydraulického čerpadla, které 

rychlospojkou připojíme k hřídeli, čerpáme do těchto kanálku demontážní kapalinu. 

Kapalina vytvoří mezi stykovými plochami ložiska a hřídele olejový film a díky 

kuželovitost hřídele a ložiska, ložisko seskočí z hřídele. 

Při demontáži ložiska z upínacího pouzdra používáme hydraulickou matici, která 

vytlačí pouzdro zpod ložiska.  

3.1 Demontáž ložisek z kuželového čepu metodou SKF Drive-up 

Typ ložiska                                            Soudečkové ložisko SKF Explorer 

Zvolené ložisko   SKF 21312 EK/C3 

          Zvolená montážní metoda  Metoda tlakového oleje            

  Demontáž z kuželového čepu 

Tento demontážní postup platí pouze pro ložiska vyráběná společností SKF. 

Bezpečnostní opatření 

V případě poškození ložiska může být zapotřebí důkladně prohlédnout díly ložiska, 

zjistit příčinu poškození a podniknout nápravná opatření, a proto je nutno při demontáži 

postupovat opatrně. Prostudujte si platný výkres a vlastní uložení. Přesvědčte se, zda 

hřídel či těleso jsou při demontáži řádně podepřeny. 

Síla, kterou vyvine tlakový olej, může vyvolat okamžité uvolnění ložiska na 

kuželovém čepu. Z tohoto důvodu je nutno opatřit čep zarážkou, například koncovou 

maticí, která zabrání seskočení ložiska z hřídele. Toto opatření je nutno provést dříve, 

než budou obě plochy odděleny olejovým filmem. 

 Vždy používejte ochranné brýle a rukavice. 

 Hydraulické zařízení nikdy neupravujte a neopravujte. 

 Pravidelně sledujte množství hydraulického olej v zásobníku čerpadla. 

 Píst hydraulické matice nevysunujte více než je povolený zdvih 5mm. 

Tento zdvih je vyznačen drážkou na pístu matice. 
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Demontážní postup  

 Uvolněte koncovou matici KM 12 pomocí hákového klíče o zhruba  

1-2 otáčky. NIKDY matici nesundávejte z hřídele. Jakmile vstříknutý 

olej začne unikat kolem ložiska, dojde k oddělení ložiska od čepu a 

ložisko prudce seskočí ze své pozice. 

 

 Na přípojku umístěnou na čepu připevněte rychlospojkou čerpadlo 

SKF 729124, uzavřete ventil na čerpadle a čerpejte tak dlouho, dokud 

se ložisko neuvolní. 

 

 

 

 

Obr. 3.1 čep s přiváděcími kanálky  

a rozváděcími drážkami [10] 

 

 

 Sešroubujte koncovou matici a sejměte ložisko. 

 

3.2 Demontáž ložisek z upínacího pouzdra metodou SKF Drive-up 

Typ ložiska                                            Soudečkové ložisko SKF Explorer 

Zvolené ložisko   SKF 21312 EK/C3 

          Zvolená montážní metoda  Metoda axiálního posunutí Drive-up                

  Demontáž z upínacího pouzdra 
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Tento demontážní postup platí pouze pro ložiska vyráběná společností SKF. 

 

Bezpečnostní opatření 

V případě poškození ložiska může být zapotřebí důkladně prohlédnout díly ložiska, 

zjistit příčinu poškození a podniknout nápravná opatření, a proto je nutno při demontáži 

postupovat opatrně. Prostudujte si platný výkres a vlastní uložení. Přesvědčte se, zda 

hřídel či těleso jsou při demontáži řádně podepřeny. 

Síla, kterou vyvine tlakový olej, může vyvolat okamžité uvolnění ložiska na 

kuželovém čepu. Z tohoto důvodu je nutno opatřit čep zarážkou, například koncovou 

maticí, která zabrání seskočení ložiska z hřídele. Toto opatření je nutno provést dříve, 

než budou obě plochy odděleny olejovým filmem. 

 

 Vždy používejte ochranné brýle a rukavice. 

 Hydraulické zařízení nikdy neupravujte a neopravujte. 

 Pravidelně sledujte množství hydraulického olej v zásobníku čerpadla. 

 Píst hydraulické matice nevysunujte více než je povolený zdvih 5mm. 

Tento zdvih je vyznačen drážkou na pístu matice. 

 

Demontážní postup 

 Uvolněte podložku tak aby šla matice KM 12 demontovat 

 

 Demontujte koncovou matici KM 12 a podložku pomocí hákového 

klíče. 

 Na závit upínacího pouzdra našroubujte hydraulickou matici HMV 

12E (ujistěte se, že je píst matice ve výchozí poloze) pístem 

směrem od ložiska a ponechte vůli mezi maticí a ložiskem, která je 

větší než axiální posunutí matice. 

 

 Na závit čepu našroubujte koncovou matici KM 11, až se dotkne 

pístu hydraulické matice. 
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Obr. 3.2 hydraulická matice našroubována na hřídeli s koncovou 

matici KM 12 [10] 

 

 Připojte čerpadlo, uzavřete ventil a čerpejte tak dlouho, dokud není 

ložisko uvolněno. 

 

 Vypusťte olej z hydraulické matice tím, že necháte připojené 

čerpadlo s otevřeným ventilem. Utažením koncové matice KM 11 

zatlačíte píst hydraulické matice do výchozí polohy a vrátíte olej 

zpět do zásobníku hydraulického čerpadla. 

 

 

 Odpojte hydraulickou matici od čerpadla, vyšroubujte koncovou 

matici KM 11 pomocí hákového klíče a sejměte hydraulickou 

matici a ložisko. 
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4 Zhodnocení metody SKF Drive-up 

Metoda SKF Drive-up je metoda montáže a demontáže ložisek s kuželovou dírou 

pomocí tlaku oleje. 

Montáž ložisek je založená na měření axiálního posunutí vnitřního kroužku ložiska 

na kuželové úložné ploše. Pomocí metody SKF Drive-up je možné spolehlivě a snadno 

určit výchozí polohu ložiska, od níž se měří axiální posunutí na kuželové úložné ploše. 

Konečná poloha ložiska se dá také velmi spolehlivě a snadno určit pomocí 

číselníkového úchylkoměru namontovaného v hydraulické matici. Nevýhodou montáže 

touto metodou je, že hřídel, na kterou je ložisko montováno, musí být opatřena závitem 

pro hydraulickou matici. 

Demontáž ložisek pomocí metody SKF Drive-up z válcového čepu s upínacím 

pouzdrem je také velice snadná a spolehlivá. Upínací pouzdro je vytlačeno z pod ložiska 

pomocí hydraulické matice. Tato metoda nepoškozuje ložisko ani hřídel. Při demontáži 

ložisek touto metodou musí být hřídel opatřená závitem pro opěrnou matici. 

Demontáž ložisek pomocí metody SKF Drive-up z kuželového čepu se používá 

spíše u ložisek vyšších řad. Při demontáži touto metodou musí být kuželový čep opatřen 

přiváděcími a rozváděcími kanálky na hydraulickou kapalinu. Kapalina je pod tlakem 

přiváděna pod ložisko, kde vytvoří olejový film a ložisko následně seskočí z kuželového 

čepu. Demontáž ložisek touto metodou je spolehlivá a nedochází zde k poškození 

ložiska. Nevýhodou této metody je, že hřídel musí být opatřená přiváděcími a 

rozváděcími kanálky, jejichž výroba je složitá a nákladná. 

Nejdůležitější součásti metody SKF Drive-up je hydraulická matice. Ve své 

podstatě se jedná o hydraulickou pístnici prstencovitého tvaru, která pomocí tlaku oleje 

posunuje ložisko na kuželové úložné ploše do výchozí polohy a následně do konečné 

polohy. Hydraulické matice jsou velice nákladné, jejich ceny jsou stanoveny rozměrem 

matice a pohybují se v rozmezí od 20.000,-Kč do 625.000,-Kč. Matice použitá pro výše 

uvedené montážní postupy měla označení HMV 12E a její cena se pohybuje kolem 

21.500,-Kč.  

U metody zmenšení radiální vnitřní vůle nemůžeme počítat s tak přesnou montáži 

ložiska, neboť měření vnitřní vůle ložiska pomocí měrek je relativně nepřesné, proto 

jsou také v hlavním katalogu SKF udávány velké tolerance radiálních vůli ložisek. 
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Při metodě měření utahovacího úhlu pojistné matice je axiální posunutí ložiska do 

konečné polohy přesné, ale posunutí ložiska do výchozí polohy se určuje spíše podle 

zkušeností pracovníka, což celkovou přesnost montáže ložisek velice zpochybňuje. 

Metoda měření roztažení vnitřního kroužku ložiska je velice přesná metoda, kdy je 

v ložisku zabudován snímač, který snímá míru roztažení ložiska. Ložiska jsou však 

velice nákladná a při každé výměně je nutné kupovat nové ložisko i se zabudovaným 

snímačem. 

Metoda axiálního posunutí Drive-up je přesnější než metoda měření radiální vnitřní 

vůle a metoda utahovacího úhlu. Co se týká finanční zátěže tak u metody Drive-up je 

vysoká pořizovací cena hydraulické matice, kdežto u metod roztažení vnitřního kroužku 

je nutno investovat finance při každé výměně ložisek. 

Mezi nesporné výhody metody SKF Drive-up, patří především vysoká přesnost 

montáže ložisek která, se pozitivně odráží na funkčnosti ložiska a zvyšuje jeho 

životnost. Při správné montáži také nedochází k žádné tepelné změně v ložisku, nebo 

například k nepříznivé tvarové deformaci což u spousty metod nemusí být pravidlem. 

Při demontáži jsou ložiska demontována bez jakéhokoliv poškození, díky čemuž mohou 

pracovníci funkční ložisko použít znovu, nebo na poškozeném ložisku určit příčinu jeho 

poškození. 

Metoda SKF Drive-up nemá jen výhody, ale naopak trpí několika nevýhodami, 

které snižují její exkluzivitu. Mezi zásadní nevýhodu metody SKF Drive-up patří 

vysoká pořizovací cena montážního nářadí, zejména hydraulické matice. Z tohoto 

důvodu se metoda SKF Drive-up používá spíše pro ložiska vyšších řad v provozech, 

kde je kladen důraz na přesnost a kvalitu montáže a finanční náročnost montážní 

metody není prioritní. Nejčastěji se můžeme s Metodou SKF Drive-up setkat 

v energetickém nebo papírenském průmyslu. 

Mezi další nevýhody metody SKF Drive-up patří nutnost úpravy hřídele. Při 

montáži musí být na konci hřídele vytvořen závit pro hydraulickou matici a při 

demontáži z kuželového čepu je nutnost vytvoření přiváděcích a rozváděcích kanálku. 

Tyto úpravy nemusí z technologického hlediska vyhovovat všem hřídelím, na které mají 

být montovány ložiska s kuželovou dírou.  
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V žádném případě by neměl být opomíjen důraz na proškolení obsluhy pro metodu 

SKF drive-up, montážní nářadí s kterým se pracuje je vystavováno tlakům až 100MPa a 

hrozí zde nebezpečí úrazu.   
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo bližší seznámení se s metodou SKF DRIVE-UP a 

vytvoření montážních a demontážních postupů dané metody.  

Metoda SKF Drive-up je nejvhodnější a zároveň nejrychlejší způsob montáže 

soudečkových ložisek, ložisek CARB a naklápěcích kuličkových ložisek s kuželovou 

dírou. 

Při této metodě se ložisko posouvá na kuželové úložné ploše do definované výchozí 

polohy stanoveným tlakem v hydraulické matici. Takto se dosáhne částečného zmenšení 

radiální vnitřní vůle v ložisku. Tlak oleje se sleduje na manometru pumpy. Následně se 

ložisko posouvá, o tabulkově určenou vzdálenost, z výchozí polohy do konečné polohy. 

Axiální posunutí je přesně stanoveno číselníkovým úchylkoměrem, který je montován 

do hydraulické matice. 

Při demontáži ložiska s kuželového čepu musí být hřídel opatřená přiváděcími a 

rozváděcími kanálky. Hydraulický olej je pumpován do kanálku a dostane se pod 

ložisko, kde vytvoří olejový film a sníží třecí síly mezi ložiskem a hřídelí na minimum, 

následkem čehož se ložisko uvolní. 

Při demontáži ložiska z upínacího pouzdra se hydraulická matice našroubuje na 

závit upínacího pouzdra a na hřídel se našroubuje opěrná matice. Pumpováním se 

hydraulická matice roztáhne a vytlačí upínací pouzdro ze spod ložiska.    

Metoda SKF Drive-up je velice spolehlivá a přesná metoda montáže a demontáže 

ložisek s kuželovou dírou. Použití této metody je však velice nákladné a technologicky 

složité, proto se metoda používá spíše v provozech kde je hlavní prioritou přesnost 

montáže a finanční náročnost je vedlejší. 

Montážní postupy byly tvořeny na montážním modelu společnosti SKF, který 

vlastní katedra obrábění a montáže. 
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