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A gör dü lô csap ágyak ki emelt fon tos sá gú, pre cí zi ós össze te vô ket
tar tal ma zó gép ele mek. A ben nük rej lô le he tô sé gek hasz no sí tá sa ér -
de ké ben a ter ve zô mér nök fel ada ta a meg fe le lô csap ágy tí pus ki vá -
lasz tá sa és a csap ágy jel lem zô i nek hoz zá iga zí tá sa a kap cso ló dó gép -
ele mek hez. A be- és ki sze re lés, a ke nés, a tö mí tés és a kar ban tar tás
kér dé se i nek kü lö nös fi gyel met kell szen tel ni.

A gör dü lô csap ágyak be- és ki sze re lé sé nek he lyes sé ge, épp úgy,
mint a sze re lés hely szí né nek tisz ta sá ga és rend je szük sé ges ah hoz,
hogy a csap ágy hos  szú mû kö dé si élet tar ta mot ér jen el.

E pub li ká ció cél ja a sze re lôk és kar ban tar tók in for má lá sa a gör dü -
lô csap ágyak ke ze lé sé rôl, be- és ki sze re lé sé rôl, ke né sé rôl és kar ban -
tar tá sá ról. Kü lön fe je zet fog lal ko zik a csap ágyak ká ro so dá sá val és
azok oka i val. A mel lék let ben ta lál ha tó táb lá za tok spe ci fi kál ják
a csap ágyak je lö lé se it, a csap ágyak és a kap cso ló dó ele mek tû ré se -
zé sét és az FAG ARNACOL ke nô zsír ja it.

A spe ci á lis sze re lô szer szá mok ról, mód sze rek rôl és mé rô be ren de -
zé sek rôl to váb bi ka ta ló gu sok áll nak ren del ke zé sé re. A pub li ká ci ó -
ban nem em lí tett csap ágy sze re lé si prob lé mák kal kér jük for dul jon
az FAG Bu da pes ti Iro dá hoz.

Elô szó
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2.1 A mun ka meg ter ve zé se

A gör dü lô csap ágyak be- és ki sze re lé se elôtt szá mos elô ké szí tô lé -
pést kell meg ten ni

Ta nul má nyoz zuk a mû hely raj zo kat, hogy meg is mer ked jünk a be -
ren de zés ter vé vel és sze re lé si sor rend jé vel. Az egye di mû ve le tek fá -
zi sa it ala kít suk ki és nyer jünk meg fe le lô in for má ci ót a me le gí té si
hô mér sék let rôl, be- és ki sze re lé si erôk rôl és a csap ágy ba kerülô zsír
men  nyi sé gé rôl. 

A csap ágy be- és ki sze re lés kü lö nös fi gyel met igé nyel, a csap ágy sze -
re lô jét el kell lát ni a sze re lés rész le te it il le tô meg fe le lô uta sí tá sok -
kal, a csap ágy szál lí tá sát, be- és ki sze re lé s szer szá ma it, mé rô esz kö -
ze it, me le gí tô be ren de zé seit és a ke nô anyag tí pu sát, mi nô sé gét il -
le tô en.

2.2 A „meg fe le lô csap ágy”

Sze re lés elôtt a csap ágy sze re lést vég zô sze mély nek meg kell gyô -
zôd nie ar ról, hogy a csap ágy cso ma go lá sán fel tün te tett jel zés meg -
fe lel-e a rajzon és a té tel jegy zé ken sze rep lô csap ágy nak. Is mer nie
kell en nek meg fe le lô en a csap ágy je lö lé si és azo no sí tá si rend sze rét
(lásd a 7.1 és 7.2 táb lá zatot a 83. ol da lon).

A csap ágyak je lö lé se meg fe lel az ér vé nyes DIN-szabványoknak és
gör dü lô csap ágy ka ta ló gu soknak. Szer ke ze tük ben ezek szá mok és
be tûk rend sze rét al kot ják. A rend szer el sô cso port ja azo no sít ja a
csap ágy tí pu sát és át mé rô so ro za tot, il let ve egyes csap ágyak nál
a szé les sé gi so ro za tot is. A má so dik cso port al kot ja a fu rat hi vat ko -
zá si szá mot – a 20-480 mm fu rat át mé rô jû csap ágyak nál a fu rat át mé -
rô mil li mé ter ben meg egye zik az azo no sí tó szám öt szö rö sé vel.

Amen  nyi ben a mû kö dé si kö rül mé nyek kü lön le ges csap ágy jel lem -
zô ket igé nyel nek, eze ket a gör dü lô csap ágyak je le utá ni több let be -
tû je lek kel azo no sít juk (lásd a 7.1 táb lázatot a 83. ol da lon).

A nem szab vá nyo sí tott egye di FAG csap ágyak je lö lé se 500 000 vagy
800 000 so ro za tú azo no sí tó szá mok kal, egy rajz szám mal tör té nik.

2 Elôké szíté s be- és ki sze re lés hez
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1: Gör dü lô csap ágyak tá ro lá sa

a: Kü lö nö sen a nagy mé re tû
csapágya kat ne tá rol juk
felállítva

b: Fek tet ve és a ter he lést tel -
jes kerü le tük men tén el -
oszt va tárol juk a  csap ágya -
kat

Hagy juk a csap ágya kat ere -
de ti cso ma go lá suk ban

Ta nul má nyoz zuk 
a mû hely raj zo kat 
és mun ka fá zi so kat az
ak tu á lis mun ka elôtt

Ha son lít suk ös  sze 
a cso ma go lá son lé vô 
csap ágy je lö lést a terv raj zon 
lé vô vel

A nagy mé re tû csap ágya kat 
fek tet ve tá rol juk

A csap ágya kat szá raz
tárolóhelyiségben tart suk

Tárolásor hagy juk a gör dü lô csap ágya kat ere de ti cso ma go lá suk ban
a kor ró zió és a szen  nye zô dés el le ni vé de lem cél já ból.

A na gyobb mé re tû csap ágyak gyû rûi vi szony lag vé kony fa lú ak és
nem ta ná csos ál lít va tá rol ni ô ket (1.a áb ra). He lyes tá ro lá si mód juk
fek tet ve úgy, hogy tel jes ke rü le tük men tén le gye nek alá tá maszt va.

Cso ma go lás elôtt az FAG gör dü lô csap ágya kat kor ró zió vé dô olaj jal
lát ják el. Ezen olaj nem ra ga dós és nem ke mé nye dik, va la mint va -
la men  nyi ke res ke del mi gör dü lô csap ágy zsír ral kom pa ti bi lis. Ere -
de ti cso ma go lá suk ban a  csap ágyak biz ton sá go san vé det tek a kül sô
be ha tá sok el len.

Ugyan ab ban a tárolóhelyiségben ter mé sze te sen ti los ag res  szív ve -
gyi anya go kat tá rol ni, mint pl. sa va kat, am mó ni át vagy ége tett me -
szet, lúgokat és sókat. A direkt erôs napsugárzást is kerülni kell.
Ahhoz, hogy a csapágyon a kondenzvíz képzôdését elkerüljük, a
következô hômérsékleti elôírások szükségesek:
– a tárolóhely megengedett hômérséklete: +6-tól +25 °C-ig, rövid

ideig +30 °C
– a hômérsékletingadozás éjjel-nappal: max. 8 °C
– relatív páratartalom: max. 65%

A fenti feltételek biztosítása mellett a csapágyak megengedett
tárolási ideje, normál konzerválás mellett 5 év. Ezen idôtartam
akkor léphetô túl, ha felhasználás elôtt a csapágyak kon zer -
válóanyagát és korróziós állapotát megvizsgáljuk. Ehhez az FAG
segítséget nyújt. Tömített csap ágyaknál az említett tárolási idô a
kenôzsír öregedése miatt ál ta lá ban kevesebb. (Ehhez lásd még :
FAG fôkatalógus WL 41520.)

1 Gör dü lô csap ágyak tá ro lá sa
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Ös  sze sze re lés elôtt mé ret
és alak pon tos ság szem pont -
jából el len ôriz ni kell 
a kap cso ló dó ele me ket

Fi gyel je meg a raj zon 
a csap ágy gyû rû il lesz té se ket

El len ôriz ze a ten gely 
és a csap ágy ház tû ré sét

El len ôriz ze a ten gely és 
a csap ágy ház fé szek alak tû -
ré sét

El len ôriz ze a fel fek vô fe lü -
le tek ér des sé gét

2.5 Csat la ko zó ele mek

Min den, a csap ágya zás hoz tar to zó al kat részt az ös  sze sze re lés elôtt mé -
ret- és alak pon tos ság szem pont já ból gon do san el len ôriz ni kell.

A csap ágy fu rat ra és ten gely re vo nat ko zó tû ré se zé sek fi gyel men kí vül ha -
gyá sa, ezen ele mek kör kö rös sé gi hi bá ja, a csat la ko zó vál lak me rô le ges -
sé gi el té ré se stb. elég te len csap ágy mû kö dés hez és idô elôt ti tönk re me -
ne tel hez ve zet. Az ilyen csap ágy hi bák ese té ben gyak ran nem kön  nyû a ki -
vál tó ok azo no sí tá sa. A hi ba oká nak ki de rí té se az elô ze tes tû rés el le nôr zés
el ha gyá sá val meg ta ka rí tott idô sok szo ro sát ve he ti igény be.

2.6 Il lesz té sek

A jó csap ágy mû kö dés nagy mér ték ben függ a mû hely raj zon sze rep lô
csap ágy gyû rû il lesz té sek (lásd a 7.3 és 7.4 táblázatot a 86–93. ol dalon)
betartásától.

Nem le het ál ta lá nos ta ná csot ad ni a meg fe le lô il lesz tés kér dé sé re; va -
ló já ban az il lesz tés ki vá lasz tá sát a gép mû kö dé si ál la po ta és a csap ágy-
ös  sze sze re lés ter ve ha tá roz za meg. Lé nye gé ben mind két gyû rût meg fe -
le lô en meg kell tá masz ta ni a fel fek vé si fe lü le te ken, hogy szo ro san il -
lesz ked je nek. Ez azon ban nem min dig le het sé ges, mi vel a be- és
ki sze re lés megne hezítené és ese ten ként ki vi te lez he tet len – az egyik
gyû rû akadálytalan ten gely irá nyú el moz du lá sát meg va ló sí tó al kal ma zá -
sok nál – pél dá ul a sza bad ol da li csap ágyak nál.

A szo ros il lesz tés át fe dé se mi att a bel sô  gyû rû nyú lik, il let ve a kül sô  gyû -
rû zsu go ro dik, ez a csap ágy hé zag csök ken té sét ered mé nye zi. A ra di á lis
hé za got ezért az il lesz tés hez kell választani.

El len ôriz zük a ten gely és a csap ágy ház tû ré sét. Túl la za il lesz tés ese té -
ben a bel sô  gyû rû meg fo rog hat a ten ge lyen, és sé rü lést okozhat mind
a gyû rûn, mind a ten ge lyen. Okoz hat ja még a gép mû kö dé si pon tat lan -
sá gát, vagy a rossz alá tá masz tás mi att a fu tó pá lya idô elôt ti ki fá ra dá sát
is. Más rész rôl a túl szo ros il lesz tés elô fe szí tést okoz és csap ágy-fel me -
le ge dést is ered mé nyez het.

Mi vel a gör dü lô csap ágy gyû rûi vi szony lag vé kony ke reszt met sze tû ek,
a fel fek vô fe lü le tek alak hi bái „át örök lôd nek” a fu tó pá lyá ra. Az il lesz té se -
ket el len ôriz ni kell az ár mé rô re és alak tû rés re is. A hen ge res fel fek vô fe lü -
le te ket a hen ge res ség szem pont já ból el len ôriz ni kell (DIN ISO 1101).
A kú pos fel fek vô fe lü le tek kör kö rös ség (DIN ISO 1101), kúp szög és kúp -
al ko tó egye nes ség (DIN 7178) szem pont já ból el len ôr zen dô ek.

A ten gely és a csap ágy ház il lesz té si fe lü le tei ki si mul nak, ami kor il lesz -
ked nek a csap ág  gyal, a csap ágy fe lü le ti ér des sé ge azon ban ke vés bé vál -
to zik. A meg adott fe lü le ti ér des ség meg vál to zik az el sô ös  sze sze re lés
so rán. Ezért a csap ágy il lesz tés ér des sé gét a (DIN 4768) sze rint szin tén
el len ôriz ni kell.

Elôkészítés
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Az il lesz té si és fel fek vô fe lü -
le te ket meg kell tisz tí ta ni 
és azok ról a konzerváló
olajat le kell tö röl ni

Mos suk ki a hasz nált 
és szen  nye zett csap ágya kat

Ne vé gez zünk utó la gos 
meg mun ká lást a csap ágya -
kon

Tart suk a mun ka te rü le tet 
tisz tán és szá ra zon

Ügyel jünk a ten gely és 
a csap ágy fé szek tisz ta sá gá ra

2.3 A gör dü lô csap ágyak be sze re lés elôt ti ke ze lé se

Az FAG gör dü lô csap ágya kat ere de ti cso ma go lá suk ban kor ró zió vé dô
olaj jal kon zer vál ják. A csap ágy be sze re lés kor az olajat nem szük sé ges
ki mos ni. Az üze me lés so rán az olaj a ke nô anyag gal ke ve re dik és meg -
fe le lô ke nést biz to sít.

A sze re lés elôtt az il lesz té si és fel fek vô fe lü le te ket meg kell tisz tí ta ni és
azok ról a konzerváló olajat le kell tö röl ni.

A kú pos fu ra tok ból szer e lés elôtt hi de gen tisz tí tó ha tó anyag gal mos suk
ki a konzerváló olajat a biz tos és szo ros il lesz tés ér de ké ben. Ezt kö ve -
tô en kö ze pes visz ko zi tá sú gép olaj jal vé ko nyan ken jük be a fu ra tot.

A már hasz nált és szen  nye zett csap ágya kat be épí tés elôtt mos suk ki ke -
ro zin nal és hi de gen tisz tí tó ha tó anyag ok kal, majd azon nal zsí roz zuk
vagy ola joz zuk le ôket.

Sem mi kép pen se vé gez zünk gé pi meg mun ká lást a csap ágya kon. Ke né -
si fu ra tok utó la gos ki ala kí tá sa, hor nyok ki ala kí tá sa és ha son ló meg -
mun ká lá sok meg za var ják a csapágygyû rû fe szült ség el osz lá sát és idô
elôt ti csapágymeghibásodáshoz ve zet nek. To váb bi koc ká za tot je lent
a for gá csok be ju tá sa a csap ágy ba.

2.4 Tisz ta ság a sze re lés so rán

Az ab szo lút tisz ta ság alap ve tô fon tos sá gú! A szenny és a ned ves ség ve -
szé lyes, mi vel a csap ágy ba ju tó leg ki sebb ré szecs ke is ká ro sít ja a csap -
ágy futófe lü le tét. A mun ka te rü let le gyen por men tes, szá raz és meg fe -
le lô tá vol ság ban le gyen a gé pi meg mun ká lás tól. Ke rül jük a sû rí tett le -
ve gô vel va ló tisz tí tást.

A ten gely, a ház és az il lesz ke dô ré szek tisz ták le gye nek. Az ön tött
al kat ré szek nek a for má zó ho mok tól tisz tá nak kell len nie. A bel sô
csap ágy ház fe lü le te ket tisz tí tás után olyan be vo nat tal aján la tos el -
lát ni, amely meg aka dá lyoz za a kis szen  nye zô ré szecs kék fel ol dó dá -
sát. A ten gely rôl és a ház ban le vô csap ágy he lyek rôl el kell tá vo lí ta ni
a rozsdagátló be vo na tok és fes té kek ma rad vá nya it. A for gá csolt ré -
szek rôl a sorját el kell tün tet ni és az éle ket meg kell szün tet ni.

Elôkészítés
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Egy má sik hasz nos mé rô esz köz a 3. áb rán be mu ta tott ken gye les
mû szer. Ez egy ös  sze ha son lí tó mé rô esz köz és a be ál lí tás pon tos sá -
gát mes ter gyû rû vel el len ôriz zük. Eze ket a mes ter gyû rû ket az FAG
min den át mé rô höz szál lít ja.

A fu ra tok bel sô mik ro mé ter rel el len ôriz he tôk (4. áb ra).

A ha gyo má nyos ös  sze ha son lí tó furatmérô mû szer szin tén hasz nál -
ha tó (5-7. áb ra). Ez a mé rô mû szer hoz zá fér he tô szá mos mé ret ben
6-800 mm-es tar to mány ban.

Elôkészítés

13 | FAG

2: Mik ro mé ter 
a ten gely át mé rô mé ré sé hez.

3: Ken gye les mé rô mû szer 
biz to sít ja a pon tos po zí ci o -
ná lást a hen ge res fe lü let 
tö ké le tes mé ré sé hez.
A névleges át mé rôt a ka lib -
rá ló mes ter gyû rû vel ál lít juk
be.

4: Bel sô mik ro mé ter 
a fu ra tok mé ré sé hez.

5: Fu ra tok mé ré sé hez külö -
nösen al kal mas a mé rô órás
mûszer. A ké pen lát ha tó
mes ter gyû rût al kal maz zuk
a név le ges mé ret be ál lí tá sá -
hoz.

2.7 Csapágyhelyek el len ôr zé se

Min den mé rés nél biz to sí ta ni kell, hogy a mé rô mû szer kb. ugyan -
olyan hô mér sék le tû le gyen, mint a mé ren dô al kat rész.

2.7.1 Hen ge res csapágyhely

A ten ge lye ket ál ta lá ban mik ro mé ter rel el len ôriz zük (2. áb ra). A mé -
ré si pon tos sá got ka lib rá lás sal kell el len ôriz ni.

Elôkészítés
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Ne hasz nál jon csap ágy 
bel sô  gyû rût mes ter gyû rû -
ként

Hasz nál jon FAG MGK 133-as
és MGK-132-es úposságmérô
mû szert a pon tos mé rés hez

10: Mes ter kúp gyû rû 
a kis mé re tû kú pos
csapágyhely el len ôr zé sé re.

Ha csak a mû hely raj zon más ként nem sze re pel, a hen  ge res ség és
kör kö rös ség tû ré se nem le het több, mint az át mé rô tû rés me zô fe -
le (két pont mé rés ese tén).

A DIN ISO 1101 szab vány sze rint a hen ge res ség és kör kö rös ség tû -
rés a su gár ra vo nat ko zik. Ezért az ezen szab vány sze rint meg adott
tû rés ér té ke ket meg kell dup láz ni.

2.7.2  Kú pos csapágyhely

Ah hoz, hogy a csapágyyûrû meg fe le lô szi lárd ság gal csat la koz zon
a ten gely re, a gyû rû és a ten gely kú pos sá gá nak pon to san egy for má -
nak kell len nie.

A gör dü lô csap ágy gyû rûk kúp jai szab vá nyo sí tot tak. A leg több csap -
ágy 1:12-es ará nyú, né hány szé les tí pus azon ban 1:30-as.

A kú pos mes ter gyû rû (10. áb ra) a leg egy sze rûbb mé rô esz köz.

A ten gely kúp és a mes ter gyû rû fe lü let egye zé se a tusírfesték ké pé -
bôl derül ki. A nem meg fe le lô ten gely vé get ad dig kell ala kí ta ni,
amíg a mes ter gyû rû tel je sen fel nem fek szik. Az FAG 25-150 mm-es
kúp át mé rôk höz kí nál mes ter kúp gyû rû ket.

Csap ágy bel sô  gyû rûk nem hasz nál ha tók mes ter gyû rû ként.

A kú pos ten gely pon tos mé ré sé hez az FAG ki fej lesz tet te az MGK
133 és az MGK 132 kú pos ságmérô mû szert. A re fe ren cia kúp vagy
szel vény biz to sít ja a csapágyhely és az át mé rô pon tos mé ré sét.
Mind két mû szer kön  nyen ke zel he tô; a mun ka da ra bot nem szük sé -
ges ki ven ni a gép bôl a mé rés hez.

Elôkészítés
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6: Ál ló csap ágy ház 
fu rat el len ôr zé se mé rô órás 
fu rat mé rô mû szer rel.

7: El vi áb ra a mé rô órás 
fu rat mé rô mû szer hasz ná la -
tá hoz. A mi ni má lis mé ret
meg ha tá ro zá sa.

8, 9: Ál ta lá ban a ten gely
és a csap ágy ház hen ge res sé -
gét és körkörösségét el len -
ôriz zük az át mé rôt két
kereszt met sze tében és több
síkban meg mér ve.

El len ôriz ze a ten gely és 
a csap ágy ház át mé rô jét, 
hen ge res sé gét és
körkörösségét

A ten ge lyek és a csap ágy há zak át mé rô in kí vül a hen ge res sé get és
kör kö rös ségét is el len ôriz ni kell.

Ál ta lá ban, az át mé rôt két kü lön bö zô ke reszt met szet ben (két
pontos mérés) és több sík ban mér jük (8. és 9. áb ra).

Elôkészítés
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Elôkészítés
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11: FAG MGK 133 kú pos ság
mé rô mû szer nagy ság sze rint,
27–205 mm kül sô  át mé rôk höz
és 80 mm-nél rö vi debb kú pok -
hoz.

12: FAG MGK 132
kúposságmérô mû szer 
a mû szer nagy ság sze rin ti 
90–820 mm kül sô át mé rôk -
höz és a 80 mm-nél hos  szabb
kúpokhoz.

Az FAG MGK 133 kúp mé rô mû szer a 80 mm-nél rö vi debb kú pok
mé ré sé re szol gál (11. áb ra).

Az FAG MGK 132 kúposságmérô esz köz 80 mm-nél hos  szabb és 90
mm-nél na gyobb át mé rô jû kú pok mé ré sé re hasz nál ha tó (12. áb ra).

Mé ré si tar to má nyok

Kú pos ság mé rô MGK MGK MGK MGK MGK MGK MGK
mû szer 133A 133B 133C 133D 133E 133F 133G

Kúp
átmérô    [mm] 27...47 47...67 67...87 87...115 115...145145...175175...205

Kúp Kúp 1:12 és 1:30 (más kúp szö gek kü lön aján lat sze rint)

Min. kúp
hos  szú ság [mm] 17 21 28 34 42 52 65

Mé ré si sí kok
tá vol sá ga [mm] 12 15 20 25 33 45 58

Elôkészítés
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Mé ré si tar to má nyok

Kú pos ság mé rô MGK MGK MGK MGK MGK
mûszer 132B 132C 132D 132E 132F

Kúp-
átmérô  [mm] 90...210 190...310 290...410 390...510 490...820

Kúp Kúp 1:12 és 1:30 (más kúp szö gek kü lön aján lat sze rint)

min. kúp-
hosszúság [mm] 80 80 110 125 140

Mé ré si sí kok
tá vol sá ga  [mm] 20 20 25 30 36



15: A csap ágyak 80 mm-es
legna gyobb fu rat mé re tig
szerelhe tôk rá a ten gely re
hidrau li kus prés sel.

16: Kis mé re tû csap ágyak 
ten gely re történô sze re lé se 
el vé gez he tô fi nom ka la pács -
ütések kel a meg fe le lô lágy acél
sze re lô hü vel  lyel.

Ha nincs le he tô ség a pré se lés re, a csap ágyat fel le het sze rel ni a ten -
gely re, fi no man ütö get ve egy ka la pác  csal. Ez eset ben azon ban egy
si ma hom lok fe lü le tû lágy acél sze re lô hü velyt kell hasz nál ni azért,
hogy egyen le te sen el os  sza az üté sek ere jét kör ben a szo ro san il lesz -
tett gyû rû ke rü le tén és el ke rül je a csap ágy ká ro so dá sát (16. áb ra).

A sze re lô hü vely kül sô  át mé rô jé nek egy ki csit na gyobb nak kell len -
nie, mint a csap ágy fu rat, a kül sô  át mé rô je nem ha lad hat ja meg
a bel sô gyû rû váll szé les sé gét így el ke rül he ti a ko sár sé rü lé sét.

Az FAG felütô szerszámkészletekrôl részletes információt lásd a TI-
WL 80-49 kiadványban.

Ha be ál ló csap ágyat pré sel a ten gely re és ugyan ek kor a csap ágy ház -
ba is, ak kor egy tár csát kell hasz nál nia, amely fel fek szik mind két
csap ágy gyû rû re, így el ke rü li a kül sô  gyû rû fer dén va ló beszerelését
a csap ágy ház ban (17. ábra).

Beszerelés
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Ne üs se ka la pác  csal 
a csap ágy gyû rût

A nem szét sze rel he tô 
csap ágyak nál a sze re lés hez
szük sé ges erô köz vet len 
az il lesz ke dô gyû rû re kell, 
hogy has son

13: Ha szo ros il lesz tést kö ve tel
meg a nem szét sze rel he tô 
csap ágy bel sô  gyû rû je, 
a csap ágyat elô ször rá kell
présel ni a ten gely re, majd 
a ten gelyt a csap ág  gyal be kell
he lyez ni a csap ágy ház ba.

14: Szét sze rel he tô csap ágyak nál
a gyû rûk kü lön-kü lön is 
be sze rel he tôk. Ez kü lö nö sen
elô nyös, ami kor mind két gyû rû
szo ro san il lesz tett. Azért, hogy
el ke rül je a kar co ló dást, for gas sa
kis sé a ré sze ket, ami kor 
a ten gelyt a bel sô gyû rû vel 
be he lye zi a kül sô gyû rû be il let -
ve a csap ágy ház ba.

A kü lön bö zô csap ágy tí pusok és mé re tek el té rô sze re lé si fo lya ma -
to kat igé nyel nek. Meg kü lön böz te tünk me cha ni kus, hid ra u li kus és
ter mi kus el já rá so kat.

Mi vel az edzett csap ágy gyû rûk ütésérzékenyek, eze ket ti los köz vet -
le nül üt ni.

A nem szét sze rel he tô csap ágyak sze re lése kor (13. áb ra) min dig
a szo ro san il lesz ke dô gyû rût ér je a sze re lô erô, ezért ez az el sô sze -
re lé si fá zis. A la za il lesz té sû gyû rûn való sze re lés kor az erô ha tás
a gör dü lô tes te ken keresztül  hat a szo ro san il lesz tett gyû rû re, és így
ká ro sít ja a fu tó pá lyát és a gör dü lô tes te ket.

A szét sze rel he tô csap ágyak sze re lé se (14. áb ra) könnyebb, mi vel
a két gyû rû kü lön is be sze rel he tô. A be kar co ló dá sok el ke rü lé se ér -
de ké ben az ös  sze sze re lés alatt, kis sé for gat ni kell a ré sze ket.

3.1. Me cha ni kai mód sze rek
3.1.1. Hen ge res fu ra tú csap ágyak be sze re lé se

A csap ágyak kö rül be lül 80 mm-es leg na gyobb fu rat mé re tig sze rel -
he tôk hi de gen. Ez eset ben me cha ni kus vagy hid ra u li kus sze re lés
aján lott (15. áb ra).

3 Gör dü lô csap ágyak be szerelé se
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A tû gör gôs hü ve lyek 
és per se lyek sze re lô tüs ké vel
pré sel he tôk a csap ágy ház ba.

20: Tû gör gôs hü vely

21: Tû gör gôs per sely

Tû gör gôs csap ágyak sze re lé se

Tû gör gôs csap ágyak bel sô gyû rû vel és belsô gyûrû nél kül

Tû gör gôs csap ágyak nál ugyanazt a szerelési elvet alkalmazzuk,
mint a hen ger gör gô sök nél. Cso por tos be épí tés nél a csap ágyak nak
ugyan azon ra di á lis hé za gú nak kell len nie, hogy biz to sít sa az egyen -
lô te her el osz lást.

Tû gör gôs hü ve lyek és per se lyek

A vé kony fa lú kül sô  gyû rûk alak hû és szo ros il lesz té se mi att az ezen
tí pu sú tû gör gôs csap ágyak nál az ol dal irá nyú rögzítés szük ség te len.

A tû gör gôs hü ve lyek és per se lyek sze re lé sé nél kü lön le ges sze re lô
tüs ke hasz nál ha tó. Ál ta lá ban a sze re lô tüs ke csat la ko zik a csap ágy
a fel ira to zott hom lok fe lü le té hez, amely a ki sebb csap ágyak nál
edzett. Azon ban a nem edzett csap ágyak sze re lé se sem ve zet gyû -
rû de for má ci ó hoz, ha a sze re lô tüs ke pon to san meg mun kált.

Beszerelés
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17: A külsô és belsô gyûrû egy -
ide jû bepréselése a házba,
illetve a tengelyre sze re lô tár csa
se gít sé gé vel.

18: Né hány be ál ló go lyós -
csapágy nál a sze re lô tár csát ki
kell kön  nyí te ni.

Nagyon szo ros il lesz té -
sekhez a kisméretû csap -
ágya kat is melegítse fel

19: A szé les hen ger gör gôs 
csap ágyak kül sô  gyû rûi egy 
sze re lô kar ral he lyez he tôk be.

Né hány be ál ló go lyós csap ágy nál a go lyók ki áll nak a gyû rûk sík já -
ból. Ilyen eset ben a tár csát ki kell kön  nyí te ni (18. áb ra).

Na gyon szo ros il lesz té si igény ese tén a kis csap ágya kat is egyen le -
te sen kell me le gí te ni a sze re lés hez (lásd 3.2 fe je zet).

Kön  nyû fém csap ágy há zak nál a fé szek fe lü le tek meg sé rül het nek
a kül sô  gyû rû saj to lá sos il lesz té se kor. Ilyen ese tek ben a csap ágy há -
zat me le gí te ni vagy a csap ágy gyû rût hû te ni kell.

Ne héz csap ágyak kül sô  gyû rûi átmeneti il lesz tés  esetén egy sze re -
lô kar ral sze rel he tôk (19. áb ra).

A fu tó pá lya il let ve a gör gô fe lü le tek sé rü lé sé nek el ke rü lé sé re a sze -
re lô kar érint ke zô fe lü le tét egy tex til da rab bal be kell pó lyáz ni (ne
hasz nál jon gyap jú anya got).

Beszerelés
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23: Kom bi nált tû gör gôs-axi á lis
go lyós csap ágya kat és a tû gör -
gôs-hen ger gör gôs csap ágya kat
a por vé dô vel kell be pré sel ni
a csap ágy ház ba.

a: Tû gör gôs-axi á lis go lyós -
csapágy NAXK.Z

b: Tû gör gôs-axi á lis hen ger -
görgôs csap ágy NAXR.Z

24: A zsírzófuratnak sze re lés kor
a ter he let len zó ná ba kell es nie.
A tá masz tó gör gô kül sô gyû rû je
nem igé nyel ol dal irá nyú meg tá -
masz tást.

Tá masz tó gör gôk

Mi vel a leg több eset ben a tá masz tó gör gô bel sô gyû rû je pont ter he -
lés nek van kité ve, nem igé nyel szo ros il lesz tést a ten ge lyen. Sze re -
lés kor ügyel jünk ar ra, hogy a zsí ro zó fu rat a ter he let len zó ná ba es -
sen. A tá masz tó gör gô kül sô gyû rû je nem igé nyel ol dal irá nyú meg -
tá masz tást.  

Csa pos ve ze tô gör gô

Sze re lés kor a csa pos ve ze tô gör gôk zsír zó fu ra ta su gár irány ban,
a ter he let len zó ná ban kell, hogy el he lyez ked jen.

Sze re lés kor a csa pos ve ze tô gör gô ket a gép váz át me nô fu ra tá ban,
el for gás el len biz to sí ta ni kell. Ezt biz to sít ja a ho rony a csap vé gén,
a gör gô fel öli ol da lon (25. áb ra).

Beszerelés
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22: A tû gör gôs ko sár
oldalirány ban a ten gely váll
vagy a ház fu rat ál tal ke rül
meg ve ze tés re.

a: Meg ve ze tés 
a csap ágy ház ban

b: Meg ve ze tés a ten ge lyen

Tû gör gôs ko sár

A tû gör gôs ko sa rat a ten gely és a csap ágy fé szek kö zé épít jük be.
Hogy el ke rül jük a fu tó pá lya és a tû gör gôk sé rü lé sét, ter he let le nül
és kis mér ték ben for gat va kell sze rel ni.

A tû gör gôs ko sár ol dal irány ban a ten gely váll vagy a ház fu rat ál tal
ke rül meg ve ze tés re (22. áb ra).

Az illesztési hé zag nak a ko sár ol dal só fe lü le te i nél nagy nak kell len -
nie (H11-es tû rés) ah hoz, hogy meg aka dá lyoz za a tû gör gô és a ko -
sár érint ke zé sét a be épí tés után.

A ra di á lis hé zag tû gör gôs ko sár ral tör té nô sze re lés ese tén az edzett
és kö szö rült tengely, il let ve a ház fu tó fe lü le tek meg mun ká lá si tû -
ré se i bôl adó dik. Tû gör gôs ko sa rak cso por tos be épí tés re csak azo -
nos tû rés osz tá lyú tû gör gôk kel hasz nál ha tók.

Kom bi nált tû gör gôs csap ágyak

A szo ros il lesz té sû kom bi nált tû gör gôs csap ágyak sze re lé se vi -
szony lag nagy erôt igé nyel. Min de nek elôtt a por vé dôs axi á lis tû -
gör gôs-go lyós csap ágyak nál il let ve az axi á lis hen ger gör gôs-tû gör -
gôs csap ágyak nál kell er re ügyel ni, ahol az axi á lis csap ágy gör gô ko -
sa ra egy be épí tett.
Ezen csapágyakat préseléssel lehet szerelni, esetleg a ház
melegítésével a szerelés megkönnyíthetô.

Beszerelés
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El len ôriz ze a ra di á lis 
hé zag csök ke nést, hé zag mé -
rés sel vagy az el moz du lá si
út mé ré sé vel 

El len ôriz ze a ra di á lis hé zag
csök ke né sét új ra be sze re lés
ese tén is az el moz du lá si út
vagy hé zag  mé rés ével

El len ôriz ze hé zag mé rô vel 
a ra di á lis hé za got

27: A ra di á lis hé zag  mé rése 
hé zag mé rô vel, sze re lés elôtt

28: Be ál ló gör gôscsap ágy nál
a ra di á lis hé za got egy szer re kell
mér ni mind két gör gô so ron.

A ra di á lis hé zag csök ke né se, a sze re lés elôt ti és utá ni mé rés ered -
mé nyé nek kü lönb sé ge. Eh hez meg kell mér ni a gyár tá si ra di á lis hé -
za got a sze re lés elôtt, majd el len ôriz ni a hé za got is mé tel ten a sze -
re lés alatt, amíg el éri a hé zag a meg fe le lô, csök ken tett ér té két, és
így el ér jük a szük sé ges szo ros il lesz tést.

A ra di á lis hé zag csök ke né sé nek mé ré se he lyett, mér he tô a csap ágy
ten gelyirá nyá ban meg tett út ja. A szab vá nyos 1:12 ará nyú kúp ese -
tén a ten gely irá nyú út és a ra di á lis hé zag csök ke nés ará nya kb. 15:1.
Ez az arány fi gye lem be ve szi, hogy az il lesz ke dô fe lü le tek át fe dé sé -
nek 75-80%-a a bel sô gyû rû-fu tó pá lya ra di á lis irá nyú nyú lá sa.

Kis csap ágyak nál, a pon tos ten gely irá nyú el moz du lás nem mér he -
tô, a csap ágyat lehetôleg a csap ágy há zon kí vül kell sze rel ni. A csap -
ágyat úgy kell felszo rí ta ni a kú pra, hogy az könnyen forogjon és
kézzel simán mozgatható legyen. A sze re lô nek kell érez nie, hogy a
csapágy szabadon, egyen le tesen fu t.

Amen  nyi ben egy ki sze relt csap ágy új ra be sze re lés re ke rül, nem ele gen -
dô a csap ágy anyát az ere de ti hely ze té ben rög zí te ni, mert üzem köz ben
a csap ágy rög zí té se la zul, illetve az illesztési felületek fé nye sed nek.

Ez eset ben a ra di á lis hé zag csök ke né sét a ten gely irá nyú út mé ré sé -
vel vagy hé zag mé rés sel szintén el len ôriz ni kell. 

A ra di á lis hé zag csök ken té sé hez aján lott ér té kek, ame lyek a meg fe -
le lô en szi lárd csap ágy il lesz tést biz to sít ják, va la mint a sze re lés utá -
ni ra di á lis hé zag kont roll -ér té ke meg ta lál ha tók a füg ge lék ben
(7.16-os és 7.17-es táb lá za t).

A ra di á lis hé zag hé zag mé rô vel mér he tô (27. áb ra).

Beállógörgôs csap ágy ese tén, a hé za got egy szer re kell mér ni mind -
két gör gô so ron (28. áb ra). A gör gôk mind két so rá ban mért hé zag -
ér té kek azo nos sá ga biz to sí ték ar ra, hogy nincs ol dal irá nyú ki té rés
a bel sô és a kül sô  gyû rû kö zött. A gyû rû hom lok fe lü le tek vo na lba
ál lí tá sá val ugyanis nem biz to sí tott a meg fe le lô beállítás, er re a gyû -
rûk na gyobb szé les ség tû ré se mi att, nincs ga ran cia.

Beszerelés
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25: A gör gô fel öli ho rony meg -
kön  nyí ti a csap el for du lás el le ni
rög zí té sét be csa va rás kor. 

26: A csa pos ve ze tô gör gôk
a zsák fu rat ba spe ci á lis szer -
szám mal szerelhetôk be.

Al kal maz zon vé kony 
olaj fil met a meg tisz tí tott 
csap ágy fu rat hoz, valamint
csapágyhelyen a ten ge lyen
és a hü ve lyen

Ami kor a csa pos ve ze tô gör gôt a zsák fu rat ba sze re lik, meghúzó nyo -
maté kot kell al kal maz ni a sza bad vé gi menesztônyíláson ke resz tül.
Eh hez egy meg fe le lô szer szám szük sé ges (26. áb ra). A ka ta ló gus -
ban meg adott meghúzónyomaték kb. 75%-val al kal maz ha tók ezek
a szer szá mok.

3.1.2 Kú pos fu ra tú csap ágyak be sze re lé se

A kú pos fu ra tú csap ágyak kö zül bár me lyi ket il leszt he ti köz vet le nül
a kú pos ten gely re vagy, ha a ten gely hen ge res kialakítású, ak kor egy
szo rí tó- vagy le hú zóhü vely re.

Vé kony olaj fil met kell hasz nál nunk a meg tisz tí tott csap ágy fu rat hoz,
valamint a ten ge lyen és a hü ve lyen. A vas ta gabb ke nô anyag ré teg
csök ken ti a súr ló dást és en nél fog va meg kön  nyí tené asze re lést; azon -
ban mû kö dés kor a ke nô anyag fo ko za to san ki szo rul hat az il lesz té sek -
bôl, és ez a szo ros il lesz té sek el la zu lá sát okoz za. Ez esetben a gyû rû
vagy a hü vely elvándorol és be rá gó dást okoz az il lesz ke dô fe lü le ten.

Rá pré sel ve a csap ágyat a kúp ra meg nyú lik a bel sô gyû rû és csök ken
a ra di á lis hé zag. Ugyan ek kor a hé zag csök ke né se in for má ci ót nyújt
a bel sô gyû rû kú pon va ló illeszkedésérôl, illetve ráfeszülésérôl.
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30: Be ál ló gör gô csap ágy 
sze re lé se csap ágy anyá val

31: Be ál ló gör gôs csa págy 
sze re lé se szo rí tó hü vellyel
és csap ágy anyá val

32: Le hú zóhü vely sze re lé se
csap ágy anyá val

33: Ket tôs körmöskulcs 
szög be osz tás sal, a be ál ló 
go lyós csap ágy sze re lé sé hez

Ket tôs körmöskulcsok

A ket tôs körmöskulcs kész le tek az FAG 173556 és az FAG 173557,
a be ál ló go lyóscsap ágyak szo rí tó hü vel  lyel tör té nô sze re lé sé hez
hasz nál ha tók. Mind két kész let nyo ma ték kul csot tar tal maz, a ki in -
du ló hely  zet pon to sabb meg ha tá ro zá sá ra a csap ágy felhe lye zé se -
kor.

Min den ket tôs körmöskulcson szög be osz tás ta lál ha tó a kü lön bö zô
be ál ló go lyóscsap ágy  tí pu sok meg je lö lé sé vel, ame lyek az adott
kulcs  csal sze rel he tôk. Így a ten gely irá nyú el moz du lást és a ra di á lis
hé zag csök ke né sét pon to san be le het ál lí ta ni (33. áb ra).

Beszerelés
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El len ôriz ze a kü lön sze rel -
he tô csap ágy bel sô  gyû -
rûjének nyú lá sát

29: Hen ger gör gôs csap ágy bel -
sô gyû rû jén mért tá gu lás mé ré -
se  mik ro mé ter rel.

A kis csap ágya kat csap ágy -
anyá val és körmöskulccsal
sze rel je

A hen ger gör gôs csap ágy le he tô sé get ad a bel sô és a kül sô  gyû rûk önál -
ló be épí té sé re; a bel sô gyû rû nyú lá sa egyszerûen mér he tô – egy  mik ro -
mé ter se gít sé gé vel – a ra di á lis hé zag csök ke nés mé ré se he lyett 
(29. áb ra).

A csapágy kúpos helyre történô felpréseléséhez vagy a lehúzóhüvely
be sze re lé sé hez mechanikus vagy hidraulikus berendezések hasz nál ha -
tók. Az, hogy melyik, szerelési eljárás a legelônyösebb, a szerelés kö rül -
mé nyeitôl függ.

A kis és kö ze pes mé re tû csap ágyak csap ágy anyá val sze rel he tôk a kú pos
ten gely vég re (30. áb ra), az anya meg hú zá sa körmöskulccsal tör té nik.

A csap ágy anya és a körmöskulcs a kis és nor mál mé re tû csap ágyak nak
a szo rí tó hü vely re tör té nô sze re lé sé re is hasz nál ha tók (31. áb ra).

Kis mé re tû le hú zóhü ve lyek szin tén csap ágy anya se gít sé gé vel pré sel he -
tôk a ten gely és a bel sô gyû rû kö zé (32. áb ra).
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36: Be ál ló gör gôs csa págy 
sze re lé se a hid ra u li kus anyá val.

a: Sze re lés szo rí tóhü vely re

b: Sze re lés le hú zóhü vel  lyel

37: A por vé dôs és tömítôtárcsás
csap ágyak nem me le gít he tôk
olajfürdô ben. A ma xi má lis
mele gí té si hô mér sék let 80 °C.

a: Porvédôlemezes csap ágy
(2ZR)

b: Tömítôtárcsás csap ágy
(2RSR)

ten gely me net átmérôhöz. A 3.3 és a 4.3 fe je zet ben ta lál ha tó hid ra -
u li kus sze re lé si el já rá sok a be sze re lést és min de nek elôtt a ki sze re -
lést te szik sok kal egy sze rûb bé. 

3.2. Me le gí té ses mód sze rek

Ha szo ros il lesz tést igé nyel a bel sô gyû rû a hen ge res ten ge -
lycsapon, a csap ágya kat leg több ször me le gí te ni kell a sze re lés hez.
Ele gen dô tá gu lás ér he tô el 80 °C és 100 °C közötti me le gí tés sel.
A hô mér sék let pon tos el len ôr zé se fon tos a csap ágy me le gí tés nél.
Ha a hô mér sék let meg ha lad ja a 120 °C-ot, fenn áll a csap ágy-szö vet -
szer ke zet mó do su lá sá nak ve szé lye, amely a ke mény ség csök ke né -
sét és mé ret vál to zást ered mé nyez het.

Azok ra a csap ágyak ra, me lyek üveg szál lal  erô sí tett po li a mid ko sár -
ral ren del kez nek, ugyan csak a 120 °C-os he ví té si hô mér sék let ha tár
ér vé nyes.

A por vé dôs (37/a áb ra) vagy tömítôtárcsás csap ágya kat (37/b áb ra)
a gyár tás folyamán zsír ral töl tik fel. Eze k ma xi mum csak 80 °C-ig
me le gít he tôk, de so ha nem olajfürdô ben.
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34: A nagy méretû le hú zó -
hüvelyek sze re lé sét 
meg kön  nyí tik a csap ágy anyá ba
épí tett fe szí tô csa var ok. 
A csap ágy anya és
a lehúzóhüvely kö zé 
egy gyû rût kell he lyez ni.

35: Hid ra u li kus anya kú pos 
fu ra tú csap ágy sze re lé sé hez 
a kú pos ten ge lyvégen

Hasz nál jon FAG hid ra u li kus
anyát na gyobb csap ágyak
sze re lé sé hez

Na gyobb csap ágyak nál je len tôs erô szük sé ges a csap ágy anya meg -
hú zá sá hoz. Eb ben az eset ben a csap ágy anyát fe szí tô csa varokkal lát -
ják el, mint azt a 34. áb ra mu tat ja.

A hü vely és a csap ágy el bil le né sé nek el ke rü lé sé re, a csap ágy anyát
csak an  nyi ra kell meg húz ni, hogy az anya és a gyû rû fel fe küd jön.
Majd a ne me sí tett acél ból ké szült sze re lô csa va ro kat – ezek szá ma
a szük sé ges erô tôl függ – egyen le te sen, a ke rü let men tén egy más
után meg húz zuk, míg a szük sé ges hé zag csök ke nést el nem ér jük.

Mi vel a kú pos kap cso lat ön zá ró, a sze re lôcsa va ros csap ágy anya
a sze re lést kö ve tô en eltávolítható és a biz to sí tás egy nor mál csap -
ágy anyá val el vé gez he tô. A biz to sí tás el ve megegyezik a szo rí tó hü -
ve lyes és a  kú pos ten gely csap ra tör té nô sze re lés nél. 

Ami kor na gyobb csap ágya kat sze re lünk, ta ná csos le het hid ra u li kus
anyát hasz nál ni. A 35. és a 36. áb ra mu tat ja, ho gyan le het egy be ál -
ló gör gôs csa pá gyat sze rel ni hid ra u li kus anya se gít sé gé vel. Az FAG
hid ra u li kus anyák be sze rez he tôk min den szab vá nyos hü vely és
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Me le gít se fel a na gyobb 
csap ágya kat a sze re lés hez

Ne hasz nál jon gyap jú ron -
gyot a sze re lé si mun ká hoz

41: Me le gí tett al kat ré sze ket
gyor san fel kell he lyez ni 
a ten gely re, me rô le ge sen a
vál lak ra. Fi nom kör kö rös 
moz ga tás sal meg kön  nyít he ti
a felszerelést.

A me le gí téses csap ágy sze re lés né mi jár tas sá got igé nyel (41. áb ra).
Az al kat ré sze ket gyor san kell rá húz ni a ten gely re és me rô le ge sen
fel üt köz tetve a vál lak ra. Az il lesz tés so rán tör té nô fi nom kör kö rös
moz ga tás meg kön  nyí ti a mun kát. Ezt aján la tos hôvédô kesz tyû ben
vagy tûz ál ló ru hadarabot hasz nál va vé gez ni, de so ha ne hasz nál -
junk gyap jú ron gyot.

Na gyon nagy méretû csap ágyak ál ta lá ban da ru val szerelhetôk. Eb -
ben az eset ben a csap ágyat szo rí tó eme lô vel (42. áb ra), vagy kö tél -
hu rok kal függesztik fel. Biz to sít ani kell a csapágygyû rûk és a ten -
gely hely ze tét azért, hogy meg aka dá lyoz zuk az el bil le né sü ket.
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38: He lyez zünk gyû rût 
a hô fok sza bály zó nél kü li 
me le gí tô lap és az E po li a mid
ko sa ras be ál ló gör gôscsap ágy
bel sô gyû rû je kö zé.

39, 40: Az olaj tek nô ben tör té nô
me le gí tés biz to sít ja az
egyen le tes csap ágy me le ge dést:
a 80-100 °C közötti hô mér sék let
kön  nyen el len ôriz he tô. 
Hát rá nya: a szen  nye zô dés 
ve szé lye.

39: Mély hor nyú go lyó csap ágy
me le gí té se olaj tek nô ben.

40: Hen ger gör gôs csap ágy bel sô
gyû rû jének melegítése az olaj-
 tek nô ben.

3.2.1 Me le gí tô lap

Át me ne ti leg a gör gôscsap ágya kat me le gít he tjük hô fok sza bály zós
mele gí tô la pon is. Idôn ként meg kell for dítani a csap ágyat, hogy
elke rül jük az egy ol da lú me le gí tést.

Ha a hô fok sza bály zó nél kü li me le gí tô lap hô mér sék le te ma ga sabb,
mint 120 °C, ak kor a po li a mid ko sár nak ti los a me le gí tô lap pal
érint kez nie. Ez elkerülhetô, a me le gí tô lap és a csap ágy bel sô gyû -
rû je kö zé tett gyû rû be he lye zé sé vel (38. áb ra).

3.2.2 Olaj für dô

Egyen le tes me le gí tés hez a gör dü lôcsap ágya k egy olaj tek nô ben
hevít he tôk, amely 80 °C és 100 °C kö zötti hôfokszabályozóval ren -
del ke zik. A csap ágy nem érint kez het köz vet le nül a me le gí tett fe lü -
let tel. A leg jobb meg ol dás az, hogy el he lyezünk egy rá csot a tek nô
al já tól né hány cm-re, amely meg aka dá lyoz za a csap ágy egye net len
me le ge dé sét és meg vé di a tek nô al ján le ra kó dó szen  nye zô dés tôl.

A csapágyakat fel is függeszthetjük az olajteknôben (40. ábra). Me -
le gí tés után némi olaj tapadhat a csapágyhoz, ezért minden
illesztési fe lü le tet gondosan le kell tisztítani.
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43, 44: Az in duk ci ós me le gí tô
esz kö zök biz to sít ják a gyors 
és biz ton sá gos me le gí tést 
a sze re lé si hô mér sék let re.

43: FAG AWG 3,5

44: FAG AWG13

Beszerelés
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42: Szo rí tó eme lô

Gon dos kod jon a gyû rû ten -
gely irá nyú felütközteté sé rôl

A bel sô gyû rû fel hú zá sa után azon nal a ten gely váll hoz kell
ütköztetni, amíg le hûl, vagy ki hû lés után ten gely irány ban fel üt ni,
hogy el ke rül jük a gyû rû hom lok fe lü let és a váll kö zöt ti hé zag ki ala -
ku lá sát. Ezt al kal maz zuk gyûrûpárok egy más mel lé sze re lé se kor is.

3.2.3 For ró le ve gôs kam ra

A gör dü lô csap ágyak nál biz ton sá gos és tisz ta me le gí té si el já rás
a for ró le ve gôs kam ra hasz ná la ta. A hôszabályzó ve zér élés le he tô -
vé te szi a pon tos hô mér sék let el len ôr zést. A tiszta környezet ki zár -
ja a csap ágy szen  nye zô dé sét. A for ró le ve gô vel tör té nô csap ágy me -
le gí tés azon ban sok idôt vesz igény be, ezért meg fe le lô en mé re te -
zett for ró le ve gôs kam  rá ról kell gon dos kod ni.

3.2.4 In duk ci ós me le gí tô esz közök

Az FAG in duk ci ós me le gí tô esz kö ze i vel a gör dü lô csap ágya kat gyor -
san, biz ton sá go san és tisz tán me le gí thetjük fel a sze re lé si hô mér -
sék let re. A berendezéseket szá mos gör dü lô csap ágy tí pus hoz hasz -
nál hat juk, eb be be le tar toz nak a zsírozott és tö mí tett csap ágyak is.
Ezek az esz kö zök a transz for má tor el vén mû köd nek és az ener gia -
igé nyük ala csony. A berendezések üze mel tet he tôk 220V/50 Hz;
110V/50 Hz és 380 V/50 Hz há ló za tok ról.
A hat fé le tí pu sú FAG in duk ci ós me le gí tô al kal mas min den mé re tû
csap ágy me le gí té sé re. A leg ki sebb AWG MI NI be ren de zés mi ni mum
20 mm fu rat át mé rô tôl hasz nál ha tó, a ma xi mum csap ágy tö meg 20 kg
le het. A leg na gyobb AWG 40 be ren de zés 85 mm fu rat át mé rô tôl 
800 kg ma xi mális csap ágy tö me gig al kal mas.
A berendezések hasz nál ha tók még más gyû rû for má jú acél al kat ré -
szek me le gí té sé hez is, mint pél dá ul zsu gor gyû rû vagy la bi rint tö mí -
tô gyû rû. Me le gí tés után az al kat ré szek au to ma ti ku s le mág ne se zé -
se is meg tör té nik.
Az FAG indukciós melegítô eszközök részletes ismertetôit lásd
a TI WL 80-47 kiadványban.
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46: Ala csony fe szült sé gû te kercs
EFB 125/1-es transz for mátorral
a 635 mm fu rat át mé rô jû hen -
ger gör gôs csap ágy bel sô gyû rû -
jé hez.

Csapágygyû rû súly: 390 kg

Te kercs súly: (kb.) 70 kg

47: Hen ger gör gôs csap ágy bel -
sô gyû rû jé nek de mag ne ti zá lá sa
te kerc  csel

Néz ze meg a hasz ná la ti 
uta sí tást a me le gí té si idô vel
kap cso lat ban

So ha ne hût se a csap ágya -
kat –50 °C-nál ala cso nyabb 
hô mér sék let re

Ami kor az in duk ci ós te ker cset sze re lé si mun ká hoz hasz nál juk, gon -
dos kodni kell ró la, hogy a gyû rû ket ne me le gít sük túl. A fel me le gí té -
si idô meg ta lál ha tó a hasz ná la ti uta sí tás ban vagy az FAG
Fôkatalógusban.

A hasz ná la ti uta sí tás le ír ja az in duk ci ós te kercs hasz ná la tát a csap -
ágy gyû rû de mag ne ti zá lá sá nak el vég zé sé hez is (47. áb ra).

3.2.6 Hû tés

A kül sô  gyû rû szo ros il lesz té sé hez a csap ágy há zat a leg több eset -
ben a sze re lé si hô mér sék let re me le gí tik. Na gyobb és mas  szív csap -
ágy há zak kal prob lé mák adód hat nak. Eb ben az est ben a gör dü lô -
csap ágya kat szá raz jég és al ko hol ke ve ré ké ben hû tik. A hô mér sék -
let nem le het ala cso nyabb -50 °C-nál. 

A kondenzvízképzôdéssel já ró hô mér sék let ki egyen lí tés után ala -
po san le kell öb lí te ni a csap ágyat olaj jal, hogy meg óv juk a kor ró zi -
ó tól.
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45: 380 V-os in duk ci ós te kercs
hen ger gör gôs csap ágy bel sô
gyû rû jé nek fel és le sze re lé sé re

3.2.5 In duk ci ós te kercs *

Az in duk ci ós te ker csek a 100 mm fu ratátmérôtôl na gyobb hen ger -
gör gôs csap ágyak és tû gör gôs csap ágyak bel sô gyû rû i nek me le gí -
té sé re szol gál.

Az itt be mu ta tott in duk ci ós me le gí tô be ren de zés egy aránt alkalmas
fel- és le sze re lés hez. Ezek azon ban leg in kább a gyû rûk le hú zá sá hoz
hasz ná la to sak (4.2.2 fe je zet). Mi vel a fel me le gí té si fo lya mat na gyon
gyors, a szo ro san il lesz tett bel sô gyû rû csak ke vés hôt ad át a ten -
gely re, így a csap ágy gyû rû kön  nyen le húz ha tó. Ezen be ren de zés
a nagy so ro za tú hen ger gör gôs csap ágyak bel sô gyû rû sze re lé sé re
gaz da sá gos, pl. vas úti ke rék pár csap ágyak ese té ben, vagy nagy mé -
re tû csap ágyak nál – pl. hengermûvi hen ger áll vá nyo kon – ahol gya -
ko ri a ki-be sze re lés.

Az FAG in duk ci ós te kercs két fá zis ra köt he tô az ál ta lá nos há rom fá -
zi sú 380 V-os há ló zat ra (50 vagy 60 Hz). Hoz zá ve tô leg 200 mm fe -
let ti fu rat át mé rôk bel sô gyû rû i nek me le gí té sé hez olyan te ker csek
hasz ná la to sak, ame lyek köz vet le nül a 380 V-os há ló zat ba kap csol -
ha tók (45. áb ra). Na gyobb csap ágyak hoz ala csony fe szült sé gû be -
ren de zést kell hasz nál ni 20-40 V-os munkafe szült ség gel 50 Hz (60
Hz)mel lett.

Az ala csony fe szült sé gû in duk ci ós te ker csek a 380 V-os há ló zat hoz
egy transz for má to ron ke resz tül kap csol ha tók (46. áb ra). A tekercs
víz hû tése a be ren de zés na gyobb ha tás fo kát, kön  nyebb ke zel he tô -
sé gét és ala cso nyabb sú lyát biz to sít ja.
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50: Na gyobb mé re tû szo rí tó-
és le hú zóhü ve lyek olaj -
horonnyal és olaj át eresz tô 
csa tor nák kal 

a: szo rí tó hü vely, 
HG hid ra u li kus ki vi tel

b: lehúzóhüvely, 
H hid ra u li kus ki vi tel

51: Olajinjektor és csat la ko zó
sze lep G 3/8 me ne tek hez:

In jek tor: FAG 107640

Sze lep: FAG 107642

Olajinjektor és csat la ko zó sze -
lep G3/4 me ne tek hez:

In jek tor: FAG 107641

Sze lep: FAG 107643

A hen ge res fu ra tú csap ágyak nál, va la mint a le hú zó és szo rí tó hü ve -
lyek nél nagyobb mennyiségû olaj szükséges. Az ér de sebb fe lü le tek
il lesz té sé nél elô for du ló olaj vesz tést pótolni kell. Ezt olaj pum pá val
le het biztosítani (52-54. áb ra).

Az al kal ma zott fo lya dék kö ze pes visz ko zi tá sú gép olaj. A sze re lé si
mun kát kb. 75 mm2/s visz ko zi tá sú olaj jal kell vé gez ni 20 °C-os hô -
mér sék let nél (a név le ges visz ko zi tás 32 mm2/s 40 °C-on), amely biz -
to sít ja a sze re lés utá ni tel jes ki fo lyást az olajhornyokból.
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48: A hid ra u li kus sze re lés el ve:
fo lya dék film ala kul ki 
az il lesz ke dô fe lü le tek kö zött.

49: Az olaj hor nyok hely ze te 
kú pos fu ra tú csap ágyak nál

52: FAG ké zi pum pa kész let
PUMPE 1000.4L, 4 li te res 
olaj tar tál  lyal ren del ke zô 
két lép csôs du gattyús szi vat  tyú
(1000 bar), nyo más mé rôt, 
kü lön le ges nyo más ál ló töm lôt
és fittinget (csatl. me net G 1/4)
tar tal maz egy le mez tároló -
dobozban.

3.3 Hid ra u li kus mód szer

A hid ra u li kus mód szer rel olajat pré se lünk be az il lesz ke dô fe lü le tek kö -
zé. Ez le het gép olaj, vagy rozs da ol dó ada lék anya got tar tal ma zó olaj.
Az olaj film nagy mér ték ben csök ken ti a súr ló dást az érint ke zô fe lü le tek
kö zött, ame lyek ez után kön  nyen szét vá laszt ha tó ak egy más tól a fe lü le tek
ká ro so dá sá nak ve szé lye nél kül. Az illeszté si kor ró zió el ke rül he tô, ha
pet ró le u mot vagy rozs da ol dó ada lék anya got ke ve rünk az olaj hoz.

A kú pos fu ra tú csap ágyaknál mind a fel-, mind a le sze reléshez al kal maz -
ha tók a hidraulikus eljárások. A hen ge res fu ra tú csap ágya kat vagy hü -
ve lye ket fel me le gí thetjük a sze re lés hez, míg a le sze re lést hid ra u li ku san
lehet elvég ezni. A szi vat  tyú zott olaj in jek tá lá sá hoz olaj hor nyok, át eresz -
tô csa tor nák és csa var me ne tes csat la ko zá sok szük sé ge sek a ten  gelyen
vagy a hü ve lyen (49. és 50. áb ra). A rész le te k a WL 80102  „Hidrau li kus
el já rá sok gör dü lô csap ágy sze re lés hez” cí mû FAG ki ad vány ban ol vas -
hat ók.

A kú pos ten gely vég re köz vet le nül il lesz tett kú pos fu ra tú csap ágyak hid -
ra u li kus sze re lé se kis men  nyi sé gû olajat igé nyel. Ehhez meg fe le lô ek
a kis ada go ló in jek to rok (51. áb ra). Az FAG két mé re tû olajinjektort for -
gal maz G 3/8 és G3/4 me net csat la ko zás sal. A ki sebb olaj fecs ken dô 80
mm-es ten gely át mé rô ig hasz nál ha tó, a na gyobb 150 mm-ig.
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56: Kú pos fu ra tú be ál ló 
gör gôs csa págy sze re lé se 
hid ra u li kus mód szer rel

Szün tes se meg az olaj nyo -
mást a ra di á lis hé zag mé ré se
elôtt

Tart sa a csap ágyat 
ten gely irányú elô ter he lés
alatt 10-30 per cig, mi u tán 
az olaj nyo mást meg szün tet te

A sze re lés kor az olajat be pré se lik az érint ke zô fe lü le tek kö zé. A sze -
re lés hez szük sé ges axi á lis erô ket hat-nyolc szerelôcsa va r biztosítja,
ame lyek a csap ágy anyá ban he lyez ked nek el (56-59. áb ra).

Egy alá tét le mez meg gá tol ja, hogy a csap ágy gyû rû vagy a lehúzó hü -
vely ol dal fe lü le te ká ro sod jon. Ami kor az 58. áb rá nak meg fe le lô en
le húzó hüvellyel sze re lünk, a hid ra u li ka csô át ha lad a csap ágy -
anyán. A csap ágy vagy a lehúzóhüvely ten gely irá nyú fel szo ru lá sá -
nak mér té ke függ a ra di á lis hé zag szük sé ges csök ke né sé tôl (lásd a
7.16 és 7.17 táb lá zatot  a 109-110. ol da lon). A csap ágy hé za got ti los
olaj nyo más alatt mér ni.

Az olaj nyo más csök ken té se után a csap ágyat to vább ra is tart suk
a ten gely irá nyú elô ter he lés alatt. Vár junk 10-30 per cet, amíg az olaj
tel je sen ki fo lyik az il lesz tett fe lü le tek kö zül. Az utol só lé pés, a sze -
re lô szer szám, sze re lô csa va ros csap ágy anya vagy hid ra u li kus anya
el tá vo lí tá sa, és ez után a nor mál csap ágy anyá val tör té nô biz to sí tás.
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53: FAG ké zi pumpa kész let
PUMPE 1600.4L, 4 li te res olaj -
tar tál  lyal ren del ke zô két lép csôs
du gat  tyús szi vat  tyú (1600 bar),
nyo más mé rôt, kü lön le ges nyo -
más ál ló töm lôt és fittinget
(csatl. me net G 1/4) tar tal maz
egy le mez tárolódobozban.

54: FAG ké zi pumpa kész let
PUMPE 2500.8LV, 8 li te res olaj -
tar tál  lyal ren del ke zô 
két lép csôs du gattyús szi vat  tyú
(2500 bar), nyo más mé rôt,
kettôs kü lön le ges nyo más ál ló
töm lôt, 2 fittinget (csatl. me net
G 1/4) 2 köz csa vart, 6 csök ken tô
köz da ra bot tar tal maz 
egy le mez tárolódobozban.

Hasz nál jon csap ágy anyát,
sze re lô csa va ros csap ágy -
anyát vagy FAG hid ra u li kus
anyát a sze re lés hez

55: Lehúzóhüvely hid ra u li kus
csat la ko zá ssal

Kú pos fu ra tú csap ágyak sze re lé se

A kúpos furatú csap ágyak fel prése lé se csap ágy anyá val, sze re lô csa -
va ros csap ágy anyá val vagy FAG hid ra u li kus anyá val tör té nhet (lásd
35. áb ra). A hid ra u li kus le hú zóhü ve lyek és szo rí tóhü ve lyek M6,
M8, G 1/8, G 1/4 me ne tes csat la ko zá sok kal készülnek, a hü vely mé -
ret tôl füg gô en (lásd WL 41520 FAG fôkatalógust). Az 52-54. áb rá -
kon lát ha tó kézipumpák sa já tos sá ga a kü lön le ges nyo más ál ló töm -
lô, ame lye k a hü vely hez csat la koz nak az R szûkítôhüvellyel, az E1

ERMETO csat la ko zó val és az S acél csô vel (55. áb ra).
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Nagy for du lat szám ese tén 
fo ko za to san ál lít sa be az
axi á lis hé za got

Gon dos kod jon a csap ágy 
hé zag men tes sé gé rôl vagy 
elô fe szí tés rôl, ha az ala -
csony for du lat szá mon rez -
gés nek van ki té ve

60: Kúp gör gôs 
ke rék csap ágya zás 
meg tá masz tá sa koronás 
anyával

61: Fer deha tás vo na lú 
csap ágya zás ten gely irá nyú 
rög zí té se; hé zag be ál lí tás 
hé za go ló gyû rû vel 

len ôr zést kell el vé gez ni. Így biz to sít hat juk, hogy a hé zag nem lesz
túl ki csi, mely még ma ga sabb üze mi hô mér sék letet eredményezne.

A pró ba fu tá sok so rán a csap ágya zás „be áll” és ezek után a hé zag
gya kor la ti lag már nem vál to zik (lásd az 51. ol dalt).

A csap ágy meg fe le lô hô mér sék le te, a kö ze pes tôl a ma gas for du lat -
szám-tar to mány ban, kö ze pes ter he lés mel lett, a kö vet ke zôk sze -
rint ha tá roz ha tó meg: kül sô hô mér sék le ti be ha tás nél kül a pon to -
san be ál lí tott csap ágya zás hô mér sék le te a pró ba fu tás alatt kb. 60-
70 °C kö rü li le het; 2-3 órá nyi mû kö dés után ez a hô mér sék let
né mi leg csök ken -
, kü lö nö sen zsír ke nés ese tén, mi u tán a fe les le ges ke nô anyag el tá -
vo zik a csap ágy bel se jé bôl.

Ha a csap ágyat rez gés ter he li ala csony for du lat szám mel lett, ak -
kor hé zag men te sen vagy akár elô fe szí tés sel kell sze re lni. Ez eset -
ben azon ban fenn áll a ve szély, hogy a gör dü lô tes tek be nyo mó -
dást okoz nak a fu tó pá lyán. Fer deha tás vo na lú go lyós csap ágya kat
és kúp gör gôs csap ágya kat egy más sal szem ben a ten ge lyen ko ro -
nás anyá val (60. áb ra), hé za go ló gyû rûk kel (61. áb ra) vagy me ne -
tes gyû rû vel a ház ban ál lít juk be.

Az axi á lis hé zag vagy az elô fe szí tés be ál lí tá sa a meg tá masz tott csap -
ágya zás nál – a já ték men tes ál la pot ból ki in dul va – a csap ágy anya
meg la zí tá sá val il let ve meg hú zá sá val vagy ka lib rált hé za go ló le me -
zek kel tör té nik. Az axi á lis hé zag vagy az elô fe szí tés ér té ke a csap -
ágy anya me net emel ke dé sé bôl szá mít ha tó.
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57: Kú pos fu ra tú csap ágy köz -
vetlenül a ten ge lyen: olajat pré -
se lünk az il lesz ke dô fe lü le tek
kö zé; ugyan ek kor a sze re lô
csava rok nyo mó ere je fel szo rít ja 
a csap ágyat a kú pos
tengelyvégcsapra. A ra di á lis 
hé zag csök ke né se vagy 
ten gely irá nyú el moz du lás 
nagy sá ga mér he tô.

58: Kú pos fu ra tú csap ágy 
le hú zóhü ve lyen: olajat pré se -
lünk az il lesz ke dô fe lü le tek 
kö zé. A hü velyt a csap ágy anya
sze re lô csa var ja i val fel nyom juk
a gyûrû és a tengely közé, 
és a ra di á lis hé za got mér jük.

59: Kú pos fu ra tú csap ágy 
szo rí tóhü ve lyen: olajat pré se -
lünk az il lesz ke dô fe lü le tek 
kö zé. A csap ágy anya sze re lô 
csa var jai fel szo rít ják a csap ágyat
a hü vely re és a ra di á lis 
hé zag csök ke nés mér he tô.

a: Hidraulikus  csat la ko zás 
a hü vely kes ke nyeb bik vé gén

b: Hidraulikus  csat la ko zás 
a hü vely szé le seb bik vé gén 3.4 A csap ágy hé zag be ál lí tá sa sze re lés kor

3.4.1 Fer deha tás vo na lú go lyós csap ágyak és a kúp gör gôs
csap ágyak

A fer deha tás vo na lú go lyós csap ágya kat és kúp gör gôs csap ágya kat
min dig pár ban építik be. Az axi á lis hé za got és ez zel együtt a ra di á -
lis hé za got a sze re lés kor ál lít juk be. Itt ha tá roz zuk meg a já ték, il -
let ve az elô fe szí tés nagy sá gát, a csap ágy el ren de zés és a be épí tés kö -
rül mé nye i nek függ vé nyé ben. Az uni ver zá lis pá ro sí tá sú fer deha tás -
vo na lú go lyós csap ágya kat tet szô le ges el ren de zés ben épít het jük
egy más mel lé. 

Nagy ter he lés és fordulatszám ese tén a hô mér sék let emelkedik
a csap ágy ban. A hôtágulás kö vet kez té ben a sze re lés kor be ál lí tott
csap ágy hé zag meg vál toz hat. A hé zag vál to zás tí pu sa, pl. nö ve ke dé -
se vagy csök ke né se függ a csap ágy el ren de zé sé tôl és mé re té tôl,
a ten gely és a csap ágy ház anya gá tól to váb bá a csap ágytá vol ság tól.

Ha pon tos ten gely ve ze tés szük sé ges, a hé za got fo ko za to san ál lít -
suk be. Min den be ál lí tás után egy pró ba fut ta tást és hô mér sék let el -
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64: Sze mély gép ko csi el sô ke -
rék csap ágya zá sa be ál lí tott kúp -
gör gôs csap ágyak kal

Pél da:

Kúp gör gôs csap ágyak be sze re lé se 
és be ál lí tá sa te her gép jár mû ke rék agy ba (64. ábra)
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Hasz nál jon nyo ma ték kul -
csot a hé zag be ál lí tás hoz

62: Pá ro sí tott kúp gör gôs 
csap ágyak X el ren de zés ben
(N11CA utó jel lel)

63: Két so ros kúp gör gôs csap -
ágy O el ren de zés ben

Az elô fe szí tés vagy hé zag be ál lí tás alatt a ten gely fo lya ma tos kéz zel
tör té nô el for dí tá sá val va ló sít ha tó meg. Mé rô órá val ugyan ak kor el -
len ôriz ni kell a ten gely axi á lis moz dít ha tó sá gát.

Nyo ma ték kul csot hasz nál va egy sze rûb ben ál líthatjuk be a csap -
ágya zást. A ten gely anyát a csap ágy mé ret sze rin ti  elô írt nyo ma ték -
kal kell meg húz ni (pl.: 30-50 Nm sze mély gép ko csi el sô ke rék csap -
ágyá nál; a meg fe le lô ér ték kí sér let tel ke rül meg ha tá ro zás ra, ame -
lyet a sze re lé si út mu ta tó ban rög zí te nek).

A tel jes csa var me net kö rül be lül 1/12-nyi meg la zí tá sa biz to sít ja
a szük sé ges hé za got. A kúp gör gôs csap ágyak sze re lé sé nél ügyel -
jünk ar ra, hogy a gör gôk a bel sô gyû rû ve ze tô váll ra fel fe küd je nek.
Ameny  nyi ben ez csak a sze re lés után, az üze mi erô ha tás alatt jön -
ne lét re, ez hé zag nö ve ke dést ered mé nyez ne. Ezért sze re lés alatt
a ten gelyt fel vált va mind két irány ba több ször for gas suk meg. 

A pá ro sí tott több so ros kúp gör gôs csap ágyak nál, mint a 62. és 63.
áb ra mu tat ja, az axi á lis hé zag nagy sá gát a köz gyû rû szé les sé ge ha -
tá roz za meg. Meg fe le lô mé rés sel és mé rô esz köz zel az egye di csap -
ágyak is pá ro sít ha tók. Rész le te kért for dul jon hoz zánk.
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69: Axi á lis hé zag mé ré se

8. Ken jen vas ta gon ke nô anya got a kül sô csap ágy gyû rû be és sze -
rel je a ten gely re.

9. Sze rel je be a biz to sí tó alá té tet.

10. Ál lít sa be a ko ro nás anyát.

11. A ke rék agy egy ide jû for ga tá sa mel lett húz za meg a ko ro nás
anyát fel üt kö zé sig (le he tô leg hasz nál jon nyo ma ték kul csot; kö -
ves se a sze re lé si út mu ta tást).

12. La zít sa a ko ro nás anyát kö rül be lül a tel jes for du lat 1/12-nyi el -
for dí tá sá val, amíg hoz zá iga zít ja a kö vet ke zô sas szeg fu ra tot és
be he lye zi a sas sze get.

13. El len ôriz ze a csap ágya zást fu tás ra és ütés re. A ke re ket hagy ja
sza ba don fo rog ni. Bi zo nyo sod jon meg ró la, hogy a ke rék nem
üt. Szük ség ese tén, ha ke rék ütést ta pasz tal, cse rél je ki a biz to -
sí tó alá té tet vagy a ko ro nás anyát. Ha mé rô óra (69. áb ra) ren -
del ke zés re áll, el len ôriz ze az axi á lis hé za got; 0-0,05 mm az op -
ti má lis ér ték.

14. Sze rel je fel a csap ágy fe de let.

15. Vé gez zen fu tás vizs gá la tot, hogy el len ôriz ze a csap ágy hé za got.
Szük ség ese tén ál lít son utá na.
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65: Csap ágy kül sô  gyû rû 
il lesz té se saj to ló bé lyeg gel

66: A gör gô ko sa rat 
vas ta gon be zsí roz zuk

67: A vé dô sap ka után a
hé za go ló gyû rût sze rel je 
a ten gely re

68: A ke rék agy egy ide jû 
for ga tá sá val meg húz zuk 
a ko ro nás anyát fel üt kö zé sig.
Meg la zít juk a ko ro nás anyát
1/12-nyi for du lat tal, majd 
hoz zá iga zít juk a kö vet  ke zô 
sas szeg fu ra tot, és be he lyez zük
a sas sze get.

A sze re lés lé pé sei:

1. Tisz tít sa meg a ke rék agyat és gon do san tá vo lít sa el a szi lán ko -
kat és a fém for gá cso kat.

2. Ken jen olajat a csap ágy fé szek be. Nyom ja mind két kül sô gyû rût
a he lyé re egy saj to ló bé lyeg gel. Gyô zôd jön meg ró la, hogy a bé -
lyeg csak a gyû rû hom lok fe lü let tel érint ke zik. Gon dos kod jon
arró l, hogy a gyû rû hom lok fe lü le tek jól il lesz ked je nek a ke rék -
agy vál lak hoz.

3. A bel sô csap ágy bel sô gyû rû jét jól zsí roz za meg.

Ken je a ke nô anya got a gör gô ko sár, a bel sô gyû rû és a gör gôk
kö zé is.

4. He lyez ze be a bel sô gyû rût a gör gô ko sár ral a ke rék agy ba.

5. Nyom ja be a ten gely tö mí tô gyû rût a ke rék agy ba, tömítô pe rem -
mel a csap ágy fe lé fordít va.

6. Sze rel je a vé dô sap kát és hé za go ló gyûrût a ten gely re. Gyô zôd -
jön meg ró la, hogy a hé za go ló gyû rû és a zárósapka hom lok fe -
lü le te tel je sen fel tá masz ko dik a ten gely váll ra (67. áb ra)

7. Sze rel je a ke rék agyat a ten gely re; gyô zôd jön meg ró la, hogy
a tö mí tés nem sé rült.
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72: Finom-furatesztergagép 
fô or só csap ágya zás 
(mun ka da rab fel öli ol dal).
A két so ros hen ger gör gôs 
csap ágy ra di á lis hé zag be ál lí tá sa
a sze re lés kor tör té nik.

Az FAG bur ko ló kör mé rô mû sze rei ös  sze ha son lí tó mû sze rek, le he -
tô vé te szik a ra di á lis hé zag mé ré sét ±1 μm mé ré si pon tos ság gal.

A ra di á lis hé zag pon tos be ál lí tá sá hoz a csap ágy fé szek for ma pon -
tos sá ga pl. kör kö rös sé ge és hen ge res sé ge vagy kú pos sá ga na gyon
fon tos (lásd még a 12. ol dalt „A csap ágy fé szek el len ôr zé se”).

FAG bur ko ló kör mé rô mû szer MGI 21 
A hen ger gör gôs csap ágyak nál, amelyek ki sze rel he tô bel sô gyû rû -
vel rendelkeznek, (NNU49SK) a ra di á lis hé zag vagy elô fe szí tés
a bel sô bur ko ló kör át mé rô Hi és a bel sô gyû rû fu tó pá lya át mé rô F
kü lönb sé gé bôl adó dik. Bel sô bur ko ló kör alatt ér ten dô az a kör pá -
lya, amely a gör gô sort be lül rôl érin ti, ami kor a görgôk a kül sô gyû -
rû fu tó fe lü le tén fel fek sze nek (73. áb ra).

A bel sô bur ko ló kör át mé rôt, az MGI 21-es mû szer se gít sé gé vel
mér jük; a mé rést ki egé szít ve egy ken gye les mé rô esz köz zel meg ha -
tá roz ha tó a be épí tett csap ágy ra di á lis hé zag ér té ke (74. áb ra).

A bel sô bur ko ló kör-mé rô mû szer két szem köz ti acél szeg mens mé -
rô fe lü le té bôl áll. Az al só szeg mens rög zí tett, míg a fel sô moz gat ha -
tó; az el té rés le ol vas ha tó a mé rô órá ról.
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70: Hé zag men tesen 
be ál lí tott kétfeléható axi á lis 
go lyós csap ágy

71: Axi á lis hen ger gör gôs 
csap ágy „S” hé za go ló gyû rû vel
elô fe szít ve

A bemutatott sze re lé si el já rás a gya kor lat ban be vált mód szer, nem igé -
nyel spe ci á lis szer szá mo kat. Ter mé sze te sen lé tez nek más mód sze rek,
ame lyek na gyobb költ ség gel, spe ci á lis sze re lô szer szá mok kal és mé rô -
esz kö zök kel fô leg a so ro zat sze re lés hez gaz da sá go sak.

3.4.2 Axi á lis csap ágyak

Az axi á lis csap ágyak nál a ten gely tár csák ál ta lá ban különösebb át me ne -
ti il lesz té sû ek, ki vé te les ese tek ben szo ro san il lesz ked nek. A fé szek tár -
csák azon ban min dig la za il lesz té sû ek. A kétfeléható axi á lis
ferdehatásvonalú go lyós csap ágyak nál a köz tár csa axi á li san elô fe szí tett
(70. áb ra).

Az axi á lis csap ágyak ki- és be sze re lé se ál ta lá ban különösebb ne héz ség
nél kül meg old ha tó.

3.4.3 Szer szám gép csap ágyazások

A szerszámgép fôorsókban a csap ágy hé zag pon tos be ál lí tá sa na gyon
fon tos, mert ez biz to sít ja a gé pi mun ka da rab ok mi nô sé gét. A sze re lés -
kor tör té nô meg fe le lô be ál lí tás hoz a ter ve zô ál tal meg adott mû kö dé si
hé zag hoz vagy elô fe szí tés hez az FAG sa ját mé rô esz kö zö ket fej lesz tett
ki. Eze ket nap ja ink ban igen szé les kör ben al kal maz zák, még pe dig az
egyik szo ká sos csap ágya zás hoz, ahol a ra di á lis meg tá masz tást két so ros
hen ger gör gôs csap ágy biz to sít ja (72. áb ra). A két fe lé ha tó axi á lis
ferdehatásvonalú csap ágyak gyá ri elô fe szí tés sel ren del kez nek.

A be épí tett hen ger gör gôs csap ágy (sze relt ko sár a kül sô  gyû rû ben) ra di -
á lis hé za ga a gör gôk fu tá si át mé rô je és a bel sô gyû rû fu tó fe lü let át mé rô -
jé nek a kü lönb sé gé bôl adó dik. A gör gôk burkolókör át mé rô jé nek mé -
ré sére az FAG az MGI 21 és az MGA 31 mé rômû szert al kal maz za.

Az NNU49SK hen ger gör gôs csap ágyak fu tó pá lya át mé rô jét egy ken -
gye les mé rô mû szer rel, az NN30ASK so ro zat fu tó pá lya át mé rô jét pe dig
fu rat mé rô mû szer rel mér jük.
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75: Hen ger gör gôs csap ágyak
NN30ASK 
(ki sze rel he tô kül sô gyû rû) 
gör gô sor kül sô bur ko ló kör 
át mé rô je Ha

76: A kül sô gyû rû fu tó pá lya 
át mé rô jét egy fu rat mé rô 
mû szer rel mér jük. En nek ér té -
két át vis  szük a kül sô bur ko ló -
kör mé rô mû szer re. Az FAG MGA
31 kül sô bur ko ló kör mé rô mû -
szert szét sze rel he tô kül sô 
gyû rûs, hen ger gör gôs 
csap ágyak hoz hasz nál ják, 
mint pl. az FAG NN30ASK.

Kül sô bur ko ló kör mé rô mû szer MGA 31
A szét sze rel he tô kül sô gyû rûs hen ger gör gôs csap ágyak nál
(NN30ASK) a ra di á lis hé zag vagy elô fe szí tés a kül sô gyû rû fu tó pá lya
át mé rô E és a kül sô bur ko ló kör át mé rô Ha kü lönb sé gé bôl adó dik.

A kül sô bur ko ló kör át mé rô alatt ér ten dô az a kör pá lya, ame lyet
a gör gô sort kí vül rôl érin ti, ami kor a görgôk a bel sô gyû rû fu -
tófelületén felfekszenek (75. áb ra).
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73: Hen ger gör gôs csap ágyak
NNU49SK 
(ki sze rel he tô bel sô gyû rû vel)
bel sô bur ko ló kör át mé rô je Hi

74: A bel sô bur ko ló kör 
át mé rôt át vis  szük a ken gye les
mé rô mû szer re. Az FAG MGI 21
bel sô bur ko ló kör-mé rô mû szert
ki sze rel he tô bel sô gyû rûs hen -
ger gör gôs csap ágyak hoz hasz -
nál ják, mint pl. az FAG
NNU49SK.

Mi u tán meg ha tá roz tuk a be épí tett kül sô gyû rû és gör gô ko sár bel -
sô bur ko ló kör át mé rô jét, a mé re tet át vis  szük a ken gye les mé rô mû -
szer re. Sze re lés köz ben a kú pos ten ge lyen a bel sô gyû rû fu tó pá lya
át mé rô nö ve ke dé sét a ken gye les mé rô mû szer rel fo lya ma to san el -
len ôriz zük egy mé rô óra se gít sé gé vel. A mé rô óra po zi tív el té ré se az
elô fe szí tést, a ne ga tív el té rés a ra di á lis hé za got, a nul la ér ték a hé -
zag men tes csap ágyat mu tat ja.
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78a: Hely te len! A ki sze re lés t
nem sza bad a gör dü lô tes te ken
ke resz tül vé gez ni, ha új ra fel
akar ja hasz nál ni a csap ágyat. 

78b: Ha el ke rül he tet len 
a ki sze re lés a gör dü lô tes te ken
ke resz tül, he lyez zen egy lágy -
acél gal lért a kül sô  gyû rû kö ré 
(1/4-del vas ta gab bat, mint
a csap ágy ke reszt met szet).
Ezt kü lö nö sen vékony ke reszt -
met sze tû és kis ha tás szö gû
csap  ágyak nál al kal maz zák (pl.
kúpgör gôs és be ál ló gör gôs csa -
p á gyak). A csap ágya kat ezek
után nem le het új ra be épí te ni.

79: Kezd je a nem szét sze rel he tô
csap ágy ki sze re lé sét 
a la zán il lesz tett gyû rû nél.

80: A szét sze rel he tô csap ágyak
gyû rû it kü lön-kü lön is ki le het
sze rel ni.

A szer szá mot ah hoz 
a gyû rû höz il les  sze, 
ame lyik szo ro san il lesz ke dik

A pró ba fu tás nak elég hos  szú nak kell len nie, hogy el ér je az ál lan dó -
sult mû kö dé si hô mér sék le tet; ez a gép mé re té tôl füg gô en akár fél
óra, akár há rom óra is le het. Az ál lan dó sult hô mér sék let ér té ke az
or só leg na gyobb for du lat szám mal tör té nô mû kö dé se kor 50-60 °C
kö zött meg fe le lô; a ta pasz talt azt mu tat ja, hogy a csap ágya zás üze -
mi hé za ga akkor op ti má lis.

4 Gör dü lô csap ágyak ki sze re lé se
Ha a csap ágyat új ra fel akar juk hasz nál ni, a ki sze re lést na gyon gon -
do san kell el vé gez ni. Min de nek elôtt a le hú zó szer szá mot ah hoz
a csap ágy gyû rû höz kell il lesz te ni, ame lyi ket le akar juk húz ni, kü -
lön ben a gör dü lô tes tek fu tó pá lya be nyo mó dá so kat okoz nak (78/a
áb ra). Vé kony fa lú kül sô gyû rûk nél fenn áll a gyû rû sé rü lé sé nek ve -
szé lye is (78/b áb ra).

Nem szét szed he tô csap ágyak nál a kiszerelést a la zán il lesz tett gyû -
rû nél kezdjük, majd a szo ro san il lesz tett gyûrû lehúzásával
fejezzük be. A le sze re lés hez szük sé ges erô ál ta lá ban na gyobb, mint
ami a fel sze re lés hez szük sé ges, mi vel az idô mú lá sá val a gyû rû be -
ágya zó dik a csap ágy hely re. Még a la zán il lesz tett gyû rûk ki sze re lé -
sét is meg ne he zí ti az il lesz té si kor ró zió.

4  Gördülôcsapágyak kiszerelése

51 | FAG

A hôérzékelônek köz vet le -
nül a csap ágy gyû rû vel kell
érint kez nie 

77: Hôérzékelôk el he lyez é se

A kül sô bur ko ló kör át mé rôt MGA 31 mû szer rel mér jük; a mé rést
ki egé szít ve egy fu rat mé rô mû szer rel meg ha tá roz ha tó a be épí tett
csap ágy ra di á lis hé zag ér té ke (76. áb ra).

A kül sô bur ko ló kör-mé rô mû szer két szem köz ti acél szeg mens mé -
ré si fe lü le té bôl áll. Az egyik szeg mens rög zí tett, míg a má sik ra di á -
lis irány ban moz gat ha tó. Az el moz du lás ér té ke le ol vas ha tó a mé rô -
órá ról. A mé rés kor a csap ágy kül sô gyû rû nek a ház ban be sze relt ál -
la pot ban kell len nie. Mi u tán a kül sô gyû rû fu tó pá lya át mé rôt egy
fu rat mé rô mû szer rel meg mér jük, a mé re tet át vis  szük a kül sô bur -
ko ló kör mé rô mû szer re.

Sze re lés kor a bel sô gyû rût a gör gô ko sár ral együtt tart va ad dig
pré sel jük a ten gely kú pos fe lü le té re, amíg ki ala kul a szi lárd kap -
cso lat. Ez után a kül sô bur ko ló kör mé rô mû szert a gör gô sor ra he -
lyez zük és ad dig pré sel jük a bel sô gyû rût to vább a kúp ra míg a mé -
rô óra a meg fe le lô ér té ket nem mu tat ja.A po zi tív ér té kek jel zik az
elô fe szí tést, a ne ga tív ér té kek pe dig a ra di á lis hé za got; a nul la ér -
ték jel zi a hé zag men tes csap ágyat.

Az üze mi csap ágy hé zag el len ôr zé se 
az ál lan dó sult hô mér sék let ál tal

Nagy se bes sé gû or só ese té ben a meg fe le lô mû kö dé si hé zag, vagy
elô fe szí tés a pró ba fu tás ide je alatt el len ôriz he tô a csap ágy hô mér -
sék le té nek mé ré sé vel is.

A hô mér sék let el len ôr zé sé hez a csap ágy há zon fu ra to kat kell ké szí -
te ni a hôérzékelôk ré szé re (77. áb ra). Eze ket a fu ra to kat a csap ágy
be ál lít sa elôtt kell ki fúr ni. A va lós csap ágy hô mér sék let mé ré sé hez,
a hôérzékelônek köz vet le nül a csap ágy gyû rû höz kell érint kez ni.
Nem ele gen dô csu pán a hen ger gör gôs csap ágy hô mér sék le tét el -
len ôriz ni; mér ni kell az elô fe szí tett, ferdehatásvonalú go lyós csap -
ágy hô mér sék le tét is.
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Ala kít sunk ki szerelô 
hor nyo kat

Ne te gye ki a csapá gy gyûrûket
ka la pács üté sek nek

84: Hely szí ni csap ágy ki sze re lés
ka la pác  csal

bal ra: Hely te len

jobb ra: He lyes

(hasz nál jon kön nyûfém tüs két)

85: Szerelô hor nyok a ten gely -
vál lon a karos csap ágy le hú zó 
számára

86: Fu ra tok a ki nyo mó csa va -
rok hoz

87: Szerelô hor nyok a külsô
csapá gy gyûrû ki vé tel éhez

A kisebb méretû csap ágya kat le le het húz ni a tenge lyrôl egy ka la -
pács és egy lágy fém tüs ke se gít sé gé vel is (84. áb ra). Kön nyû üté -
sek kel egyen le te sen ko cog tas suk kör be a szo ro san il lesz tett gyûrû
egész fe lü le tét.

A ki sze re lést nagy mér ték ben meg kön  nyí ti, ha szerelô hor nyok áll -
nak ren del ke zés re, hogy a le hú zót köz vet le nül a szo ro san il lesz tett
csap ágy gyûrûhöz kap csol has suk (85., 86. és 87. áb ra).

Kiszerelés
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81: Hordógörgôs csap ágy ki sze -
re lé se le hú zószer szám mal

82: Le hú zószer számok 
gördülô csapá gyakhoz

a: Le hú zószer szám hú zó kar ral,
osz tott gyûrûv el

b: Le hú zószer szám há rom
állítha tó kar ral

83: Ki sze re lés meg kön  nyí té se
prés se gít sé gé vel

4.1 Me cha ni kai mód sze rek
4.1.1  Hen ge res fu ra tú csap ágyak ki sze re lé se

A ki sebb csap ágya kat ál ta lá ban egy me cha ni kus le hú zószer szám
(81. és 82. áb ra) vagy hid ra u li kus prés se gít sé gé vel sze re lik ki (83.
áb ra). Eze ket köz vet le nül a szo ro san il lesz tett gyûrûhöz vagy a
csatlakozó al kat ré szek hez, mint pél dá ul la bi rint tömítô gyûrûhöz
il lesz tik.
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90: Kis méretû szo rí tóhü vel  lyel
sze relt be ál ló görgôsc sapá gy ki -
sze re lé se. A belsô gyûrût le sze -
rel het jük a hüve lyrôl egy pu ha -
fém tüs ke se gít sé gé vel.

91: Szo rí tó hü vel  lyel sze relt be -
ál ló go lyós csap ágy ki sze re lé se.
A csô darab hasz ná la ta vé di
a csap ágyat a sérülések tôl.

A szorító gyûrû meg fo gó szer ke zet ki ala kí tá sa egy pat ron ban moz -
gó belsô gyûrû kú pos ellengyûrûv el. A le hú zó erôt az or só hoz za
lét re. A le hú zó lehetôvé te szi a csap ágy sze re lést a csap ágy ház ban is
a ten gelyrôl történô le hú zás sal.

4.1.2 Kú pos fu ra tú csap ágyak ki sze re lé se

4.1.2.1 Szo rí tóhü vel  lyel sze relt csap ágyak ki sze re lé se

Azon csap ágyak ki sze re lé sé nél, ame lyek köz vet le nül a kú pos ten -
gely vég re vagy szo rí tó hü vely re il lesz ked nek elôször  a csap ágy anya
biz to sí tást old juk fel, majd csap ágy anyát meg la zít juk a fel szo ru lá si
hos  szig. Ez után a belsô csapá gy gyûrût eny hén le ütö get jük a szo rí -
tóhüve lyrôl vagy a kú pos tenge lyvé grôl egy kön nyûfém tüs ke (90.
áb ra) vagy egy al kal mas csô darab se gít sé gé vel (91. áb ra).

Ami kor pré se lést al kal ma zunk, meg tá maszt juk a szo rí tóhü velyt,
illet ve a meg la zí tott csap ágy anyát és le pré sel jük a csap ágyat
a szorító hüve lyrôl.
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88: Go lyós csap ágy le hú zó 
meg fo gó szer ke zet tel

89: Ha sí tott szorító gyûrûk
a meg fo gó szer ke zet hez

a: Szorító gyûrû kúpgörgôs
csap ágyak hoz
és hengergörgôs csap ágyak -
hoz, ahol a külsô gyûrû 
kisz erel hetô

b: Szorító gyûrû olyan
kúpgörgôs és N-tí pu sú
hengergörgôs csap ágyak hoz,
ahol a külsô gyûrû nem 
kisz erel hetô

c: Szorító gyûrû go lyós -
csap ágyak hoz

Ab ban az eset ben, ha a belsô gyûrû fel fek szik a ten gely váll ra és nin -
cse nek szerelô hor nyok ki ala kít va, a go lyóscsap ágyak, a kúpgörgôs
csap ágyak és a hengergörgôs csap ágyak egy kü lön le ges le hú zó
szer szám mal szerel hetôk. A go lyós csap ágy-le hú zó (88. és 89. áb ra)
meg fo gó szer ke ze té nek ujj for má jú tol da tai a go lyók kö zött a belsô
gyûrû fu tó pá lya pe re mé hez il lesz ked nek. A hengergörgôs
és kúpgörgôs csap ágyak hoz a csap ágy le hú zó meg fo gó szer ke ze te
a görgôk mö gött kap cso ló dik. 
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94: Hid ra u li kus anya le hú zó -
hü vel  lyel sze relt be ál ló görgôs -
csapá gy ki sze re lé sé hez. A ten -
gely vé gen túl nyú ló hü vely ki hú -
zá sá hoz tá masz tó gyûrût kell
hasz nál ni.

95: A melegítô gyûrûk
a hengergörgôs vagy tûgörgôs
csap ágyak belsô gyûrûinek ki -
sze re lé sé hez hasz ná la to sak.

4.2 Me le gí té ses mód sze rek
4.2.1Melegítô gyûrû*

A melegítô gyûrûket hengergörgôs csap ágyak és tûgörgôs csap -
ágyak pe rem nél kü li, vagy csak egy pe rem mel ren delkezô belsô
gyûrûinek ki sze re lé sé hez hasz nál ják. A gyûrûk kön nyûfém
ötvözetbôl ké szül nek és su gár irány ban ha sí tot tak. A szi ge telt fo -
gan tyúk biz to sít ják a biz ton sá gos ke ze lést (95. áb ra).

Az elekt ro mos melegítô lap pal 200-300 °C kö zöt ti hômérsék le tre
fel he ví tett melegítô gyûrût rá he lyez zük a belsô gyûrûre, majd meg -
szo rít juk a fo gan tyúk se gít sé gé vel. A melegítô gyûrû gyor san át ad -
ja a me le get a belsô gyûrûnek. Ami kor a szo ro san a ten gely re il lesz -
tett belsô gyûrû meg la zul, ak kor egyide jû leg mind két gyûrût le húz -
zuk a ten gely rôl. 

A le hú zás után azon nal ki kell ven ni a belsô gyûrût a melegítô
gyûrûbôl, hogy el ke rül jük an nak túl me le ge dé sét. A melegítô
gyûrûk hasz ná la ta ki csi vagy kö ze pes méretû csapá gy gyûrûk rend -
sze res sze re lé se ese tén elônyös, mi vel min den csap ágy mé ret hez
má sik melegítô gyûrû szük sé ges.

Kiszerelés
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92: Hid ra u li kus anya egy szo rí -
tóhü vel  lyel sze relt be ál ló
görgôsc sapá gy ki sze re lé sé hez

93: Sze re lés le hú zóhüvellyel

a: csapágyanyá val

b: csapágyanyá val és szerelô
csa va rok kal a belsô gyûrût tá -
maszt va az alá té ten ke resz tül

A szo rí tó hü vely hid ra u li kus anyá val old ha tó, ami kor a csap ágy
belsô gyûrû je egy támasztó gyûrûhöz fek szik. Ter mé sze te sen a hid -
ra u li kus anyát szin tén meg kell tá masz ta ni egy tenge lyvéglap se gít -
sé gé vel (92. áb ra).

4.1.2.2 Le hú zóhü vel  lyel sze relt csap ágyak ki sze re lé se

A le hú zóhü vel  lyel sze relt csap ágyak csapágyanya se gít sé gé vel lesz -
e relhetôk (93/a. áb ra). Eh hez az axi á lis rög zí tés re szol gá ló csap -
ágyanyát el kell tá vo lí ta ni. Ne héz ese tek ben (nagy méretû csap -
ágyak nál), a le hú zóanyát kiegészítô szerelô csa va rok kal le het al kal -
maz ni (93/b. áb ra). Ez eset ben alá tét le mezt he lye zünk a belsô
gyûrû és szerelô csa va rok kö zé.

Le hú zóhü vely le sze re lé se kön  nyebb és gaz da sá go sabb hid ra u li kus
anyával (94. áb ra). A ten gely vé gen túl nyú ló le hú zóhü ve lyt, vas tag
fa lú gyûrûv el alá kell tá masz ta ni.
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97: Körégô belsô gyûrû ki sze re -
lé sé hez
a=gáz, b=lev egô

4.2.3 Körégô

Ha a ten ge lyen a hid ra u li kus mód szer al kal ma zá sá hoz nin cse nek
olaj hor nyok, és az elekt ro mos szer ke ze tek al kal ma zá sa nem gaz da -
sá gos, ak kor a na gyobb méretû szét szed hetô csap ágyak belsô
gyûrûi láng nyelv vel me le gít ve szerel hetôk ki.

So ha ne hasz nál junk hegesztôpisz tolyt, mert fenn áll a gyûrû túl me -
le ge dés, vagy az egye net len me le ge dés ve szé lye. En nek kö vet kez -
té ben a csapá gy gyûrû alak ja, ke mény sé ge és mé rettar tá sa meg vál -
toz hat.

A körégôk (97. áb ra) el fo ga dott meg ol dást je len te nek. Az égô
a csap ágy fe lü le tet 40-50 mm szé les ség ben me le gí ti. A szo ká sos gáz -
nyo má son az égôfúvó ka 2 mm átmérôjû. A lánghômérsék letet és -
nagysá got lev egô hoz zá adá sá val sza bá lyoz hat juk. A vál ta ko zó ál lá -
sú égôfe jek egy más tól 20-25 mm tá vol ság ra he lyez ked nek el.  Kis
gyûrûkhöz, és szo ros il lesz té sek hez az égôt ma xi má lis hôter -
melésen kell üze mel tet ni. Lev eg ôt csak az égô gyul la dá sa után sza -
bad hoz zá ad ni. Óva to san kell a lev eg ôny omást nö vel ni, mi vel a túl -
sá go san nagy nyo más vissza nyom hat ja a gázt a rend szer be.
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96: Ala csony fes zült ségû in duk -
ci ós te kercs EFB 125/1 transz -
for má tor ral, 365 mm-es fu ra tú
hengergörgôs csap ágy belsô
gyûrûjéhez:

gyûrû tö me ge: 390 kg
te kercs kb. tö me ge: 70 kg

4.2.2 In duk ci ós te kercs *

In duk ci ós te ker cse ket (a 3.2.5 fe je zet ben szin tén ol vas ha tunk ró -
luk) 100 mm fu rat mé ret fe lett hengergörgôs-, és tûgörgôs csap -
ágyak belsô gyûrûinek tenge lyrôl történô le hú zás ához hasz nál nak.
A te kercs fel me le ge dé se olyan gyors, hogy a ten gely re át adott
hômen ny iség mi ni má lis, így a gyûrûk kön  nyen le húz ha tók.

Az in duk ci ós te ker csek rákö thetôk két fá zis ra az ál ta lá nos há rom-
fá zi sú há ló zat ban (50 vagy 60 Hz). A ma xi mum 200 mm-es fu ra tú
gördülô csap ágyak ki sze re lé sé hez olyan te ker csek hasz ná la to sak,
me lyek köz vet le nül a 380 V-os há ló zat ra köthetôk. Na gyobb csap -
ágyak hoz, a ve szély te len ala csony fes zült ségû esz kö zö ket: 20-
40V/50 Hz (60 Hz) aján lott hasz nál ni.

Ala csony fes zült ségû in duk ci ós te ker cse ket egy transz for má to ron
ke resz tül csat la koz tat hatunk a 380 V-os há ló zat ra (96. áb ra).
A vízhûtés es te ker csek ha té ko nyab bak, kön  nyeb ben kezel hetôk
és ki sebb a te ker csek tö me ge.

Sze re lés kor az in duk ci ós te ker cset túl nyom juk a belsô gyûrûn, és
a rögzítô kap cso kat a gyûrû mö gött a hor nyok ba akaszt juk. Ezen
hor nyok a labir int gyûrûn a csap ágy le hú zó be ren de zés szá má ra
szol gál nak. Majd be kap csol juk az ára mot. Amint a gyûrû fel me le -
ge dett 
80-100 °C-ra, le kap csol juk és a csapá gy gyûrût te kerc  csel együtt le -
húz zuk a tenge lyrôl.

* To váb bi rész let ként lásd a WL 80107 szá mú „FAG in duk ci ós tekercsek” címû ki -
ad ványt.
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98: Olaj hor nyok ki ala kí tá sa
hidraulikus kiszereléshez.

a: Kú pos ten gely csap
aG (0,3-0,4)SB

b: Hen ge res ten gely -
csap, 
csap ágy szé les ség 
B≤80 mm, aG ] d

c: Hen ge res ten gely csap, 
csap ágy szé les ség B>80 mm,
aG ] d, bG (0,5-0,6)SB

d: Hen ge res ten gely -
csap, két belsô gyûrû egy más
mel lé sze rel ve, csap ágy szé -
les ség B>80 mm, aG ] d, 
cGB-(1,5-2)S] d

Fi gyel jen a ten gely irá nyú el -
moz du lás ra! A kú pos kap -
cso lat ütéssz erûen ol dó dik

99: Be ál ló hengergörgôs 
csap ágy le sze re lé se le hú zó   -
hüvellyel hid ra u li kus el já rás sal 

Köz vet le nül a ten gely re il lesz tett kú pos csap ágyak le sze re lé sé re
ele gendô az ola jin jek tor (51. áb ra). Hen ge res fu ra tú csap ágyak nál
és szo rí tó- il let ve le hú zóhü ve lyek nél olaj pum pát kell hasz nál ni
(52. áb ra, 3.3 fe je zet)

Szét sze re lés hez egy híg fo lyó sabb 20 °C-on kb. 150 mm2/s (cSt) visz -
ko zi tá sú olaj (név le ges visz ko zi tás 46 mm2/s 40 °C-on) hasz nál ha -
tó. Ha az érin tkezô fe lü le tek meg sé rül tek, 20 °C-on kb. 1,150
mm2/s (cSt) visz ko zi tá sú (név le ges visz ko zi tás 320 mm2/s 40 °C-on)
sûrûbb hajtómûo la jat aján lott hasz nál ni. Az il lesz té si kor ró zi ót fel
le het ol da ni az olaj hoz ke vert an tik kor ró zi ós ada lék kal.

4.3.1 Kú pos fu ra tú csap ágy ki sze re lé se

A kú pos fu ra tú csap ágyak le sze re lé sé nél, ame lyek di rekt a ten gely -
csap ra, le hú zóhü vely re vagy szo rí tó hü vely re il lesz ked nek ola jat
pum pá lunk az érin tkezô fe lü le tek kö zé. Azon ban fi gye lem: a kú pos
kap cso lat ütéssz erûen ol dó dik! Bal eset ve szély mi att a csap ágy vagy
le hú zóhü vely ten gely irá nyú ol dó dá sát egy csap ágy anyá val vagy
más ütközôv el le kell ha tá rol ni (99-102. áb ra).
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A hasz nál ha tat lan ná vált
csap ágy gyûrûk szét re pesz -
tés sel le szerel hetôk

Biz ton sá gi elôírá sok

Az edzett csapá gy gyûrûk fe lü le te ér zé keny a túl me le ge dés re, amely
kön  nyen ke mény ség csök ke nés hez és mé ret vál to zás hoz ve zet.
Az égôt min dig kon cent ri ku san kell tar ta ni a csapá gy gyûrûhöz ké -
pest. Az égôt las san kell moz gat ni a csapá gy gyûrû egyik szélétôl
a má sik szé lé ig ten gely irá nyá ban. Ez zel el ke rül het jük a ká ros
mellékha tá so kat és belsô fe szült sé gek ke let ke zé sét.

Azon csapá gy gyûrûknél, ame lyek az üze me lés so rán erôsen ká ro -
sod tak, vagy az il lesz té si kor ró zió il let ve hi deg he ge dés mi att le he -
tet len a sza bá lyos ki sze re lé sü ket el vé gez ni és nem akar juk ôket új -
ra fel hasz nál ni a következô el já rás al kal maz ha tó: 

A gyûrût he lyi leg hegesztôpisz tollyal kb. 350 °C-ra fel me le gít jük,
majd hi deg víz zel le lo csol juk. A nagy belsô fe szült ség szét re pesz ti
a gyûrût. Bal eset ve szély mi att a sze re lé si te rü le tet el kell ke rí te ni
vagy jól le kell ta kar ni.

Ha - pél dá ul egy csap ágyat hegesztôpisz tollyal sze re lünk le -
a hômérsék let 300 °C vagy a fö löt ti, ak kor a flu or tar tal mú ada lék -
anya gok gá zo kat és gôzöket fej lesz te nek, ame lyek ká ro sak az em -
be ri szer ve zet re. Az FAG flu or tar tal mú ada lék anya go kat hasz nál
flu or ka u csuk ból ké szült tö mí té sek hez (FKM, FPM, pl. Viton®),
vagy flu or tar tal mú kenôzsírokhoz, úgy mint az Arcanol L79V. Ha
nem le het el ke rül ni a ma gas hômérsék letet, ak kor a min den ko ri
fel hasz nált flu or tar tal mú anya gok ra ér vé nyes biz ton sá gi elôírá -
sokat fi gye lem be kell ven ni.

4.3 Hid ra u li kus mód sze rek
A hid ra u li kus mód sze rek kel ola jat in jek tá lunk az érin tkezô fe lü le -
tek kö zé. Az olaj film nagy mér ték ben csök ken ti a súr ló dást az érin -
tkezô al kat ré szek kö zött, ame lyek ez után lényegesen kisebb
erôhatásra moz dul hat nak el egy má son, anél kül, hogy az érin tkezô
fe lü le tek ká ro sod ná nak (lásd 3.3 fe je zet).

Hid ra u li kus mód sze re ket cél sz erû al kal maz ni mind kú pos mind
hen ge res fu ra tú csap ágyak le sze re lé sé nél. Mind két eset ben olaj -
hor nyo kat, -csatornákat és me net csat la ko zá so kat kell az olaj -
pum pá k hoz biz to sí ta ni (98. áb ra). A na gyobb gördülôc sapá gyak
szo rí tó- és le hú zó hü ve lyei megfelelô olaj hor nyok kal és fu ra tok -
kal ké szül nek (101. és 102. áb ra).
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104: Hen ge res fu ra tú csap ágy
belsô gyûrûjének sze re lé se hid -
ra u li kus mód szer rel.

a: Al kal maz zon le hú zót a belsô
gyûrûhöz és pum pál jon ola -
jat a két olaj ho rony ba.

b: Húz za le a gyûrût elég mesz  -
sze a hát só olaj ho rony tól
és ál lít sa le az olaj ada go lá sát
eb be a ho rony ba. A gyûrût
ad dig húz za le fe lé, amíg az
takar ja az elsô olaj hornyot
olda lan ként egyen lô hos  szú -
ság gal. Az olaj ada go lás meg -
szûnésév el a gyûrû letapad.

c: A le hú zót elôter he li egy ru -
gó. Az új bó li olaj film ki ala ku -
lá sa lehetôvé te szi, hogy
a gyûrû le vál jon a tenge lyrôl.

4.3.2 Hen ge res fu ra tú csap ágy ki sze re lé se

A hid ra u li kus mód szer al kal ma zá sa hen ge res fu ra tú csap ágyak nál
csak a ki sze re lés hez ál ta lá nos meg ol dás.

Az elsô lé pés egy csap ágy le hú zó il lesz té se a csapá gy gyûrûre (104.
a-c áb ra), majd ola jat kell pum pál ni az olaj hor nyok ba.

Ami kor a csapá gy gyûrû kön  nyen mo zog, le húz zuk a hát só olaj ho -
rony ról, és leállítjuk az eb be a ho rony ba történô olaj ada go lást.
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100: Kú pos ten gely vég: ola jat
pré se lünk az érin tkezô fe lü le -
tek kö zé, a csap ágy ma gá tól
meg la zul. Az ütközôt hagy ja
a ten ge lyen, amely nek a csapá -
gy gyûrû ne ki üt kö zik

101: Csap ágy lehúzóhüvel lyel:
ola jat pré se lünk a lehúzóhüve ly
pa lást ja és a csap ágy fu rat kö zé.
A kú pos hü vely ma gá tól meg la -
zul. A csap ágy anyát hagy ja
a ten ge lyen.

102 a-b: Csap ágy szo rí tó -
hüvellyel: ola jat pum pá lunk
a szo rí tóhü vely pa lást ja és
a csap ágy fu ra ta kö zé, a csap ágy
ma gá tól meg la zul. 
Az ütközôt hagy ja a ten ge lyen. 

a: Olaj csat la ko zás a hü vely 
me ne tes vé gén

b: Olaj csat la ko zás a hü vely 
szé les vé gén

Az il lesz té si kor ró zió meg ne he zít he ti a ki sze re lést. Ilyenkor rozs da -
ol dó adalékot tartalmazó hid ra u li kus fo lya dék al kal ma zá sa aján -
lott, kü lö nö sen a már rég óta üzemelô csap ágyak ese té ben.
Nagyméretû csap ágyaknál a le hú zóhü ve lyek ki hú zá sá hoz az olaj -
nyo más mel lett le hú zó csapágyanya hasz ná la ta is szük sé ges. Amen  -
nyi ben a le hú zó csap  ágy anya szerelôc savarokat is tar tal maz (103.
áb ra), egy alá tét gyû rût kell be he lyez ni a csapá gy gyûrû és a csa var
kö zé, hogy el ke rül jük a csap ágy hom lok fe lü let sé rü lé sét.
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La zít sa fel az il lesz té si 
kor ró zi ót rozs da oldó ada -
lék se gít sé gé vel

103: Ki sze re lés nagyméretû
csap ágyak ese té ben: Rozs da ol -
dó ada lé kot tar tal ma zó ola jat 
pum pá lunk a kap cso ló dó fe lü -
le tek kö zé. Nagy visz ko zi tá sú 
ola jat kell hasz nál ni. 
A le hú zást meg kön  nyí ti
a szerelôc savarok al kal ma zá sa.

100 101 a

b

c

102a 102b



A fel gyor su ló gyûrût tá mas  -
sza meg a ten gely vé gen

Csak az al kal ma zás ban be vált
kenôzsírokat hasz nál jon

Ve gye fi gye lem be a zsír al -
kal ma zá sá ra vo nat ko zó
elôírá sokat

Ezen spe ci á lis le hú zó be ren de zé sek vi szony lag költ sé ges meg ol dá -
sok. Olyan be épí té sek hez hasz nál ják, ahol pél dá ul szi lárd sá gi
okok ból, olaj hor nyok ki ala kí tá sa a ten ge lyen nem le het sé ges,
azon ban a sze re lést gyak ran kell el vé gez ni (pl. vas úti jár mûveknél).

5 Ke nés
A ke nés elsôdleges cél ja egy te her hor dó film lét re ho zá sa, amely
a gördülô és csú szó ré sze ket el vá laszt ja egy más tól a gördülôc sapá -
gy ban, hogy a súr ló dás és ko pás mér té ke mi ni má lis le gyen. A ke -
nés fel ada ta a csap ágy kor ró zió el le ni vé del me is. Ha szük sé ges,
tömítô anyagként és kény szer ola jo zásos ke nés ese té ben
hûtôközegként is funk ci o nál hat.

Az öre ge dés és a me cha ni kai igény be vé te lek ha tá sá ra
a kenôanyagok egy bi zo nyos hasz ná la ti idô után el vesz tik
kenôképességüket. A csap ágyak kar ban tar tá sa kor a kenôanyag
élet tar ta ma a tel jes cse re vagy utánkenés út ján ked vezôen be fo lyá -
sol ha tó. A megfelelô tö mí té si és kör nye ze ti fel té te lek biz to sí tá sa
mel lett az al kal ma san vá lasz tott kenôanyag gal a csap ágy élet tar -
tam ra történô ke né se is elérhetô. Rész le te sebb in for má ci ók a WL
81115 szá mú „Gördülôcsapágyak ke né se” címû FAG ki ad vány ban
ta lál ha tók.

5.1 Kenôzsírok
Csak jó minôségû - ál ta lá ban fém szap pan ala pú - zsí ro kat sza bad
hasz nál ni. A na gyon ma gas vagy na gyon ala csony hômérsék le tre al -
kal ma zott gördülôc sapá gy zsí rok külön bözô sûrítôanyagokat és
szin te ti kus ola jat tar tal maz nak ás vá nyi olaj he lyett.

A kü lön le ges nyomástûrô ada lé kot (extreme pres sure - EP) tar tal -
ma zó zsí ro kat a nagy ter helésû és ala csony for du lat szá mú csap -
ágya zá sok nál al kal maz zák. A nagy for du lat szá mú csap ágya kat, ahol
az ala csony súr ló dás az egyik legfontosabb követelmény, hí gabb,
szin te ti kus alap o la jat tar tal ma zó zsí rok kal ke nik.
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Hasz nál jon olaj in jek tá ló
gyûrût a csap ágy tenge lyrôl
történô le hú zá sá hoz

105: Spe ci á lis ké szü lék az olaj -
hor nyok nél kü li hen ge res fu ra -
tú be ál ló görgôsc sapá gyak le hú -
zá sá hoz. Az ola jat be pré se li az
illeszkedô fe lü le tek kö zé a csap -
ágy hom lok fe lü le te fel öl.

Ez után húz za le a gyûrût ad dig, amíg az ta kar ja az elsô olaj hor nyot
ol da lan ként azo nos tá vol ság ra. (104/b áb ra).

Az olaj ada go lás az elsô ho rony ba le állt, ami azt je len ti, hogy a gyûrû
is mét meg szo rul. A lehúzósz er szám prés or só ja egy ru gó val
elôfeszített ál la pot ban van. (104/c áb ra).

Az elôfeszített ru gó út nak hos  sza egy ki csit na gyobb nak kell len nie,
mint ami lyen a gyûrû ál tal el fog lalt hos  szú ság a ten ge lyen. Az olaj -
film új ra lét re ho zá sá val a le hú zót a gyûrûv el együtt le húz hat ja
a tenge lyrôl. Az olaj nyo más hir te len meg nö ve ke dé sé vel a gyûrû fel -
gyor sul a ten ge lyen, ezért azt egy ké szü lék kel fé kez ni kell a tengely
végén.

A ru gó elôfeszítése hoz závetô leg F=20 · d (F N-ban, d mm-ben).
Több egy más mö göt ti gyûrût kü lön-kü lön sze re lünk le a tenge -
lyrôl.

A gyûrû ki sze re lé se ad dig a pon tig, ahol az elsô olaj ho rony még
egy for mán le fe dett, ál ta lá ban kéz zel is kön  nyen el vé gezhetô, a hid -
ra u li ka olaj in jek tá lá sa után. Mi nél in kább „le beg” a gyûrû a le hú zá -
si fá zis ban, ami kor a ru gó nyo más le húz za azt a tenge lyrôl, an nál ke -
vés bé valószínû, hogy rá szo rul a ten gely vég re.

Ha hi á nyoz nak az olaj hor nyok és csa tor nák a ten ge lyen, ak kor az
ola jat az érin tkezô fe lü le tek kö zé kell in jek tál ni a belsô gyûrû hom -
lok fe lü le te fel öl (105. áb ra). Ek kor, egy zárt olaj in jek tá ló gyûrût he -
lyez zünk a csap ágy elé, hogy pré s o la jat jut tas son a szo ros il lesz té -
sek be. A ten gely vé gé re fel sze relt hü vely lehetôvé te szi az olaj be -
pré se lé sét az érin tkezô fe lü le tek kö zé mind vé gig a le sze re lés
fo lya mán. Ha a hü vely hasz ná la ta nem le het sé ges, ak kor 40 °C-on,
320 mm2/s (cSt) nagy visz ko zi tá sú ola jat kell hasz nál ni. Az ilyen
visz ko zi tá sú olaj kö rül be lül 5 perc re ala kít ki a csap ágy le vé tel éhez
al kal mas olaj fil met, amely ele gendô idô a sze re lés hez. 
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A külön bözô el szap pa no sí -
tá si ala pú zsí rok felhasz ná -
lási hômérsék let ha tá rai
a gyár tói adat la po kon ta lál -
ha tók meg. 

Ala csony for du lat szám ese -
tén ma gas visz ko zi tá sú ola -
jo kat hasz nál jon

Ve gye fi gye lem be az ös  sze -
füg gést a for du lat szám,
a súr ló dás, a hômérsék let
és a visz ko zi tás kö zött

A meg en ge dett for du lat szá -
mo kat zsír és olaj ke nés ese tén
lásd az FAG fôkataló gus ban

Szi lárd kenôanyagokat csak
ala csony for du lat szám ese -
tén al kal maz zunk

Mi nél ma ga sabb a várt üze mi hômérsék let, an nál na gyobb nak kell
len nie az olaj név le ges visz ko zi tá sá nak. A név le ges visz ko zi tás a 40
°C-os olaj visz ko zi tá sát je len ti. Az ola jo kat visz ko zi tá si fo kok sze rint
osz tá lyoz zák (ISO VG DIN 51519).

A zsí rok megenged hetô hômérsék leti tar to má nya az alap el szap pa -
no sí tá si jellemzôi sze rint vál to zik. Ál ta lá nos ság ban a felsô ha tá rok
a következôk:

Kal ci um szap pan bázis: +  50 ˚C-ig
Nát ri um  szap pan bázis: +  70 ˚C-tól 120 °C-ig
Lí ti um szap pan bázis: + 110 ˚C-tól 130 °C-ig.

A 100 %-ban szin te ti kus sûrítô anyag gal ren delkezô ös  sze tett szap -
pan zsí rok, gé lek a hômérsék leti ha tá ro kat 130 °C fe lett tart ják.
A híg szin te ti kus ola jo kat tar tal ma zó zsí rok kü lö nö sen ala csony
hômérsék letek mel lett al kal maz ha tók.
A ke res ke de lem ben forgalmazott zsí rok pon tos jellemzôi a gyár tói
ka ta ló gus okban ta lál ha tók meg. 
Az olaj és zsír ki vá lasz tá sá nál szem elôtt kell tar ta ni, hogy a ma gas
hômérsék let fel gyor sít ja az el öre ge dé sét és csök ken ti a kenôanyag
élet tar ta mát (tar tós hômérsék leti ha tár figyelembe vétele).

Ter he lés és for du lat szám

Adott üze mi kö rül mé nyek kö zött a kenôanyag egy teherviselô
kenôanyag fil met ké pez. Olaj ese té ben a film teherviselô ké pes sé ge
elsôdlege sen a visz ko zi tás függ vé nye. Mi nél ala cso nyabb a csap ágy for -
du lat szá ma, an nál ma ga sabb visz ko zi tá sú olaj szük sé ges üze mi ál la pot -
ban. A ν1 vi szo nyí tá si visz ko zi tás ada tok a WL 41520 FAG fôka ta ló gus ban
ta lál ha tók. Te kin tet be kell ven ni atényt, hogy acsapá gy hô mér sék let függ
a ter heléstôl és a fordulatszámtól. A név le ges visz ko zi tás meg   ha tá ro zá sá -
hoz szük sé ges üze mi hômérsék leteket meg kell be csül ni.
A for du lat szám nö ve ke dé se ös  sze függ a súr ló dás nö ve ke dé sé vel,
en nek megfelelôen a csapá gy hômérsék let nö ve ke dé sé vel. A súr ló -
dás an nál ma ga sabb lesz, mi nél visz kó zu sabb a kenôanyag. A má -
sik ol dal ról, a ma ga sabb hômérsék let le csök ken ti a visz ko zi tást,
ami csök ken ti a kenôanyag film teherviselô ké pes sé gét.
A zsír és ola jkenésû gördülôc sapá gyak külön bözô tí pu sa i nak és
mé re te i nek meg en ge dett ha tár for du lat szá mai az FAG fôkataló gus -
ban ta lál ha tók meg.
A szi lárd kenôanyagok, mint pl. a gra fit és a MoS2, csak na gyon ala -
csony for du lat szám ese tén al kal maz ha tók.
A nagy ter helésû al kal ma zá sok EP (nyomástûrô) ada lék anya got tar -
tal ma zó ola jo kat kí ván nak. A nagy ter helésû al kal ma zá sok hoz hasz -
nált zsí ro kat a ma gas visz ko zi tá sú bá zisola jok és az EP ada lék anya -
gok al kot ják.
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Csak az al kal ma zás ban be vált
kenôo la jakat hasz nál jon

Ve gyük fi gye lem be az ál lan -
dó sult hômérsék letet

A visz ko zi tást üze mi
hômérsék leten ve gyük 
fi gye lem be

A kenôzsír gyár tók ál tal meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si hômérsék let -
tar tományt és a tar tós hômérsék leti ha tárértéket fi gye lem be kell
ven ni. A gördülôc sapá gy zsí rok nak öre ge dés ál ló nak kell len ni ük és
szer ke ze tük nem vál toz hat hos  szú üze me lés után sem. 
A 111. ol da lon ta lál ha tó 7.18 táb lá zat az üze mi kö rül mé nyek kö zött
tesz telt FAG Arcanol gördülôc sapá gy zsí ro kat és tu laj don sá ga i kat
so rol ja fel.

5.2 Kenôo la jok
A gördülôc sapá gyak ke né sé re ál ta lá ban ás vá nyi kenôo la jokat al kal -
maz nak. Ezek nek a következô tu laj don sá gok kal kell ren del kez ni ük:
a lehetô leg na gyobb tisz ta ság, öre ge dés ál lóság, jó visz ko zi tástar tó
ké pes ség hômérsék letvál tozás ese tén is, és jó víz ta szí tó ké pes ség.
Ezen felül a kenôo la j nak a csap ágy ban kielégítô vé del met kell biz -
to sí ta nia a kor ró zió el len. A na gyon ma gas és na gyon ala csony
mûködési hômérsék letek szin te ti kus ola jok hasz ná la tát igény lik.
A nagy ter helésû és ala csony for du lat szá mú csap ágyak hoz ké szült
kenôanyagok nak EP ada lé ko kat kell tar tal maz ni uk. 

5.3 A kenôanyag ki vá lasz tá sa
A zsí ro kat ál ta lá ban elôny ben ré sze sí tik a kenôo la jokkal szem ben,
mert egysz erûbb a ke ze lé sük és tömítôanyagként is al kal maz ha tók.
Az olaj elônye, hogy azon nal el jut min den érin tkezô te rü let re, és
el ve ze ti az üzem közben képzôdô hôt. Hát rá nya, hogy az ola jo zá si
rend szer ki épí té se és a tö mí tés ki ala kí tá sa szem pont já ból jó val
költ sé ge sebb meg ol dás.
A kenôanyag vá lasz tás nál az adott üze mi kö rül mé nyek ál tal meg ha -
tá ro zott szem pon to kat kell fi gye lem be ven ni.

Üze mi hômérsék let

A for du lat szám tól füg gôen a csap ágy hely hômérsék lete a csap ágy -
súr ló dás, kenôanyag súr ló dás, a külsô felületrôl a kör nye zet nek
történô hô átadás és ese ten ként a külsô fe lü let re történô hô hoz zá -
ve tés függ vé nye.
A csap ágya zás ak kor meg bíz ha tó, ha az üze mi hômérsék let a meg -
en ge dett mér ték adó szin ten ál lan dó sul. A fo lya ma tos hômérsék let -
növekedés spe ci á lis lé pé se ket tesz szük sé ges sé (pót ló la gos hûtés,
át té rés más kenôanya gra stb.). A rö vid ide ig tar tó hômérsék let
emel ke dés a zsírral való utánkenés ese tén elô for dul.
A kenôo la jok visz ko zi tá sa a hômérsék let nö ve ke dé sé vel csök ken,
és nö vek szik a hômérsék let esé sé vel. Elsôbb séget él vez nek azok az
ola jok, ame lyek visz ko zi tá sa a hômérsék let függ vé nyé ben kis mér -
ték ben vál to zik (jó V-T tu laj don ság).
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Kenôanyag men  nyi ség

Zsír ke nés nél a csap ágy sza bad te re it tel je sen ki kell töl te ni. Ki vé telt
ké pez nek nagy for du lat szá mú csap ágyak, ahol a feltöltési
mennyiség jóval kevesebb (20-35 %-a a sza bad tér fo gat nak). A csap -
ágy ház fel töl té sé hez szük sé ges zsír men  nyi sé ge az n · dm szor zat -
tól függ.

n = ma xi mum üze mi for du lat szám
dm = (D+d)/2 a csap ágy kö ze pes átmérô je

For du lat szám in dex A csap ágy ház 
fel töl té séhez
szük sé ges zsír 
mennyisége

n · dm < 50 000 min–1 · mm tele
n · dm = 50 000 és 500 000 min–1 · mm között 60 %

A túl ke nés a közép sô és ma gas for du lat szám tar to mány ban
elkerülen dô, mert ez a kenôzsír „gyú ró dá sa” kö vet kez té ben
hômérsék let emel ke dés hez ve zet, amely mind a kenôanya gra mind
a csap ágy ra ká ro san hat. 

A tö mí tett gördülôc sapá gyakat csak kb. 35%-os kenô anyagfeltöltés -
sel lát ják el a gyár tás so rán.

Olaj ke nés nél a túl ke nés ha son ló an ár tal mas ha tá sú le het: a fröcs -
kö lés ál tal túl me leg szik az olaj és ke ve re dik a lev egô oxi gén jé vel,
amely oxi dá ci ó hoz és hab zás hoz ve zet. 

Merülô ke nés nél a ház olaj szint je nem le het ma ga sabb, mint a leg -
ala cso nyab ban levô gördülôelem kö zép pont ja a be ren de zés nyu -
gal mi ál la po tá ban.
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Ve gyük fi gye lem be
a kenôanyag ned -
vességtûrési jellemzôit

Ügyel jünk a kenôanyag tá -
ro ló, a kenôberen dezés és
a zsír zó fej tisz ta sá gá ra

So ha ne ke ver jünk kü lön fé -
le kenôanyagokat

Csap ágy mé ret

A kis csap ágya kat ál ta lá ban ala csony visz ko zi tá sú olaj jal ke nik, vagy
na gyon fi nom zsír ral, hogy mi ni ma li zál ják a csap ágyak ban lévô
kenôanyag súr ló dást. Nagy csap ágyak nál a kenôanyag súr ló dás je -
len ték te len sze re pet ját szik és a kenôanyag vá lasz tás ebbôl a szem -
pont ból má sod la gos fon tos sá gú.

Ned ves ség

A gördülôc sapá gy zsí rok re ak ci ó ja a ned ves ség re faj tán ként vál to -
zik. Csak a víz ta szí tó kal ci um ala pú zsí rok (Ca- zsí rok) ren del kez -
nek bi zo nyos tö mí tôhatással a víz el len. Ép pen ezért eze ket la bi -
rint tö mí té sek ke né sé re – azon ban ma xi mum 50 °C üze mi
hômérsék letig – hasz nál ják.

A nát ri um ala pú zsí rok (Na-zsí rok) elônye a kal ci um alapú zsí rok kal
szem ben a ma ga sabb megenged hetô hômérsék let. Ezek emul gál -
nak a víz zel, és bi zo nyos cse kély ned ves ség gel já ró al kal ma zás hoz
ja va sol tak (pl. kon denzvíz). Mi vel a nát ri um ala pú zsí rok nem víz ta -
szí tó ak, na gyobb men ny iségû víz meg kö té se ese tén fenn áll a ve szé -
lye, hogy a kenôanyag híg fo lyós sá vá lik és ki nyo mó dik a csap ágy ból. 

A lí ti um ala pú zsí rok nem köt nek meg an  nyi vi zet mint a nát ri um
ala pú ak. El fo gad ha tó a víz zel szem be ni el len ál lá suk és szé les
hômérsék let- tar tományuk mi att a gördülôc sapá gyak ban elôsz -
eretet tel al kal maz zák ôket.

Az ola jok nál is fi gye lem be kell ven ni a ned ves ség- és víz ál ló sá gi tu laj -
don sá go kat. Azok nak az ola jok nak az al kal ma zá sa az elônyös, ame -
lyek jól el vál nak a víztôl, mi vel lehetôvé te szik, hogy a víz le üle ped jen
az ola jteknôben, vagy tá ro ló ban, ami kor a be ren de zés nem mûködik. 

A kor ró zió el le ni vé de ke zést az ola jok ban vagy zsí rok ban a kor ró -
zió el le nes ada lék anya gok hasz ná la ta ja vít ja.

Szen nyezôdések

Az utánkenés min dig ma gá ba hor doz za a csapá gyszen nyezôdés ve -
szé lyét. Ezért a tisz ta ság lehetô leg ma ga sabb fo kát kell biz to sí ta ni
a kenôanyag tá ro lók és a kenôberen dezések szá má ra, va la mint
a kenôanyagok ke ze lé sé nél. A zsír zó fe je ket az új ra ke nés elôtt meg
kell tisz tí ta ni. 

Kenôanyagok ke ve ré se

Ne ke ver jük a kü lön fé le szap panosítási ala pú kenôanyagokat, így
el ke rül jük a hômérsék leti sta bi li tás és a ke né si tu laj don sá gok csök -
ke né sét. Ugyan ez vo nat ko zik az ola jok ra is. 
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108: Mély hor nyú go lyós csap ágy
go lyó be nyo mó dá sa a fu tó fe lü -
le ten, amely a hi bás sze re lés kö -
vet kez mé nye

6.1 Mi ért hi bá so dik meg egy csap ágy?

6.1.1 Hi bás sze re lés

A fu tó pá lya he lyi ká ro so dá sai, mint pl. a hú zá si nyo mok, be nyo mó -
dás, ba ráz dált ság, a sze re lés hi bá ját su gall ják. Az ilyen faj ta ká ro so -
dás ak kor for dul hat elô, ami kor pl. a hengergörgôs csap ágy belsô
gyûrûjét fer dén he lye zik be a külsô gyûrûbe, vagy ami kor a sze re -
lé si erô a gördülô ele me ken ke resz tül hat (108-111. áb ra).

Fe lü le ti ká ro so dás ak kor ke let ke zik, ami kor ide gen ré szek ke rül -
nek a csap ágy ba és ott a gördülôele mek be nyom ják a fe lü let be
(lásd 6.1.2 fe je zet)

A ká ro so dást pl. a meg növekedett fu tá si zaj alap ján le het ész re ven -
ni; amen  nyi ben az tar tó san for dul elô, a for du ló fe lü le tek idô elôt -
ti ki fá ra dá sá hoz ve zet het.

A fe lü le ti ká ro so dás ti pi kus meg je le né se a ki sebb-na gyobb
mértékû be nyo mó dá si pe re mek ki ala ku lá sa.

Csapágykárosodások
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106: Mély hor nyú go lyós csap ágy
belsô gyûrûjének le pat tog zá sa

107: Mély hor nyú go lyós csap ágy
belsô gyûrûjének tö ré se a ki fá -
ra dás végsô sza ka szá ban

6 Gördülôc sapá gyak ká ro so dá sa

Egy gördülôc sapá gy élet tar tama az át gör dü lé sek szá má tól, va la -
mint az ek kor a gördülôtesteken és fu tó pá lyán fel lépô ter heléstôl
függ.

A di na mi ku san ter helt csap ágyak ra vo nat ko zó szab vá nyo sí tott szá -
mí tá si mód szer az anyag ki fá ra dás ki ala ku lá sán (pit tingesedés) ala -
pul, ami a ká ro so dást okoz za.

A nor mál ká ro so dás so rán a gördülôfelület le pat tog zik és le vá lá sok
ala kul nak ki (106. áb ra). A növekvô he lyi nyo más a gyûrû tö ré sét
ered mé nyez he ti (107. áb ra).

Ha a csap ágy elôbb megy tönk re, mint azt az élet tar tam szá mí tás
elôre je lez te, ellenôrizni kell a túl ter he lést. Ezen okok ki zá rá sá val
a hi bás sze re lés, kar ban tar tás vagy  az üze mi körülmények bôl adó -
dó ko pás le het a ko rai tönk re me ne tel oka. A következô ol da la kon
a csap ágy ká ro so dás né hány gya ko ri for má ját és ezek oka it is mer -
het jük meg. 

6  Csapágykárosodások
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112: Egy mély hor nyú go lyós -
csap ágy ál ló belsô gyûrûjének
fer de fu tá si nyo ma, amit a szög -
hi bá val történô sze re lés oko zott

113: Egy ol da lú le pat tog zás
a kúpgörgôs csap ágy ál ló belsô
gyûrûjén, amit a szög hi bás sze -
re lés oko zott 

A szo kat lan fu tá si nyo mok ká ros belsô elôfeszítésre utal nak, amely
ke let kez het túl szo ros il lesz té s, túl nagy axi á lis túl ál lí tás, a ten gely
vagy ház alak-pon tat lan sá ga, az egytenge lyûsé gi hi ba, vagy a sza bad
ol da li csap ágy hi bás il lesz té se kö vet kez té ben (112. és 113. áb ra).

6.1.2 Szen nyezôdések

Az ide gen ré szecs ke okoz ta be nyo mó dás a fu tó fe lü le te ken idô elôt -
ti ki fá ra dás hoz ve zet het (lásd 6.1.1 fe je zet). A csi szo ló ha tá sú ide gen
ré szecs kék ál tal elôidézett ko pás szin tén idô elôt ti meg hi bá so dást
okoz. Az ilyen fu tó fe lü let fel ér de se dik és bemat tul. Na gyobb
mértékû ko pás nem meg en ge dett nagy sá gú csap ágy hé zag hoz ve zet.

Le het sé ges okok:

Nem meg tisz tí tott csat la ko zó ré szek
For má zó ho mok a ház ban
Nem megfelelô tö mí tés
Szen  nye zett kenôanyag
Fé mes le vá ló ré szecs kék a fogaskerekek bôl, ami a kenôanyag ál tal
ke rül a csap ágy ba

Csapágykárosodások
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109: Hengergörgôs csap ágy
belsô gyûrûjének kar colt fu tó -
fe lü le te

110: Hengergörgôs csap ágy
külsô gyûrûjének idô elôt ti ki fá -
ra dá sos ká ro so dá sa, az „a”- val
je lölt hú zá si nyo mok ered mé -
nye ként

111: Hordógörgôs csap ágy
belsô gyûrûjének ron csolt 
pe re me, amelyet kalapács-
ütésekkel szereltek

A csapá gy gyûrû ter helt zó ná já nak el he lyez ke dé se a külsô ter he -
lés irá nyá tól és a fu tá si körülmények tôl függ. A ter he lé si zó na
a fu tó fe lü le te ken már rö vid üze me lés után keletkezô elmat -
tulás ból ha mar felfedezhetô, utal va ar ra, hogy a csap ágy a ter ve -
zett mó don van-e ter hel ve.

Csapágykárosodások 
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116: Egy be ál ló go lyós csap ágy
külsô fu tó fe lü le té nek a nyu gal -
mi kor ró zió okoz ta fél kör ala kú
be mé lye dé sei

117: Rez gé si nyo mok egy
hengergörgôs csap ágy belsô
gyûrûjének fu tó fe lü le tén. 

sok: ék kel vagy más rögzítô esz köz zel történô biz to sí tás a szál lí tás so -
rán, vagy a for gó rész idônkén ti meg for ga tá sa (pl. ha jó úton, vas úton).

A súr ló dá si kor ró zió ugyan ak kor az il lesz tett fe lü le tek nél for dul
elô, pl. a csap ágy fu rat ban, vagy a csap ágy külsô átmérôjénél. Ezt
a vi szony lag la za il lesz té sek vagy a túl pu ha kap cso ló dó ele mek
okoz zák. Az illeszkedô fe lü le tek mik ro-moz gá sa kö vet kez té ben kis
ré szecs kék vál nak le a felületekrôl, amelyek korrodálódva olyan
erôs kopást is eredményezhetnek, hogy meg gá tol ja a sza bad csap -
ágy funk ci ót, vagy a fes zült ség gyûjtô ha tá sa ré vén akár ten gely tö -
rést is okoz hat. Le het sé ges elkerülô meg ol dá sok: szo ros csap ágy il -
lesz tés vagy a kap cso ló dó al kat ré szek megerôsítése.

6.1.4 Elekt ro mos áram át ha la dás

Az elekt ro mos áram fo lya ma tos át ha la dá sa bar nás recézést okoz
a ten gel  lyel párhu za mo san az egész ke rü le ten, az egyik vagy mind -
két fu tó fe lü let külsô szé lén épp úgy, mint a gördülô ele me ken
(118. és 119. áb ra).

6.1.5 Nem megfelelô ke nés

A hi á nyos ke nést a nem megfelelô kenôanyag el lá tás vagy a nem
megfelelô kenôanyag al kal ma zá sa okoz za. Ha a kenôanyag film
nem megfelelôen vá laszt ja el a ré sze ket a gördülô kap cso lat ban,
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114: Egy kúpgörgôs csap ágy
belsô gyûrûjének kor ró zi ó ja

115: Kor ró zió je lei egy be ál ló
görgôsc sapá gy külsô
gyûrûjének fu tó fe lü le tén

6.1.3 Kor ró zió

A gördülôc sapá gyak kor ró zi ó já nak külön bözô for mái és okai le het -
nek. A ká ro so dást egyen lôtlen za jos fu tás jel lem zi. A gördülôele -
mek ál tal le dör zsölt rozs da  ko pást okoz a csapágyban.

A 114. és 115. áb rák ned ves ség, vagy más kor rozív hor do zó anyag
okoz ta kor ró zi ós meg hi bá so dást mu tat nak.

Le het sé ges okok:

Nem megfelelô ned ves ség el le ni tö mí tés
Savgôzök
Sa va kat tar tal ma zó kenôanyagok
Kon denz víz
A csap ágyak nem megfelelô tá ro lá sa

A nyu gal mi kor ró zió a fu tó fe lü le te ken lévô gör dü lô elem ki osz tás je -
le i vel azo no sít ha tó. A hely te len sze re lés okoz ta gördülôelem be nyo -
mó dá sok kal szem ben itt nin cse nek kitüremkedô pe re mek (116. áb -
ra). A 117. áb rán mu ta tott be met szé sek nagy szá ma an nak az ered -
mé nye, hogy a csap ágy idônként új nyu gal mi hely ze tbe kerül.
A nyu gal mi kor ró zió rez gé sek kö vet kez té ben a gördülô ele mek érint -
ke zé si fe lü le te in ke let ke zik, ahol ko pás szin ten fel lép. Azon be ren de -
zé sek ben ta lál koz ha tunk a je len ség gel, ame lyek ál ló hely zet ben vagy
szál lí tás so rán rez gés nek van nak ki té ve. Le het sé ges elkerülô meg ol dá -
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6.2 Az üzem elô csap ágy meg hi bá so dá sá nak fel is me ré se *

Észrevételek A hi ba le het sé ges for rá sa Pél dák

Csapágykárosodások 

118: Be ál ló görgôsc sapá gy 
ba ráz dált görgôi az elekt ro mos
áram át ha la dás ered mé nye ként

119: Be ál ló görgôsc sapá gy
külsô gyûrûjének ba ráz dált fu -
tó fe lü le te az elekt ro mos áram
át ha la dás kö vet kez mé nye ként

120: A nem megfelelô te her bí ró
képességû kenôanyag film kö -
vet kez té ben nagy felületû fel szí -
ni le vá lá sok a hengergörgôkön

akkor csú szó moz gás és ko pás kö vet ke zik be. Mi vel a ma xi má lis
anyagigény bevé tel a fu tó fe lü le te ken je lent ke zik, ezért eb ben a zó -
ná ban kis be mé lye dé sek (mikro pit tingesedés) és nagy területû fel -
szí ni le vá lá sok ke let kez nek (120. áb ra).
Túl ke nés ese tén, a belsô súr ló dás kö vet kez té ben a kenôanyag fel -
me leg szik, és el veszí ti kenôképességét. A túl me le ge dés töb bek kö -
zött a csap ágy ka taszt ro fá lis meg hi bá so dá sát okoz hat ja. Kü lö nö sen
a nagy for du lat szá mú csap ágyak ese té ben ügyel jünk a kenôanyag-
tor ló dás el ke rü lé sé re.
A szen  nye zett kenôanyagok le het sé ges kö vet kez mé nyeirôl a 6.1.2
fe je zet ben olvashatunk.
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Vil la mos mo to rok, hajtómûvek 
(fo gas ke re kes hajtómûveknél a csap -
ágyzajt ne héz azo no sí ta ni, mi vel ezt ál ta lá -
ban a fo gaske re kek fu tá si za ja el nyom ja)

0         0,5 mm

Egyen lôtlen fu tás Ká ro so dott gyûrûk vagy gördülô
ele mek

Szen nyezôdés

Túl nagy csap ágy hé zag 

Gépjár mûvek: 
meg növekedett ke rék im boly gás és
kor mány szer ke zet rez gés

Ven til lá to rok: 
erôsen növekvô rez gés

Gat ter: 
erôsen meg növekedett lö ké sek 
és üté sek 

Belsô égésû mo to rok: 
növekvô rez gé sek a fôtenge lyen

Csökkenô mûködési pon tos ság 

Szo kat lan fu tá si zaj: 
– si ví tó vagy nagy ma gas sá gú zaj 

Túl ki csi üze mi csap ágy hé zag

Ko pás a szen  nye zett ség vagy 
a nem megfelelô ke nés kö vet kez -
té ben

Ká ro so dott gyûrûk vagy gördülô
ele mek 

Esz ter ga pad: 
a rez gé si nyo mok fo ko za tos meg je le -
né se a mun ka da ra bon

Köszörûk: hul lá mos kö szö rü lé si kép

Hideghenger mû: 
pe ri ó di kus fe lü le ti hi ba a hen ge relt
anya gon, mint pl. Hartman-Lüders
féle el csú szá si vo na lak, szel lem vo na -
lak stb.

– halk mo raj, vagy szo kat lan zaj Túl nagy üze mi csap ágy hé zag

Ká ro so dott fu tá si fe lü le tek

Szen  nye zett ség

Nem megfelelô ke nés 

– fo ko za to san vál to zó fu tá si zaj Hômérsék let okoz ta vál to zá sok 
az üze mi csap ágy hé zag ban
Szen nyezôdés vagy ki fá ra dás mi att
ká ro so dott fu tó fe lü let

* Lásd még a TI WL 80-62 szá mú „FAG Detec tor 2000” és a TI WL 80-63 szá mú „Csapágydiagnosztika FAG Bear ing
Analy ser-rel” ki ad vá nyo kat.
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Min ta vé tel elôtt ne mos suk
ki a kenôanyagot

nyos idô el tel te után. Az ered mény ve zér fo na lat ad hat ah hoz, hogy
a prob lé ma pl. belsô gyûrû vagy a ko sár frek ven ci án for dul-e elô.
Meg kí sé rel het jük a zaj szint meg ál la pí tá sát is.

Kö ves sük nyo mon az üze mi vi sel ke dést és rög zít sük a meg fi gye -
lé se ket.

Ki sze re lés elôtt a csap ágyat még egy szer meg kell for gat ni kéz zel.
Sok szor ez lehetôvé te szi a fu tá si rend el le nes sé gek meg ha tá ro zá -
sát és pon tos jel lem zé sét.

A meg hi bá so dás fo lya ma ta és a másodlagos jelek

A ká ro so dást ak kor kell re giszt rál ni, ami kor még fris sen az em -
lé ke ze tünk ben él. Fon tos, hogy min den rész le tet sor ba ve -
gyünk, pl. a hi ba meg je le né sé nek elsô ész le lé sét, a kez de ti
észrevétele ket és az idôben vál to zó zaj vagy hômérsék letvál -
tozá sokat. Ha a hi ba hir te len je lent ke zik, a fel ügye let el lá tás
hely ze tét és a gép mûködési hely ze tét pon to san fel kell je gyez -
ni. Bár mi lyen a gé pen vég zett ko ráb bi mó do sí tást, pl. a hé zag -
be ál lí tást, új ten gely, hü vely vagy táv tar tó be sze re lé sét, a ka pa -
ci tás vagy a se bes ség nö ve lé sét fi gye lem be kell ven ni. Ami kor
ezek a mó do sí tá sok és a csap ágy hi ba kez de te egy be es nek,
a szak em ber ezek bôl fon tos kö vet kez te té se ket von hat le.

6.3.2 Meg fi gye lé sek a ki sze re lé sek so rán

A következô négy pon tot kell fi gye lem be ven ni:

Ke nés

Amen  nyi ben a ki sze relt csap ágyat késôbb vizs gá lat nak akar juk alá -
vet ni a meg hi bá so dás oká nak ki de rí té se cél já ból, a ben ne lévô ma -
ra dék kenôanyagot nem sza bad el tá vo lí ta ni. Még egy ta pasz talt
szak em ber sem ké pes min dig a hi ba okát egy meg tisz tí tott csap ágy
ese té ben fel is mer ni. Ügyel ni kell ar ra is, hogy a ká ro so dott csap ágy
utó lag ne szen nyezôd jön.

Olaj ke nés

Az ola jkenésû csap ágyak nál az olaj és ese ten ként a hûtô folyadék el -
tá vo zik a csap ágy ból. Az ola jat ös  sze kell gyûjteni egy tisz ta tá ro ló -
ba, kü lö nö sen, ha fel me rül a gya nú, hogy pi szok, fém da rab vagy
szo kat lan men ny iségû ide gen anyag ér ke zik a kö ze li fo gas ke rék-
haj tás ból. Amen  nyi ben a gya nú be iga zo ló dik, ele gendô olaj áll ren -
del ke zés re a rész le tes vizs gá lat ra.
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Kö ves sük nyo mon az üze mi
vi szo nyokat és rög zít sük
a meg fi gye lé se ket

6.3 A csap ágy meg hi bá so dás azonosítása
A 106-120. áb rá kon be mu ta tott pél dák vi lá gos meg hi bá so dá so kat
mu tat nak be, me lyek pon to san meg ha tá roz ha tók és felis mer hetôk.
A csap ágy meg hi bá so dás ok min den elképzel hetô ös  sze té tel ének
rész le tes tár gya lá sa azonban meg ha lad ja e ké zi könyv ter je del mét.

A gya kor lat ban a hi bák elsôdleges oká nak ki de rí té se nem min dig
kön nyû fel adat. Sok eset ben vi lá gos kö vet kez te té sek von ha tók le,
pl. amen  nyi ben a fu tá si nyo mok egyértelmûsí thetôk. Azon ban
a jövôbeni le het sé ges meg hi bá so dás ok el ke rü lé sé re ne he zen le het
hasz nál ha tó ta ná csot ad ni az üze mi vi szo nyok, a ke nés és az egész
konst ruk ció is me re te nél kül. Ezen kí vül in for má ci ót nyer he tünk
a ká ro so dás má sod la gos je len sé ge i nek fel tér ké pe zé se alap ján.

6.3.1 Meg fi gye lé sek a ki sze re lés elôtt

A ki sze re lést megelôzôen a következôk ben le írt négy, az üze mi vi -
szo nyo kat jellemzô pon tot kell fel mér ni és az ös  szes fel mé ré si
ered ményt rög zí te ni. En nek a fo lya mat nak a fon tos sá gát nem le het
alá be csül ni, mi vel a csap ágy ki sze re lé se és a ház tisz tí tá sa után ezen
in for má ci ók jó vá te he tet le nül el vesz nek.

Szen nyezôdés

Mi lyen a gép ál ta lá nos ál la po ta kü lö nö sen a csap ágy kör nye ze té -
ben? Van-e pi szok lera kó dás, vagy gé pi meg mun ká lás il let ve fel dol -
go zás utá ni ma ra dó szen nyezôdés? Be tud-e jut ni víz, ma ró ha tá sú
anyag, hûtô-kenô fo lya dék, gôz vagy pá ra a csap ágyak ba?

Kenôanyag vesz te ség

Volt-e lehetôség a kenôanyag el tá vo zá sá ra? En nek ki de rí té sé re
ellenôriz zük az olajál lás mu ta tó szint jét, a tö mí té si rést a ten gely ki ve -
ze té sé nél, va la mint a ház és a fe dél csat la ko zá sa kö zöt ti tö mí té se ket, il -
let ve az olaj csö vek, a leeresztô sze lep és az olaj ál lás mu ta tó tö mí té sét.

Fu tá si zaj

A csapá gymeghibá sodást gyak ran a fu tá si zaj vál to zá sá ból is ész lel -
het jük. A zaj ter mé sze tét olyan pon to san ha tá roz zuk meg, amen  -
nyi re csak le het sé ges, hogy va jon egyen le tes vagy pul zá ló, sza bá -
lyo san, vagy nem sza bá lyo san ismétlôdô, dörgô, sí po ló vagy ko po -
gó. Ha a zaj sza bá lyo san ismétlôdô, a frek ven ci á ja re giszt rál ha tó.
Na gyobb for du lat szám nál ez eset leg bo nyo lul tabb mérômûsz ert
igé nyel het, ala csony fordulatszámnál ugyan ak kor prak ti ku sabb
jegy ze tel ni a zaj is mét lô dé sét, majd meg szá mol ni a pon to kat bi zo -
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Ellenôrizze a ten gely és
a ház átmérôjét, il let ve an -
nak kör kö rös sé gét és
hengerességét

Ha kér dé sek me rül nek fel,
fordul jon a leg kö ze leb bi
FAG márkak ereskedôhöz
vagy a Buda pes ti Iro dá hoz

hely ze tét a ház ban vagy a ten ge lyen lévô re fe ren cia pont hoz vi szo -
nyít va. A váz la ton áb rá zol ni kell azt is, hogy a csapá gy gyûrû je lölt
fe lü le te a ten gely vé ge fe lé vagy a kö ze pe fe lé mu tat. A szét sz erel -
hetô csap ágyak ese té ben, mint a hengergörgôs csap ágyak, négy -
pont érin tkezésû csap ágyak, vál las go lyós csap ágyak, ezt mind
a belsô mind a külsô gyûrûre al kal maz ni kell. Amen  nyi ben szét -
sze re lés nél nem megfelelô fu tá si nyom mal ta lál ko zunk, amely
utal hat a ter he lés tí pu sá ra és irányára eset leg ká ros elôfeszítésre,
abból kö vet kez tet he tünk a meg hi bá so dás oka i ra.

A csap ágy he lyek vizs gá la ta

A csap ágy ki sze re lés nél fel kell je gyez ni, amen  nyi ben feltûnôen
köny  nyen vagy ne he zen moz dít ha tók el a gyûrûk a csapá gy he -
lyekrôl. A szét sz erel hetô csap ágyak al kat ré sze it együtt kell tar ta ni
és nem sza bad más csap ágyak egy sé ge i vel ös  sze ke ver ni. 

A csat la ko zó ré szek vizs gá la tát a hos  szú üzem ki esés meg aka dá lyo -
zá sa ér de ké ben egy idôben kell el vé gez ni, kü lö nö sen ami kor a gé -
pet az új csap ágyak kal gyor san kell ös  sze sze rel ni. A ten gely és a ház
fu rat átmérôjét min dig meg kell mér ni. Kü lö nös gon dot kell for dí -
ta ni a be épí tési hely kör kö rös sé gé re és hengerességére. A haj tó és
a haj tott gép al kat ré sze ket, kü lö nö sen a fo gas ke re ke ket és más
moz gó ré sze ket szin tén meg kell vizs gál ni. A csú szá si nyo mok, a fu -
tá si nyo mok és a ter he lé si kép vizs gá la tá val gyak ran ki zár ha tó a ten -
gely szög hi bá ja vagy kénysz er erôk fel lé pé se. 

6.3.3 Csap ágy vizs gá lat

A csap ágy ki sze re lé sé nek vé gez té vel kezdôd het a csap ágy vizs gá la ta.
Ellenôrizni kell a csap ágy tisz ta sá gát, az il lesz té si fe lü le tek ál la po tát
(mé ret tar tós ság) és egyéb jellemzôit (csap ágy hé zag, si ma fu tás).
A csap ágyon megfigyelhetô ká ro so dá si nyo mok és a fel jegy zett má sod -
la gos je len sé gek a leg több eset ben ele gendôek ah hoz, hogy vi lá gos ké -
pet kap junk a meg hi bá so dás történetérôl. A ké tes ese tek ben az FAG
márkakereskedôzhöz vagy az FAG Budapesti Irodához kell for dul ni. 

Ter mé sze te sen szá mos eset ben nem szük sé ges a fen ti ös  szes
elôírást fi gye lem be ven ni. Ab ban az eset ben pél dá ul, ha az új csap -
ágy vi szony lag cse kély értékû a költ sé ge ket nem ér de mes egy hos  -
szabb rész le tes vizs gá lat tal nö vel ni. Ugyan ak kor az olyan
nagyméretû gé pek nél, ame lyek csak kis da rab szám ban ké szül nek
és né hány al kal mi csapágy meghibá sodás lép fel, a fen ti összetevôk
elem zé se hasz nos in for má ció  val szol gál hat.
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Ellenôriz zük a csap ágy anya
meg hú zá sát

Ké szít sünk váz la tot a csap -
ágy elhe lyezkedésérôl

Zsír ke nés

A zsír ke né sû csap á gyak ki sze re lé se a fe de lek, sap kák vagy paj zsok
le vé te lé vel kez dô dik. Eze ket a ré sze ket nem kell azon nal meg tisz -
tí ta ni, de tisz ta he lyen kell tá rol ni, amíg a csap ágy hi ba ter mé sze te
nem tisz tá zó dik. Ugya nez vo nat ko zik a filc és gu mi tö mí té sek re és
bár mi lyen kü lön le ges tö mí tés re, la mel lák ra. Még ha a kar ban tar -
tá si elô í rá sok min den nagy ja ví tás nál új tö mí té sek be  é pí té sét ír ják
is elô, a ré gi e ket meg kell tar ta ni egy bi zo nyos ide ig, mi vel ál la po -
tuk a tö mí té si rend szer ha té kony sá gá nak mu ta tó ja le het.

Zsír pró ba ese tén zsír min tát szük sé ges ven ni, egyet a csap ágy belse -
jébôl és egy má si kat a csap ágy tól tá vo labbi helyen a ház ból. A pisz -
kos zsír zó fe jek be szen  nyez he tik az utánkenés nél al kal ma zott zsírt,
eb ben az eset ben a min tát a zsírvezetô-c satornából kell ven ni.

Min den min ta vé tel nél ele gendô men  nyi sé get kell vé te lez ni. A min -
ta vé te le zett zsírt tisz ta tá ro lók ban kell tar ta ni, vagy egy tisz ta olaj -
pa pí ron el te rí te ni és meg je löl ni úgy, hogy ere de te bár mi kor vis sza  -
ke res he tô és azonosítható le gyen.

A rögzítô elemek meg la zu lá sa

A ki sze re lés so rán ellenôriz zük azok nak a csap ágy anyák nak a fe szes -
sé gét, ame lyek a csap ágy belsô gyûrû axi á lis hely ze té nek be ál lí tá sát
szol gál ják. Ez kü lö nö sen fon tos az osz tott belsô gyûrûs dup la so ros
fer de ha tás vo na lú go lyós csap ágyak nál és a négy pont érin tkezésû
csap ágyak nál. Az axi á lis hely zet bár mi lyen la zí tá sa a csap ágy ki ne -
ma ti ká já nak és hé za gá nak vál to zá sát idéz he ti elô. Ez a pár ban be -
épí tett, beállított kúpgörgôs és a fer deha tás vo na lú csap ágyak ra is
vo nat ko zik. A szo rí tó- és le hú zóhü ve lyek nél épp úgy, mint a kú pos
ten gely vé gek nél a csap ágy anya meg hú zá sát ellenôrizni kell.

A csapá gy gyûrûk hely ze te

A csap ágy anya el tá vo lí tá sa so rán a csapá gy gyûrûk hom lok fe lü le tét
meg kell tisz tí ta ni és ellenôrizni kell, hogy a gyûrû mely hely ze té -
ben ke rült a ház ba il let ve a ten gely re be sze re lés re.

Ál ta lá ban a fu tá si nyo mok a fu tó pá lyán ele gendô bi zo nyos sá got
ad nak a ter he lés irányára vo nat ko zó an. Azon ban amen  nyi ben a fu -
tá si nyo mok nem egyértelmûek, ke vés bé pon tos ös  sze ha son lí tá si
ala pot szol gál tat nak, ho gyan sze rel ték a külsô gyûrût a ház ba, vagy
a belsô gyûrût pl. a for gattyús ten gely re vagy az ex cen ter re. Ebbôl
a cél ból egy váz la tot kell ké szí te ni, ami mu tat ja a csap ágy je lö lés
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Jelölések a szabványos csapágy-
alkatrészekre vonatkozóan

K. Görgôs vagy golyós kosár

L Kiszerelhetô gyûrû a
hengergörgôs és a
kúpgörgôs csapágyaknál

R Csapágygyûrû a
görgôkosárral a
hengergörgôs vagy a
kúpgörgôs csapágyaknál

WS. Axiális csapágy
tengelytárcsája

GS. Axiális csapágy
fészektárcsája

Utójelek a különleges
kivitelekre vonatkozóan

K Kúpos furat 1:12

K30 Kúpos furat 1:30

E Erôsített kivitelû 
csapágy

A Új, módosított
B belsô szerkezet

S Kenôfurat és horony a
külsô gyûrûn

DA Osztott belsô gyûrû

ZR Egy porvédô lemez

.2ZR Két porvédô lemez

RSR Egy tömítôtárcsa

.2RSR Két tömítôtárcsa

N Horony a külsô gyûrûn 
a rögzítôgyûrûnek

Utójelek a kosárszerkezetre
vonatkozóan

F Fém tömörkosár
L Könnyûfém tömörkosár
M Réz tömörkosár
T Mûanyag kosár
TV Mûanyag tömörkosár 

üvegszálerôsítésû 
poliamid 66-ból

J Acél lemezkosár
Y Réz lemezkosár
P Ablakkosár
H Bepattintós 

kosár
A Vezetés a külsô 

gyûrûn
B Vezetés a belsô

gyûrûn

Utójelek a tûrésekre és a 
csapágyhézagra vonatkozóan

jelölés Normál tûrés PN
nélkül és normál hézag CN

P6 Tûrésosztály P6

P5 Tûrésosztály P5

P4 Tûrésosztály P4

P2 Tûrésosztály P2

SP Tûrésosztály SP

UP Tûrésosztály UP

C1 Csapágyhézag  < C2

C2 Csapágyhézag  < normal

C3 Csapágyhézag > normal

C4 Csapágyhézag > C3

A tûrésosztály és a
csapágyhézag összevonva pl.:

P52 = P5 tûrésosztály és
C2 csapágyhézag

Különleges jelölések

S1-S4 Különleges 
hôkezelésû (hôálló) 
csapágy

A csapágysorozat jelölése
(lásd a következô oldalt)

Furat- Furatátmérô

jelzôszám mm

3 – 9 3 – 9

00 10

01 12

02 15

03 17

04 20

96 480

/500 500

/530 530
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7.1 Csapágyjelölések
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7.2 Csapágysorozatok jelölése: görgôscsapágyak

Csapágy- Görgôscsapágyak
fajta

Csapágyfajta Típus      Szélesség Átmérô-
illetve sorozat

Henger- Kúpgörgôs Hordó- Beálló Axiális Axiális Egysoros Kétsoros magasság
görgôs csapágy görgôs görgôs- henger- beálló sorozat
csapágy csapágy csapágy görgôs görgôs-

csapágy csapágy

N 2; NU 2;
NJ 2; NUP 2 x x 0 2

N 3; NU 3;
NJ 3; NUP 3 x x 0 3

N 4; NU 4;
NJ 4; NUP 4 x x 0 4

NU 10 x x 1 0

NU 22;
NJ 22; NUP 22 x x 2 2

NU 23;
NJ 23; NUP 23 x x 2 3

NN 30 x x 3 0
NNU 49 x x 4 9

302 x x 0 2
303 x x 0 3
313 x x 1 3
320 x x 2 0
322 x x 2 2
323 x x 2 3

329 x x 2 9
330 x x 3 0
331 x x 3 1
332 x x 3 2

202 x x 0 2
203 x x 0 3
204 x x 0 4

213 x x 0 3
222 x x 2 2
223 x x 2 3
230 x x 3 0
231 x x 3 1
232 x x 3 2
233 x x 3 3
239 x x 3 9
240 x x 4 0
241 x x 4 1

292 x x 9 2
293 x x 9 3
294 x x 9 4

811 x x 1 1
812 x x 1 2
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7.2 Csapágysorozatok jelölése: golyóscsapágy

Csapágy- Golyóscsapágyak
sorozatok

Csapágyfajta Típus Szélesség Átmérô-
illetve sorozat

Golyós- Ferdeha- Beálló Axiális Axiális Egysoros Kétsoros Sík Gömb- magasság
csapágy- tásvonalú golyós- golyós- ferdeha- illetve illetve fészek- felületû sorozat

golyós- csapágy csapágy tásvonalú egyfelé kétfelé tárcsával fészek-
csapágy golyós- ható ható tárcsával

csapágy

618 x x 1 8
160 x x 0 0
60 x x 1 0

62 x x 0 2
63 x x 0 3
64 x x 0 4

42 x x 2 2
43 x x 2 3

12 x x 0 2
112 x x 0 2
13 x x 0 3
113 x x 0 3

22 x x 2 2
23 x x 2 3

B 719 x x 1 9
B 70 x x 1 0
B 72 x x 0 2
72 x x 0 2
73 x x 0 3

QJ 2 x x 0 2
QJ 3 x x 0 3

32 x x 3 2
33 x x 3 3

511 x x x 1 1
512 x x x 1 2
513 x x x 1 3
514 x x x 1 4

532 x x x 2
533 x x x 3
534 x x x 4

522 x x x 2 2
523 x x x 2 3
524 x x x 2 4

542 x x x 2
543 x x x 3
544 x x x 4

2344 x x
2347 x x

7602 x x
7603 x x
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Táblázatok

7.3 Tengelytûrések
Méretek mm-ben

A tengely felett 3 6 10 18 30 50 65 80 100 120 140 160 180
névleges mérete -ig 6 10 18 30 50 65 80 100 120 140 160 180 200

Tûrések µm-ben (normál tûrés)

A csapágy furatátmérôjének 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eltérése    mp – 8 – 8 – 8 –10 –12 –15 –15 –20 –20 –25 –25 –25 –30

200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120
225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-30 -30 -35 -35 -40 -40 -45 -45 -50 -50 -75 -75 -100 -100 -125 -125

Illesztési kép Tengelytûrések µm-ben
Tengely Csapágy

e 7 –20 –25 –32 –40 –50 –60 –60 –72 –72 –85 –83 –85 –100
–32 –40 –50 –61 –75 –90 –90 –107 –107 –125 –125 –125 –146

e 8 –20 –25 –32 –40 –50 –60 –60 –72 –72 –85 –85 –85 –100
–38 –47 –59 –73 –89 –106 –106 –126 –126 –148 –148 –148 –172

f 6 –10 –13 –16 –20 –25 –30 –30 –36 –36 –43 –43 –43 –50
–18 –22 –27 –33 –41 –49 –49 –58 –58 –68 –68 –68 –79

f 7 –10 –13 –16 –20 –25 –30 –30 –36 –36 –43 –43 –43 –50
–22 –28 –34 –41 –50 –60 –60 –71 –71 –83 –83 –83 –96

g 5 –4 –5 –6 –7 –9 –10 –10 –12 –12 –14 –14 –14 –15
–9 –11 –14 –16 –20 –23 –23 –27 –27 –32 –32 –32 –35

g 6 –4 –5 –6 –7 –9 –10 –10 –12 –12 –14 –14 –14 –15
–12 –14 –17 –20 –25 –29 –29 –34 –34 –39 –39 –39 –44

h 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–5 –6 –8 –9 –11 –13 –13 –15 –15 –18 –18 –18 –20

h 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–8 –9 –11 –13 –16 –19 –19 –22 –22 –25 –25 –25 –29

j 5 +3 +4 +5 +5 +6 +6 +6 +6 +6 +7 +7 +7 +7
–2 –2 –3 –4 –5 –7 –7 –9 –9 –11 –11 –11 –13

j 6 +6 +7 +8 +9 +11 +12 +12 +13 +13 +14 +14 +14 +16
–2 –2 –3 –4 –5 –7 –7 –9 –9 –11 –11 –11 –13

js 3 +1,25 +1,25 +1,5 +2 +2 +2,5 +2,5 +3 +3 +4 +4 +4 +5
–1,25 –1,25 –1,5 –2 –2 –2,5 –2,5 –3 –3 –4 –4 –4 –5

js 4 +2 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4 +5 +5 +6 +6 +6 +7
–2 –2 –2,5 –3 –3,5 –4 –4 –5 –5 –6 –6 –6 –7

js 5 +2,5 +3 +4 +4,5 +5,5 +6,5 +6,5 +7,5 +7,5 +9 +9 +9 +10
–2,5 –3 –4 –4,5 –5,5 –6,5 –6,5 –7,5 –7,5 –9 –9 –9 –10

js 6 +4 +4,5 +5,5 +6,5 +8 +9,5 +9,5 +11 +11 +12,5 +12,5 +12,5 +14,5
–4 –4,5 –5,5 –6,5 –8 –9,5 –9,5 –11 –11 –12,5 –12,5 –12,5 –14,5

k 3 +2,5 +2,5 +3 +4 +4 +5 +5 +6 +6 +8 +8 +8 +10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

k 4 +5 +5 +6 +8 +9 +10 +10 +13 +13 +15 +15 +15 +18
+1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +4

k 5 +6 +7 +9 +11 +13 +15 +15 +18 +18 +21 +21 +21 +24
+1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +4

k 6 +9 +10 +12 +15 +18 +21 +21 +25 +25 +28 +28 +28 +33
+1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +4

-100 -100 -110 -110 -125 -125 -135 -135 -145 -145 -160 -160 -170 -170 -195 -195
-146 -146 -162 -162 -182 -182 -198 -198 -215 -215 -240 -240 -260 -260 -300 -300

-100 -100 -110 -110 -125 -125 -135 -135 -145 -145 -160 -160 -170 -170 -195 -195
-172 -172 -191 -191 -214 -214 -232 -232 -255 -255 -285 -285 -310 -310 -360 -360

-50 -50 -56 -56 -62 -62 -68 -68 -76 -76 -80 -80 -86 -86 -98 -98
-79 -79 -88 -88 -98 -98 -108 -108 -120 -120 -130 -130 -142 -142 -164 -164

-50 -50 -56 -56 -62 -62 -68 -68 -76 -76 -80 -80 -86 -86 -98 -98
-96 -96 -108 -108 -119 -119 -131 -131 -146 -146 -160 -160 -176 -176 -203 -203

-15 -15 -17 -17 -18 -18 -20 -20 -22 -22 -24 -24 -26 -26 -28 -28
-35 -35 -40 -40 -43 -43 -47 -47 -51 -51 -56 -56 -62 -62 -70 -70

-15 -15 -17 -17 -18 -18 -20 -20 -22 -22 -24 -24 -26 -26 -28 -28
-44 -44 -49 -49 -54 -54 -60 -60 -66 -66 -74 -74 -82 -82 -94 -94

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-20 -20 -23 -23 -25 -25 -27 -27 -29 -29 -32 -32 -36 -36 -42 -42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-29 -29 -32 -32 -36 -36 -40 -40 -44 -44 -50 -50 -56 -56 -66 -66

+7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7
-13 -13 -16 -16 -18 -18 -20 -20

+16 +16 +16 +16 +18 +18 +20 +20 +22 +22 +25 +25 +28 +28 +33 +33
-13 -13 -16 -16 -18 -18 -20 -20 -22 -22 -25 -25 -28 -28 -33 -33

+5 +5 +6 +6 +6,5 +6,5 +7,5 +7,5
-5 -5 -6 -6 -6,5 -6,5 -7,5 -7,5

+7 +7 +8 +8 +9 +9 +10 +10
-7 -7 -8 -8 -9 -9 -10 -10

+10 +10 +11,5 +11,5 +12,5 +12,5 +13,5 +13,5 +14,5 +14,5 +16 +16 +18 +18 +21 +21
-10 -10 -11,5 -11,5 -12,5 -12,5 -13,5 -13,5 -14,5 -14,5 -16 -16 -18 -18 -21 -21

+14,5 +14,5 +16 +16 +18 +18 +20 +20 +22 +22 +25 +25 +28 +28 +33 +33
-14,5 -14,5 -16 -16 -18 -18 -20 -20 -22 -22 -25 -25 -28 -28 -33 -33

+10 +10 +12 +12 +13 +13 +15 +15
0 0 0 0 0 0 0 0

+18 +18 +20 +20 +22 +22 +25 +25
+4 +4 +4 +4 +4 +4 +5 +5

+24 +24 +27 +27 +29 +29 +32 +32 +29 +29 +32 +32 +36 +36 +42 +42
+4 +4 +4 +4 +4 +4 +5 +5 0 0 0 0 0 0 0 0

+33 +33 +36 +36 +40 +40 +45 +45 +44 +44 +50 +50 +56 +56 +66 +66
+4 +4 +4 +4 +4 +4 +5 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
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200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120
225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-30 -30 -35 -35 -40 -40 -45 -45 -50 -50 -75 -75 -100 -100 -125 -125

+37 +37 +43 +43 +46 +46 +50 +50 +55 +55 +62 +62 +70 +70 +82 +82
+17 +17 +20 +20 +21 +21 +23 +23 +26 +26 +30 +30 +34 +34 +40 +40

+46 +46 +52 +52 +57 +57 +63 +63 +70 +70 +80 +80 +90 +90 +106 +106
+17 +17 +20 +20 +21 +21 +23 +23 +26 +26 +30 +30 +34 +34 +40 +40

+51 +51 +57 +57 +62 +62 +67 +67 +73 +73 +82 +82 +92 +92 +108 +108
+31 +31 +34 +34 +37 +37 +40 +40 +44 +44 +50 +50 +56 +56 +66 +66

+60 +60 +66 +66 +73 +73 +80 +80 +88 +88 +100 +100 +112 +112 +132 +132
+31 +31 +34 +34 +37 +37 +40 +40 +44 +44 +50 +50 +56 +56 +66 +66

+79 +79 +88 +88 +98 +98 +108 +108 +122 +122 +138 +138 +156 +156 +186 +186
+50 +50 +56 +56 +62 +62 +68 +68 +78 +78 +88 +88 +100 +100 +120 +120

+96 +96 +108 +108 +119 +119 +131 +131 +148 +148 +168 +168 +190 +190 +225 +225
+50 +50 +56 +56 +62 +62 +68 +68 +78 +78 +88 +88 +100 +100 +120 +120

+109 +113 +126 +130 +144 +150 +166 +172 +194 +199 +225 +235 +266 +276 +316 +326
+80 +84 +94 +98 +108 +114 +126 +132 +150 +155 +175 +185 +210 +220 +250 +260

+126 +130 +146 +150 +165 +171 +189 +195 +220 +225 +255 +265 +300 +310 +355 +365
+80 +84 +94 +98 +108 +114 +126 +132 +150 +155 +175 +185 +210 +220 +250 +260

+159 +169 +190 +202 +226 +244 +272 +292 +324 +354 +390 +430 +486 +526 +586 +646
+130 +140 +158 +170 +190 +208 +232 +252 +280 +310 +340 +380 +430 +470 +520 +580

+176 +186 +210 +222 +247 +265 +295 +315 +350 +380 +420 +460 +520 +560 +625 +685
+130 +140 +158 +170 +190 +208 +232 +252 +280 +310 +340 +380 +430 +470 +520 +580

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–46 –46 –52 –52 –57 –57 –63 –63 –70 –70 –80 –80 –90 –90 –105 –105
10 10 11,5 11,5 12,5 12,5 13,5 13,5 14,5 14,5 16 16 18 18 21 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–72 –72 –81 –81 –89 –89 –97 –97 –110 –110 –125 –125 –140 –140 –165 –165
10 10 11,5 11,5 12,5 12,5 13,5 13,5 14,5 14,5 16 16 18 18 21 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–115 –115 –130 –130 –140 –140 –155 –155 –175 –175 –200 –200 –230 –230 –260 –260
14.5 14.5 16 16 18 18 20 20 22 22 25 25 28 28 33 33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–185 –185 –210 –210 –230 –230 –250 –250 –280 –280 –320 –320 –360 –360 –420 –420
23 23 26 26 28,5 28,5 31,5 31,5 35 35 40 40 45 45 52,5 52,5
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7.3 Tengelytûrések (folytatás)
Méretek mm-ben

A tengely felett 3 6 10 18 30 50 65 80 100 120 140 160 180
névleges mérete -ig 6 10 18 30 50 65 80 100 120 140 160 180 200

Tûrések µm-ben (normál tûrés)

A csapágy furatátmérôjének 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eltérése   mp – 8 – 8 – 8 –10 –12 –15 –15 –20 –20 –25 –25 –25 –30

Illesztési kép Tengelytûrések µm-ben
Tengely Csapágy

m 5 +9 +12 +15 +17 +20 +24 +24 +28 +28 +33 +33 +33 +37
+4 +6 +7 +8 +9 +11 +11 +13 +13 +15 +15 +15 +17

m 6 +12 +15 +18 +21 +25 +30 +30 +35 +35 +40 +40 +40 +46
+4 +6 +7 +8 +9 +11 +11 +13 +13 +15 +15 +15 +17

n 5 +13 +16 +20 +24 +28 +33 +33 +38 +38 +45 +45 +45 +51
+8 +10 +12 +15 +17 +20 +20 +23 +23 +27 +27 +27 +31

n 6 +16 +19 +23 +28 +33 +39 +39 +45 +45 +52 +52 +52 +60
+8 +10 +12 +15 +17 +20 +20 +23 +23 +27 +27 +27 +31

p 6 +20 +24 +29 +35 +42 +51 +51 +59 +59 +68 +68 +68 +79
+12 +15 +18 +22 +26 +32 +32 +37 +37 +43 +43 +43 +50

p 7 +24 +30 +36 +43 +51 +62 +62 +72 +72 +83 +83 +83 +96
+12 +15 +18 +22 +26 +32 +32 +37 +37 +43 +43 +43 +50

r 6 +23 +28 +34 +41 +50 +60 +62 +73 +76 +88 +90 +93 +106
+15 +19 +23 +28 +34 +41 +43 +51 +54 +63 +65 +68 +77

r 7 +27 +34 +41 +49 +59 +71 +73 +86 +89 +103 +105 +108 +123
+15 +19 +23 +28 +34 +41 +43 +51 +54 +63 +65 +68 +77

s 6 +27 +32 +39 +48 +59 +72 +78 +93 +101 +117 +125 +133 +151
+19 +23 +28 +35 +43 +53 +59 +71 +79 +92 +100 +108 +122

s 7 +31 +38 +46 +56 +68 +83 +89 +106 +114 +132 +140 +148 +168
+19 +23 +28 +35 +43 +53 +59 +71 +79 +92 +100 +108 +122

Tengelytûrések lehúzó- és szorítóhüvelyekhez

h7  IT5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 –12 –15 –18 –21 –25 –30 –30 –35 –35 –40 –40 –40 –46

2,5 3 4 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 9 9 9 10

h8  IT5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 –18 –22 –27 –33 –39 –46 –46 –54 –54 –63 –63 –63 –72

2,5 3 4 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 9 9 9 10

h9  IT6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 –30 –36 –43 –52 –62 –74 –74 –87 –87 –100 –100 –100 –115

4 4,5 5,5 6,5 8 9,5 9,5 11 11 12,5 12,5 12,5 14,5

h10  IT7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 –48 –58 –70 –84 –100 –120 –120 –140 –140 –160 –160 –160 –185

6 7,5 9 10,5 12,5 15 15 17,5 17,5 20 20 20 23

A körkörösség és hengeresség tûrések (piros számok) a sugárra vonatkoznak (DIN ISO 1101).
A tengelyátmérô mérésénél a tûrésértékeket meg kell duplázni.
Az általános gépiparban a h7 illetve h8 értékekre törekszenek.
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225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250
250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-30 -35 -35 -40 -40 -45 -45 -50 -50 -75 -75 -100 -100 -125 -125 –160

+355 +400 +400 +440 +440 +480 +480 +540 +540 +610 +610 +680 +680 +770 +770 +890
+170 +190 +190 +210 +210 +230 +230 +260 +260 +290 +290 +320 +320 +350 +350 +390

+172 +191 +191 +214 +214 +232 +232 +255 +255 +285 +285 +310 +310 +360 +360 +415
+100 +110 +110 +125 +125 +135 +135 +145 +145 +160 +160 +170 +170 +195 +195 +220

+96 +108 +108 +119 +119 +131 +131 +144 +144 +160 +160 +176 +176 +203 +203 +235
+50 +56 +56 +62 +62 +68 +68 +76 +76 +80 +80 +86 +86 +98 +98 +110

+44 +49 +49 +54 +54 +60 +60 +66 +66 +74 +74 +82 +82 +94 +94 +108
+15 +17 +17 +18 +18 +20 +20 +22 +22 +24 +24 +26 +26 +28 +28 +30

+61 +69 +69 +75 +75 +83 +83 +92 +92 +104 +104 +116 +116 +133 +133 +155
+15 +17 +17 +18 +18 +20 +20 +22 +22 +24 +24 +26 +26 +28 +28 +30

+20 +23 +23 +25 +25 +27 +27
0 0 0 0 0 0 0

+29 +32 +32 +36 +36 +40 +40 +44 +44 +50 +50 +56 +56 +66 +66 +78
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+46 +52 +52 +57 +57 +63 +63 +70 +70 +80 +80 +90 +90 +105 +105 +125
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+72 +81 +81 +89 +89 +97 +97 +110 +110 +125 +125 +140 +140 +165 +165 +195
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+22 +25 +25 +29 +29 +33 +33
–7 –7 –7 –7 –7 –7 –7

+30 +36 +36 +39 +39 +43 +43
–16 –16 –16 –18 –18 –20 –20

+7 +8 +8 +9 +9 +10 +10
–7 –8 –8 –9 –9 –10 –10

+10 +11,5 +11,5 +12,5 +12,5 +13,5 +13,5
–10 –11,5 –11,5 –12,5 –12,5 –13,5 –13,5

+14,5 +16 +16 +18 +18 +20 +20 +22 +22 +25 +25 +28 +28 +33 +33 +39
–14,5 –16 –16 –18 –18 –20 –20 –22 –22 –25 –25 –28 –28 –33 –33 –39

+23 +26 +26 +28,5 +28,5 +31,5 +31,5 +35 +35 +40 +40 +45 +45 +52 +52 +62
–23 –26 –26 –28,5 –28,5 –31,5 –31,5 –35 –35 –40 –40 –45 –45 –52 –52 –62

0 0 0 0 0 0 0
–14 –16 –16 –17 –17 –20 –20

+2 +3 +3 +3 +3 +2 +2
–18 –20 –20 –22 –22 –25 –25

+5 +5 +5 +7 +7 +8 +8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–24 –27 –27 –29 –29 –32 –32 –44 –44 –50 –50 –56 –56 –66 –66 –78
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7.4 Csapágyház illesztések
Méretek mm-ben

A házfurat felett 6 10 18 30 50 65 80 100 120 140 160 180 200
névleges mérete -ig 10 18 30 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225

Tûrések µm-ben (normál tûrés)

A csapágy külsô átmérôjének 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eltérése mp – 8 – 8 – 9 –11 –13 –13 –15 –15 –18 –18 –25 –30 –30

Illesztési kép
Ház                         Csapágy Csapágyháztûrések µm-ben

D 10 +98 +120 +149 +180 +220 +220 +260 +260 +305 +305 +305 +355 +355
+40 +50 +65 +80 +100 +100 +120 +120 +145 +145 +145 +170 +170

E 8 +47 +59 +73 +89 +106 +106 +126 +126 +148 +148 +148 +172 +172
+25 +32 +40 +50 +60 +60 +72 +72 +85 +85 +85 +100 +100

F 7 +28 +34 +41 +50 +60 +60 +71 +71 +83 +83 +83 +96 +96
+13 +16 +20 +25 +30 +30 +36 +36 +43 +43 +43 +50 +50

G 6 +14 +17 +20 +25 +29 +29 +34 +34 +39 +39 +39 +44 +44
+5 +6 +7 +9 +10 +10 +12 +12 +14 +14 +14 +15 +15

G 7 +20 +24 +28 +34 +40 +40 +47 +47 +54 +54 +54 +61 +61
+5 +6 +7 +9 +10 +10 +12 +12 +14 +14 +14 +15 +15

H 5 +6 +8 +9 +11 +13 +13 +15 +15 +18 +18 +18 +20 +20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H 6 +9 +11 +13 +16 +19 +19 +22 +22 +25 +25 +25 +29 +29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H 7 +15 +18 +21 +25 +30 +30 +35 +35 +40 +40 +40 +46 +46
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H 8 +22 +27 +33 +39 +46 +46 +54 +54 +63 +63 +63 +72 +72
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J 6 +5 +6 +8 +10 +13 +13 +16 +16 +18 +18 +18 +22 +22
–4 –5 –5 –6 –6 –6 –6 –6 –7 –7 –7 –7 –7

J 7 +8 +10 +12 +14 +18 +18 +22 +22 +26 +26 +26 +30 +30
–7 –8 –9 –11 –12 –12 –13 –13 –14 –14 –14 –16 –16

JS 4 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4 +5 +5 +6 +6 +6 +7 +7
–2 –2,5 –3 –3,5 –4 –4 –5 –5 –6 –6 –6 –7 –7

JS 5 +3 +4 +4,5 +5,5 +6,5 +6,5 +7,5 +7,5 +9 +9 +9 +10 +10
–3 –4 –4,5 –5,5 –6,5 –6,5 –7,5 –7,5 –9 –9 –9 –10 –10

JS 6 +4,5 +5,5 +6,5 +8 +9,5 +9,5 +11 +11 +12,5 +12,5 +12,5 +14,5 +14,5
–4,5 –5,5 –6,5 –8 –9,5 –9,5 –11 –11 –12,5 –12,5 –12,5 –14,5 –14,5

JS 7 +7,5 +9 +10,5 +12,5 +15 +15 +17,5 +17,5 +20 +20 +20 +23 +23
–7,5 –9 –10,5 –12,5 –15 –15 –17,5 –17,5 –20 –20 –20 –23 –23

K 4 +0,5 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0
–3,5 –4 –6 –6 –7 –7 –9 –9 –11 –11 –11 –14 –14

K 5 +1 +2 +1 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +2
–5 –6 –8 –9 –10 –10 –13 –13 –15 –15 –15 –18 –18

K 6 +2 +2 +2 +3 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +5 +5
–7 –9 –11 –13 –15 –15 –18 –18 –21 –21 –21 –24 –24
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225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250
250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-30 -35 -35 -40 -40 -45 -45 -50 -50 -75 -75 -100 -100 -125 -125 –160

+13 +16 +16 +17 +17 +18 +18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-33 -36 -36 -40 -40 -45 -45 -70 -70 -80 -80 -90 -90 -105 -105 -125

-8 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -26 -26 -30 -30 -34 -34 -40 -40 -48
-37 -41 -41 -46 -46 -50 -50 -70 -70 -80 -80 -90 -90 -106 -106 -126

0 0 0 0 0 0 0
-46 -52 -52 -57 -57 -63 -63

-22 -25 -25 -26 -26 -27 -27 -44 -44 -50 -50 -56 -56 -66 -66 -78
-51 -57 -57 -62 -62 -67 -67 -88 -88 -100 -100 -112 -112 -132 -132 -156

-14 -14 -14 -16 -16 -17 -17
-60 -66 -66 -73 -73 -80 -80

-41 -47 -47 -51 -51 -55 -55 -78 -78 -88 -88 -100 -100 -120 -120 -140
-70 -79 -79 -87 -87 -95 -95 -122 -122 -138 -138 -156 -156 -186 -186 -218

-33 -36 -36 -41 -41 -45 -45 -78 -78 -88 -88 -100 -100 -120 -120 -140
-79 -88 -88 -98 -98 -108 -108 -148 -148 -168 -168 -190 -190 -225 -225 -265

-75 -85 -89 -97 -103 -113 -119 -150 -155 -175 -185 -210 -220 -250 -260 -300
-104 -117 -121 -133 -139 -153 -159 -194 -199 -225 -235 -266 -276 -316 -326 -378

-131 -149 -161 -179 -197 -219 -239
-160 -181 -193 -215 -233 -259 -279
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7.4 Csapágyháztûrések (Folytatás)
Méretek mm-ben

A házfurat felett 6 10 18 30 50 65 80 100 120 140 160 180 200
névleges mérete -ig 10 18 30 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225

Tûrések µm-ben (normál tûrés)

A csapágy külsô átmérôjének 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eltérése mp – 8 – 8 – 9 –11 –13 –13 –15 –15 –18 –18 –25 –30 –30

Illesztési kép
Ház  Csapágy Csapágyháztûrések µm-ben

K 7 +5 +6 +6 +7 +9 +9 +10 +10 +12 +12 +12 +13 +13
-10 -12 -15 -18 -21 -21 -25 -25 -28 -28 -28 -33 -33

M 6 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -8 -8 -8 -8 -8
-12 -15 -17 -20 -24 -24 -28 -28 -33 -33 -33 -37 -37

M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-15 -18 -21 -25 -30 -30 -35 -35 -40 -40 -40 -46 -46

N 6 -7 -9 -11 -12 -14 -14 -16 -16 -20 -20 -20 -22 -22
-16 -20 -24 -28 -33 -33 -38 -38 -45 -45 -45 -51 -51

N 7 -4 -5 -7 -8 -9 -9 -10 -10 -12 -12 -12 -14 -14
-19 -23 -28 -33 -39 -39 -45 -45 -52 -52 -52 -60 -60

P 6 -12 -15 -18 -21 -26 -26 -30 -30 -36 -36 -36 -41 -41
-21 -26 -31 -37 -45 -45 -52 -52 -61 -61 -61 -70 -70

P 7 -9 -11 -14 -17 -21 -21 -24 -24 -28 -28 -28 -33 -33
-24 -29 -35 -42 -51 -51 -59 -59 -68 -68 -68 -79 -79

R 6 -16 -20 -24 -29 -35 -37 -44 -47 -56 -58 -61 -68 -71
-25 -31 -37 -45 -54 -56 -66 -69 -81 -83 -86 -97 -100

S 6 -20 -25 -31 -38 -47 -53 -64 -72 -85 -93 -101 -113 -121
-29 -36 -44 -54 -66 -72 -86 -94 -110 -118 -126 -142 -150
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Külsô gyûrû

Méretek mm-ben
A D külsô
átmérô felett 6 18 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630 800 1000 1250
névleges mérete -ig 18 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600

PN tûrésosztály (normál tûrések)

Tûrések µm-ben

Eltérés ΔDmp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–8 –9 –11 –13 –15 –18 –25 –30 –35 –40 –45 –50 –75 –100 –125 –160

Ingadozás Átmérô 
VDp csoport 7·8·9 10 12 14 16 19 23 31 38 44 50 56 63 94 125

0·1 8 9 11 13 19 23 31 38 44 50 56 63 94 125

2·3·4 6 7 8 10 11 14 19 23 26 30 34 38 55 75

Tömített
csapágy 2·3·4 10 12 16 20 26 30 38

Ingadozás VDmp 6 7 8 10 11 14 19 23 26 30 34 38 55 75

Körfutás Kea 15 15 20 25 35 40 45 50 60 70 80 100 120 140 160 190

A ΔCs és VCs szélességtûrés azonos a hozzá tartozó belsô gyûrû ΔBs és VBs tûréssel.

Táblázatok
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7.5Radiális csapágyak normál tûrése;
(kivéve kúpgörgôs csapágyak)

Belsô gyûrû

Méretek mm-ben

A d csapágyfurat felett 2,5 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630 800 1000
névleges mérete -ig 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630 800 1000 1250

PN tûrésosztály (normál tûrések)

Tûrések µm-ben

Furat, hengeres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eltérés dmp –8 –8 –10 –12 –15 –20 –25 –30 –35 –40 –45 –50 –75 –100 –125

Ingadozás Átmérôsorozat
Vdp 7 · 8 · 9 10 10 13 15 19 25 31 38 44 50 56 63

0 · 1 8 8 10 12 19 25 31 38 44 50 56 63

2 · 3 · 4 6 6 8 9 11 15 19 23 26 30 34 38

Ingadozás Vdmp 6 6 8 9 11 15 19 23 26 30 34 38

Furat, kúpos 1:12 +15 +18 +21 +25 +30 +35 +40 +46 +52 +57 +63 +70 +80 +90 +105
Eltérés Δdmp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eltérés Δd1mp – +15 +18 +21 +25 +30 +35 +40 +46 +52 +57 +63 +70 +80 +90 +105
Δdmp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingadozás V dp 10 10 13 15 19 25 31 38 44 50 56

Furat, kúpos 1:30 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50 +75 +100 +125
Eltérés Δdmp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eltérés Δd1mp – +35 +40 +50 +55 +60 +65 +75 +85 +100 +100 +115
Δdmp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingadozás Vdp 19 25 31 38 44 50 56 63

Szélesség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eltérés ΔBs –120 –120 –120 –120 –150 –200 –250 –300 –350 –400 –450 –500 –750 –1000 –1250

Szélesség
ingadozás VBs 15 20 20 20 25 25 30 30 35 40 50 60 70 80 100

Körfutás Kia 10 10 13 15 20 25 30 40 50 60 65 70 80 90 100
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Furatátmérô

Δ dmp A közepes furatátmérô eltérése a névleges mérettôl
Δ d1mp A kúpos furat közepes nagyátmérôjének eltérése a névleges mérettôl
Vdp A furatátmérô ingadozása egy radiális síkban
Vdmp A közepes furatátmérô ingadozása;

a legnagyobb és legkisebb közepes furatátmérô különbsége

Külsô átmérô

Δ Dmp A közepes külsô átmérô eltérése a névleges mérettôl
VDp A külsô átmérô ingadozása egy radiális síkban
VDmp A közepes külsô átmérô ingadozása;

a legnagyobb és a legkisebb közepes külsô átmérô különbsége

Szélesség

ΔBs, ΔCs Az egy helyen mért belsô vagy külsô gyûrû szélesség eltérése a névleges mérettôl

VBs, VCs A belsô vagy külsô gyûrû szélesség ingadozása

Futáspontosság

Kia A komplett csapágy belsô gyûrûjének radiális ütése
Kea A komplett csapágy külsô gyûrûjének radiális ütése
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7.6Metrikus méretû kúpgörgôs csapágyak normál tûrése

Belsô gyûrû

Méretek mm-ben

A d csapágyfurat   felett 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500
névleges mérete   -ig 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630

PN normál tûrésosztály

Tûrések µm-ben

Eltérés Δdmp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–12 –12 –12 –15 –20 –25 –30 –35 –40 –45 –50

Ingadozás Vdp 12 12 12 15 20 25 30 35 40 45 50

Vdmp 9 9 9 11 15 19 23 26 30

Szélesség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eltérés ΔBs –120 –120 –120 –150 –200 –250 –300 –350 –400 –450 –500

Körfutás Kia 15 18 20 25 30 35 50 60 70 70 85

Szélesség +200 +200 +200 +200 +200 +350 +350 +350 +400 +400 +500
eltérés ΔTs 0 0 0 0 –200 –250 –250 –250 –400 –400 –500

ΔT1s +100 +100 +100 +100 +100 +150 +150 +150 +200
0 0 0 0 –100 –150 –150 –150 –200

ΔT2s +100 +100 +100 +100 +100 +200 +200 +200 +200
0 0 0 0 –100 –100 –100 –100 –200

Külsô gyûrû

Méretek mm
A D külsô 
átmérô felett 18 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630 800
névleges mérete -ig 30 50 80 120 150 180 250 315 400 500 630 800 1000

PN normál tûrésosztály

Tûrések µm-ben

Eltérés ΔDmp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–12 –14 –16 –18 –20 –25 –30 –35 –40 –45 –50 –75 –100

Ingadozás VDp 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 75 100

VDmp 9 11 12 14 15 19 23 26 30 34 38

Körfutás Kea 18 20 25 35 40 45 50 60 70 80 100 120 120

A ΔCs szélességtûrés azonos a hozzá tartozó belsô gyûrû ΔBs tûrésével.

Ts Egy kúpgörgôs csapágy egy helyen mért szerelési magassága
T1s Egy kúpgörgôs csapágy egy helyen mért szerelési magassága etalon külsô gyûrûvel
T2s Egy kúpgörgôs csapágy egy helyen mért szerelési magassága etalon belsô gyûrûvel
ΔTs = Ts–T, ΔT1s = T1s–T1, ΔT2s = T2s–T2 Egy kúpgörgôs csapágy egy helyen mért szerelési magasságának eltérése a névleges mérettôl

Hs, H1s, H2s, H3s, H4s Egy axiális csapágy egy helyen mért szerelési magassága
ΔHs = Hs–H, ΔH1s = H1s–H1, ΔH2s = H2s–H2.... Egy axiális csapágy egy helyen mért szerelési magasságának eltérése a névleges mérettôl

H Egy egyfelé ható axiális csapágy összes magassága
H1 Egy egyfelé ható axiális csapágy összes magassága az alátét-tárcsával
H2 Egy kétfelé ható axiális csapágy összes magassága
H3 Egy kétfelé ható axiális csapágy összes magassága az alátét-tárcsával
H4 Egy axiális beálló görgôscsapágy összes magassága

Táblázatok

7.7Axiális csapágyak normál tûrései

Tengelytárcsa

Méretek mm-ben

A dw csapágyfurat felett 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630 800 1000
névleges mérete -ig 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630 800 1000 1250

PN normál tûrésosztály

Tûrések µm-ben

Eltérés Δdmp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–8 –10 –12 –15 –20 –25 –30 –35 –40 –45 –50 –75 –100 –125

Ingadozás Vdp 6 8 9 11 15 19 23 26 30 34 38

Ütés Si*) 10 10 10 10 15 15 20 25 30 30 35 40 45 50

Alátét-tárcsa +70 +70 +85 +100 +120 +140 +140 +160 +180 +180
eltérés Δdu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fészektárcsa
Méretek mm-ben

A Dg külsô
átmérô felett 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630 800 1000 1250
névleges mérete -ig 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600

PN normál tûrésosztály
Tûrések µm-ben

Eltérés ΔDmp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–13 –16 –19 –22 –25 –30 –35 –40 –45 –50 –75 –100 –125 –160

Ingadozása VDp 10 12 14 17 19 23 26 30 34 38 55 75

Alátét-tárcsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eltérés ΔDu –30 –35 –45 –60 –75 –90 –105 –120 –135 –180

*) Si A tengely- vagy fészektárcsa falvastagság ingadozása (axiális ütés)

Axiális csapágyak szerelési magassága

Méretek mm-ben

A dw csapágyfurat felett 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630 800 1000
névleges mérete -ig 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630 800 1000 1250

PN ... P4 tûrésosztály
Tûrések µm-ben

Eltérés ΔHs +20 +20 +20 +25 +25 +30 +40 +40 +50 +60 +70 +80 +100
–250 –250 –300 –300 –400 –400 –400 –500 –500 –600 –750 –1000 –1400

ΔH1s +100 +100 +100 +150 +150 +150 +200 +200 +300 +350 +400 +450 +500
–250 –250 –300 –300 –400 –400 –400 –500 –500 –600 –750 –1000 –1400

ΔH2s +150 +150 +150 +200 +200 +250 +350 +350 +400 +500 +600 +700 +900
–400 –400 –500 –500 –600 –600 –700 –700 –900 –1100 –1300 –1500 –1800

ΔH3s +300 +300 +300 +400 +400 +500 +600 +600 +750 +900 +1100 +1300 +1600
–400 –400 –500 –500 –600 –600 –700 –700 –900 –1100 –1300 –1500 –1800

ΔH4s +20 +20 +20 +25 +25 +30 +40 +40 +50 +60 +70 +80 +100
–300 –300 –400 –400 –500 –500 –700 –700 –900 –1200 –1400 –1800 –2400
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7.8 A saroklekerekítések határértékei

Jelölések

r1s, r3s Egy helyen mért rádiusz radiális irányban

r2s, r4s Egy helyen mért rádiusz axiális irányban

rsmin az r1smin, legkisebb rádiusz általános jelölése r2smin, r3smin, r4smin

r1smax, r3smax a legnagyobb rádiusz radiális irányban

r2smax, r4smax a legnagyobb rádiusz axiális irányban

Radiális csapágyak (kivéve kúpgörgôs csapágyak) saroklekerekítése

Méretek mm-ben

rsmin 0,1 0,15 0,2 0,3 0,6 1 1,1 1,5

A d csapágyfurat felett 40 40 50 120 120
névleges mérete -ig 40 40 50 120 120

r1smax 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1 1,3 1,5 1,9 2 2,5 2,3 3

r2smax 0,4 0,6 0,8 1 1 2 2 3 3 3,5 4 4 5

Metrikus méretû kúpgörgôs csapágyak saroklekerekítése
Belsô gyûrû

Méretek mm-ben

rsmin 0,3 0,6 1 1,5 2

A d csapágyfurat felett 40 40 50 120 250 120 250
névleges mérete -ig 40 40 50 120 250 120 250

r1smax 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9 2,3 2,8 3,5 2,8 3,5 4

r2smax 1,4 1,6 1,7 2 2,5 3 3 3,5 4 4 4,5 5

Külsô gyûrû
Méretek mm-ben

rsmin 0,3 0,6 1 1,5 2

A D külsô átmérô felett 40 40 50 120 250 120 250
névleges mérete -ig 40 40 50 120 250 120 250

r3smax 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9 2,3 2,8 3,5 2,8 3,5 4

r4smax 1,4 1,6 1,7 2 2,5 3 3 3,5 4 4 4,5 5

Axiális csapágyak saroklekerekítése

Méretek mm-ben

rsmin 0,1 0,15 0,2 0,3 0,6 1 1,1 1,5 2 2,1 3 4 5 6 7,5 9,5 12 15 19

r1smax, r2smax 0,2 0,3 0,5 0,8 1,5 2,2 2,7 3,5 4 4,5 5,5 6,5 8 10 12,5 15 18 21 25

Radiális csapágyak Kúpgörgôs csapágyak Axiális csapágyak

2 2,1 2,5 3 4 5 6 7,5 9,5 12 15 19

80 220 280 100 280 280
80 220 280 100 280 280

3 3,5 3,8 4 4,5 3,8 4,5 5 5 5,5 6,5 8 10 12,5 15 18 21 25

4,5 5 6 6,5 7 6 6 7 8 8 9 10 13 17 19 24 30 38

2,5 3 4 5 6

120 250 120 250 400 120 250 400 180 180
120 250 120 250 400 120 250 400 180 180

3,5 4 4,5 4 4,5 5 5,5 5 5,5 6 6,5 6,5 7,5 7,5 9

5 5,5 6 5,5 6,5 7 7,5 7 7,5 8 8,5 8 9 10 11

2,5 3 4 5 6

120 250 120 250 400 120 250 400 180 180
120 250 120 250 400 120 250 400 180 180

3,5 4 4,5 4 4,5 5 5,5 5 5,5 6 6,5 6,5 7,5 7,5 9

5 5,5 6 5,5 6,5 7 7,5 7 7,5 8 8,5 8 9 10 11

Táblázatok Táblázatok
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7.9 FAG mélyhornyú golyóscsapágyak radiális hézaga

Méretek mm-ben

Névleges felett 2,5 6 10 18 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180
csapágyfurat -ig 6 10 18 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200

Csapágyhézag µm-ben

Hézagcsoport min 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
C2 max 7 7 9 10 11 11 11 15 15 18 20 23 23 25 30

Hézagcsoport min 2 2 3 5 5 6 6 8 10 12 15 18 18 20 25
CN (normál) max 13 13 18 20 20 20 23 28 30 36 41 48 53 61 71

Hézagcsoport min 8 8 11 13 13 15 18 23 25 30 36 41 46 53 63
C3 max 23 23 25 28 28 33 36 43 51 58 66 81 91 102 117

Hézagcsoport min 14 18 20 23 28 30 38 46 53 61 71 81 91 107
C4 max 29 33 36 41 46 51 61 71 84 97 114 130 147 163

Méretek mm-ben

Névleges felett 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120
csapágyfurat -ig 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

Csapágyhézag µm-ben

Hézagcsoport min 4 4 4 8 8 8 10 10 20 20 30 30 30 40 40 40
C2 max 32 36 39 45 50 60 70 80 90 100 120 130 150 160 170 180

Hézagcsoport min 28 31 36 42 50 60 70 80 90 100 120 130 150 160 170 180
CN (normál) max 82 92 97 110 120 140 160 180 200 220 250 280 310 340 370 400

Hézagcsoport min 73 87 97 110 120 140 160 180 200 220 250 280 310 340 370 400
C3 max 132 152 162 180 200 230 260 290 320 350 390 440 490 540 590 640

Hézagcsoport min 120 140 152 175 200 230 260 290 320 350 390 440 490 540 590 640
C4 max 187 217 237 260 290 330 370 410 460 510 560 620 690 760 840 910

7.10 FAG beálló golyóscsapágyak radiális hézaga

Méretek mm

Névleges felett 2,5 6 10 14 18 24 30 40 50 65 80 100 120 140
csapágyfurat -ig 6 10 14 18 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160

Hengeres furattal
Csapágyhézag µm-ben

Hézagcsoport min 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 15
C2 max 8 9 10 12 14 16 18 19 21 24 27 31 38 44

Hézagcsoport min 5 6 6 8 19 11 13 14 16 18 22 25 30 35
CN (normál) max 15 17 19 21 23 24 29 31 36 40 48 56 68 80

Hézagcsoport min 10 12 13 15 17 19 23 25 30 35 42 50 60 70
C3 max 20 25 26 28 30 35 40 44 50 60 70 83 100 120

Hézagcsoport min 15 19 21 23 25 29 34 37 45 54 64 75 90 110
C4 max 25 33 35 37 39 46 53 57 69 83 96 114 135 161

Kúpos furattal
Csapágyhézag µm-ben

Hézagcsoport min 7 9 12 14 18 23 29 35 40 45
C2 max 17 20 24 27 32 39 47 56 68 74

Hézagcsoport min 13 15 19 22 27 35 42 50 60 65
CN (normál) max 26 28 35 39 47 57 68 81 98 110

Hézagcsoport min 20 23 29 33 41 50 62 75 90 100
C3 max 33 39 46 52 61 75 90 108 130 150

Hézagcsoport min 28 33 40 45 56 69 84 100 120 140
C4 max 42 50 59 65 80 98 116 139 165 191

Táblázatok Táblázatok
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Táblázatok Táblázatok

7.11 FAG hengergörgôs csapágyak radiális hézaga

Méretek mm-ben

Névleges felett 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225
csapágyfurat -ig 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225 250

Hengeres furattal
Csapágyhézag µm-ben

Hézagcsoport min 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 15 15 15
C1NA1) max 15 15 15 18 20 25 30 30 35 35 40 45 50 50

Hézagcsoport min 0 0 5 5 10 10 15 15 15 20 25 35 45 45
C2 max 25 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 90 105 110

Hézagcsoport min 20 20 25 30 40 40 50 50 60 70 75 90 105 110
CN (normál) max 45 45 50 60 70 75 85 90 105 120 125 145 165 175

Hézagcsoport min 35 35 45 50 60 65 75 85 100 115 120 140 160 170
C3 max 60 60 70 80 90 100 110 125 145 165 170 195 220 235

Hézagcsoport min 50 50 60 70 80 90 105 125 145 165 170 195 220 235
C4 max 75 75 85 100 110 125 140 165 190 215 220 250 280 300

Kúpos furattal
Csapágy µm-ben

Hézagcsoport min 10 15 15 17 20 25 35 40 45 50 55 60 60 65
C1NA1) max 20 25 25 30 35 40 55 60 70 75 85 90 95 100

Hézagcsoport min 15 20 20 25 30 35 40 50 55 60 75 85 95 105
C2 max 40 45 45 55 60 70 75 90 100 110 125 140 155 170

Hézagcsoport min 30 35 40 45 50 60 70 90 100 110 125 140 155 170
CN (normál) max 55 60 65 75 80 95 105 130 145 160 175 195 215 235

Hézagcsoport min 40 45 55 60 70 85 95 115 130 145 160 180 200 220
C3 max 65 70 80 90 100 120 130 155 175 195 210 235 260 285

Hézagcsoport min 50 55 70 75 90 110 120 140 160 180 195 220 245 270
C4 max 75 80 95 105 120 145 155 180 205 230 245 275 305 335

250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800
280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000

20 20 20 25 25 25 25 30 30 35 35 35 50 60 60 70 80 100
55 60 65 75 85 95 100 110 130 140 160 180 200 220 240 270 300 320

55 55 65 100 110 110 120 140 145 150 180 200 220 230 270 330 380 400
125 130 145 190 210 220 240 260 285 310 350 390 430 470 530 610 700 760

125 130 145 190 210 220 240 260 285 310 350 390 430 470 530 610 700 760
195 205 225 280 310 330 360 380 425 470 520 580 640 710 790 890 1020 1120

190 200 225 280 310 330 360 380 425 470 520 580 640 710 790 890 1020 1120
260 275 305 370 410 440 480 500 565 630 690 770 850 950 1050 1170 1340 1480

260 275 305 370 410 440 480 500 565 630 690 770 850 950 1050 1170 1340 1480
330 350 385 460 510 550 600 620 705 790 860 960 1060 1190 1310 1450 1660 1840

75 80 90 100 110 120 130 140 160 170 190 210 230 250 270 300 320 340
110 120 135 150 170 190 210 230 260 290 330 360 400 440 460 500 530 560

115 130 145 165 185 205 230 260 295 325 370 410 455 490 550 640 700 760
185 205 225 255 285 315 350 380 435 485 540 600 665 730 810 920 1020 1120

185 205 225 255 285 315 350 380 435 485 540 600 665 730 810 920 1020 1120
255 280 305 345 385 425 470 500 575 645 710 790 875 970 1070 1200 1340 1480

240 265 290 330 370 410 455 500 565 630 700 780 865 960 1070 1200 1340 1480
310 340 370 420 470 520 575 620 705 790 870 970 1075 1200 1330 1480 1660 1840

295 325 355 405 455 505 560 620 695 775 860 960 1065 1200 1330 1480 1660 1840
365 400 435 495 555 615 680 740 835 935 1030 1150 1275 1440 1590 1760 1980 2200

1) A C1NA hézagcsoport az egy- és kétsoros hengergörgôs csapágyak SP és UP tûrésosztályára vonatkozik.
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Táblázatok

7.12 FAG beálló görgôscsapágyak radiális hézaga

Méretek mm-ben

Névleges felett 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225
csapágyfurat -ig 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225 250

Hengeres furattal
Méretek µm-ben

Hézagcsoport min 10 15 15 20 20 30 35 40 50 60 65 70 80 90
C2 max 20 25 30 35 40 50 60 75 95 110 120 130 140 150

Hézagcsoport min 20 25 30 35 40 50 60 75 95 110 120 130 140 150
CN (normál) max 35 40 45 55 65 80 100 120 145 170 180 200 220 240

Hézagcsoport min 35 40 45 55 65 80 100 120 145 170 180 200 220 240
C3 max 45 55 60 75 90 110 135 160 190 220 240 260 290 320

Hézagcsoport min 45 55 60 75 90 110 135 160 190 220 240 260 290 320
C4 max 60 75 80 100 120 145 180 210 240 280 310 340 380 420

Kúpos furattal
Csapágyhézag µm-ben

Hézagcsoport min 15 20 25 30 40 50 55 65 80 90 100 110 120 140
C2 max 25 30 35 45 55 70 80 100 120 130 140 160 180 200

Hézagcsoport min 25 30 35 45 55 70 80 100 120 130 140 160 180 200
CN (normál) max 35 40 50 60 75 95 110 130 160 180 200 220 250 270

Hézagcsoport min 35 40 50 60 75 95 110 135 160 180 200 220 250 270
C3 max 45 55 65 80 95 120 140 170 200 230 260 290 320 350

Hézagcsoport min 45 55 65 80 95 120 140 170 200 230 260 290 320 350
C4 max 60 75 85 100 120 150 180 220 260 300 340 370 410 450

250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400
280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600

100 110 120 130 140 140 150 170 190 210 230 260 290 320 350 380
170 190 200 220 240 260 180 310 350 390 430 480 530 580 630 700

170 190 200 220 240 260 180 310 350 390 430 480 530 580 630 700
260 280 310 340 370 410 440 480 530 580 650 710 770 840 910 1020

260 280 310 340 370 410 440 480 530 580 650 710 770 840 910 1020
350 370 410 450 500 550 600 650 700 770 860 930 1050 1140 1240 1390

350 370 410 450 500 550 600 650 700 770 860 930 1050 1140 1240 1390
460 500 550 600 660 720 780 850 920 1010 1120 1220 1430 1560 1700 1890

150 170 190 210 230 260 290 320 350 390 440 490 540 600 660 740
220 240 270 300 330 370 410 460 510 570 640 710 780 860 940 1060

220 240 270 300 330 370 410 460 510 570 640 710 780 860 940 1060
300 330 360 400 440 490 540 600 670 750 840 930 1020 1120 1220 1380

300 330 360 400 440 490 540 600 670 750 840 930 1020 1120 1220 1380
390 430 470 520 570 630 680 760 850 960 1070 1190 1300 1420 1550 1750

390 430 470 520 570 630 680 760 850 960 1070 1190 1300 1420 1550 1750
490 540 590 650 720 790 870 980 1090 1220 1370 1520 1650 1800 1960 2200

Táblázatok



7.14 FAG kétsoros ferdehatásvonalú golyóscsapágyak axiális hézaga

32, 32B, 33, 33B sorozatok

Méretek mm-ben

Névleges felett 6 10 18 24 30 40 50 65 80 100 120
csapágyfurat -ig 10 18 24 30 40 50 65 80 100 120 140

Csapágyhézag µm-ben

Hézagcsoport min 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4
C2 max 11 12 14 15 16 18 22 24 26 30 34

Hézagcsoport min 5 6 7 8 9 11 13 15 18 22 25
CN (normál) max 21 23 25 27 29 33 36 40 46 53 59

Hézagcsoport min 12 13 16 18 21 23 26 30 35 42 48
C3 max 28 31 34 37 40 44 48 54 63 73 82

Hézagcsoport min 25 27 28 30 33 36 40 46 55 65 74
C4 max 45 47 48 50 54 58 63 71 83 96 108

32DA és 33 DA sorozatok

Csapágyhézag µm-ben

Hézagcsoport min 5 6 7 8 9 11 13 15 18 22 25
C2 max 22 24 25 27 29 33 36 40 46 53 59

Hézagcsoport min 11 13 14 16 18 22 25 29 35 42 48
CN (normál) max 28 31 32 35 38 44 48 54 63 73 82

Hézagcsoport min 20 23 24 27 30 36 40 46 55 65 74
C3 max 37 41 42 46 50 58 63 71 83 96 108

Táblázatok
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7.13 FAG hordógörgôs csapágyak radiális hézaga

Méretek mm-ben

Névleges felett 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 225 250 280 315
csapágyfurat -ig 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 225 250 280 315 355

Hengeres furattal
Csapágyhézag µm-ben

Hézagcsoport min 2 3 3 4 5 7 10 15 20 25 30 35 40 40 45
C2 max 9 10 13 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75

Hézagcsoport min 9 10 13 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75
CN (normál) max 17 20 23 27 35 45 50 55 65 70 75 80 85 100 105

Hézagcsoport min 17 20 23 27 35 45 50 55 65 70 75 80 85 100 105
C3 max 28 30 35 40 55 65 70 80 95 100 105 110 115 135 140

Hézagcsoport min 28 30 35 40 55 65 70 80 95 100 105 110 115 135 140
C4 max 40 45 50 55 75 90 95 110 125 130 135 140 145 170 175

Kúpos furattal
Csapágyhézag µm-ben

Hézagcsoport min 9 10 13 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75
C2 max 17 20 23 27 35 45 50 55 65 70 75 80 85 100 105

Hézagcsoport min 17 20 23 27 35 45 50 55 65 70 75 80 85 100 105
CN( normál) max 28 30 35 40 55 65 70 80 95 100 105 110 115 135 140

Hézagcsoport min 28 30 35 40 55 65 70 80 95 100 105 110 115 135 140
C3 max 40 45 50 55 75 90 95 110 125 130 135 140 145 170 175

Hézagcsoport min 40 45 50 55 75 90 95 110 125 130 135 140 145 170 175
C4 max 55 60 65 75 95 120 125 140 155 160 165 170 175 205 210

Táblázatok
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7.16 A radiális hézag csökkentése
kúpos furatú FAG hengergörgôs csapágyaknál

A névleges A radiális hézag A radiális Elmozdulási út A radiális hézag
csapágyfurat a beépítés elôtt hézag az 1:12 1) kúpon ellenôrzési értéke

Hézagcsoport csökkentése1) a beépítés után
d CN (normál) C3 C4 Tengely Hüvely CN C3 C4
felett -ig min max min max min max min max min max min max min min min
mm mm mm mm mm

24 30 0,035 0,06 0,045 0,07 0,055 0,08 0,015 0,02 0,3 0,35 0,3 0,4 0,02 0,025 0,035
30 40 0,04 0,065 0,055 0,08 0,07 0,095 0,02 0,025 0,35 0,4 0,35 0,45 0,02 0,025 0,04
40 50 0,045 0,075 0,06 0,09 0,075 0,105 0,025 0,03 0,4 0,45 0,45 0,5 0,02 0,03 0,045

50 65 0,05 0,08 0,07 0,1 0,09 0,12 0,03 0,035 0,45 0,55 0,5 0,65 0,02 0,035 0,05
65 80 0,06 0,095 0,085 0,12 0,11 0,145 0,035 0,04 0,55 0,6 0,65 0,7 0,025 0,04 0,07
80 100 0,07 0,105 0,095 0,13 0,12 0,155 0,04 0,045 0,6 0,7 0,65 0,8 0,03 0,05 0,075

100 120 0,09 0,13 0,115 0,155 0,14 0,18 0,045 0,055 0,7 0,85 0,8 0,95 0,045 0,065 0,085
120 140 0,1 0,145 0,13 0,175 0,16 0,205 0,055 0,065 0,85 1 0,95 1,1 0,045 0,07 0,095
140 160 0,11 0,16 0,145 0,195 0,18 0,23 0,06 0,075 0,9 1,2 1 1,3 0,05 0,075 0,105

160 180 0,125 0,175 0,16 0,21 0,195 0,245 0,065 0,085 1 1,3 1,1 1,5 0,06 0,08 0,11
180 200 0,14 0,195 0,18 0,235 0,22 0,275 0,075 0,095 1,2 1,5 1,3 1,7 0,065 0,09 0,125
200 225 0,155 0,215 0,2 0,26 0,245 0,305 0,085 0,105 1,3 1,6 1,4 1,8 0,07 0,1 0,14

225 250 0,17 0,235 0,22 0,285 0,27 0,335 0,095 0,115 1,5 1,8 1,6 2 0,075 0,105 0,155
250 280 0,185 0,255 0,24 0,31 0,295 0,365 0,105 0,125 1,6 2 1,7 2,3 0,08 0,125 0,17
280 315 0,205 0,28 0,265 0,34 0,325 0,4 0,115 0,14 1,8 2,2 1,9 2,4 0,09 0,13 0,185

315 355 0,225 0,305 0,29 0,37 0,355 0,435 0,13 0,16 2 2,5 2,2 2,7 0,095 0,14 0,195
355 400 0,255 0,345 0,33 0,42 0,405 0,495 0,14 0,17 2,2 2,6 2,5 2,9 0,115 0,165 0,235
400 450 0,285 0,385 0,37 0,47 0,455 0,555 0,15 0,185 2,3 2,8 2,6 3,1 0,135 0,19 0,27

450 500 0,315 0,425 0,41 0,52 0,505 0,615 0,16 0,195 2,5 3 2,8 3,4 0,155 0,215 0,31
500 560 0,35 0,47 0,455 0,575 0,56 0,68 0,17 0,215 2,7 3,4 3,1 3,8 0,18 0,24 0,345
560 630 0,38 0,5 0,5 0,62 0,62 0,74 0,185 0,24 2,9 3,7 3,5 4,2 0,195 0,26 0,38

630 710 0,435 0,575 0,565 0,705 0,695 0,835 0,2 0,26 3,1 4,1 3,6 4,7 0,235 0,305 0,435
710 800 0,485 0,645 0,63 0,79 0,775 0,935 0,22 0,28 3,4 4,4 3,9 5,3 0,26 0,35 0,495
800 900 0,54 0,71 0,7 0,87 0,86 1,03 0,24 0,31 3,7 4,8 4,3 5,5 0,3 0,39 0,55

900 1000 0,6 0,79 0,78 0,97 0,96 1,15 0,26 0,34 4,1 5,3 4,8 6,2 0,34 0,44 0,62
1000 1120 0,665 0,875 0,865 1,075 1,065 1,275 0,28 0,37 4,4 5,8 5,2 7 0,385 0,5 0,7
1120 1250 0,73 0,97 0,96 1,2 1,2 1,44 0,31 0,41 4,8 6,4 5,7 7,6 0,42 0,55 0,79
1250 1400 0,81 1,07 1,07 1,33 1,33 1,59 0,34 0,45 5,3 7 6,3 8,3 0,47 0,62 0,85

1)  Csak tömör tengelyekre, illetve azon csôtengelyekre érvényes, ahol a furat nem nagyobb mint a tengelyátmérô fele.

Figyelem! Ahol a beépítés elôtti gyártási hézag a felsô határra esik, ott a radiális hézagcsökkenés illetve axiális elmozdulási út 
felsô értékével kell szerelni. Ahol az alsó határra esik, ott az alsó értékeket kell figyelembe venni.

Táblázatok
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7.15 FAG négypontérintkezésû csapágyak axiális hézaga

Méretek mm-ben

Névleges felett 18 40 60 80 100 140 180 220 260 300 355 400 450
csapágyfurat -ig 18 40 60 80 100 140 180 220 260 300 355 400 450 500

Csapágyhézag µm-ben

Hézagcsoport min 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 160 180 200 220
C2 max 60 70 90 100 120 140 160 180 200 220 240 270 290 310

Hézagcsoport min 50 60 80 90 100 120 140 160 180 200 220 250 270 290
CN (normál) max 90 110 130 140 160 180 200 220 240 280 300 330 360 390

Hézagcsoport min 80 100 120 130 140 160 180 200 220 260 280 310 340 370
C3 max 120 150 170 180 200 220 240 260 300 340 360 390 430 470

Méretek mm-ben

Névleges felett 500 560 630 710 800 900
csapágyfurat -ig 560 630 710 800 900 1000

Csapágyhézag µm-ben

Hézagcsoport min 240 260 280 300 330 360
C2 max 330 360 390 420 460 500

Hézagcsoport min 310 340 370 400 440 480
CN (normál) max 420 450 490 540 590 630

Hézagcsoport min 400 430 470 520 570 620
C3 max 510 550 590 660 730 780

Táblázatok
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7.18 FAG  Arcanol csapágyzsírok
Kémiai-fizikai tulajdonságok • alkalmazási útmutatások

Jelölés Sûrítô anyag Alapolaj- Konzisztencia Használati Fô jellemzôk Alkalmazási példák
viszkozitás hômérséklet
40°C-on NLGI-osztály

Arcanol mm2/s °C

L78V lítiumszappan ISO VG 2 –30 ... +140 standard zsír kis elektromotorok
100 D   62 mm csapágyakhoz mezôgazdasági- és építô-

gépek, háztartási gépek

L71V lítiumszappan ISO VG 3 –30 ...+140 standard zsír nagy elektromotorok,
100 [ D    62 mm csapágyakhoz gk. kerékcsapágyak,

ventillátorok

L135V lítiumszappan 85 2 –40 ... +150 speciális zsír hengersorok, építôgépek,
EP-adalékkal nagy fordulatszámhoz gépjármûvekhez,

legnagyobb terheléshez sínjármûvekhez,
magas hômérséklethez fonó- és köszörûorsókhoz

L186V lítiumszappan ISO VG 2 –20 ...+140 speciális zsír nagy igénybevételnek kitett
EP-adalékkal 460 kis fordulatszámhoz bányagépek, építôgépek

legnagyobb terheléshez oszcilláló mozgású gépek
közepes hômérséklethez

L223V lítiumszappan ISO VG 2 –20 ... +140 speciális zsír nagy igénybevételnek kitett
EP-adalékkal 1000 kis fordulatszámhoz bányagépek,

kis hômérséklethez építôgépek fôleg
lökôterhelésnél

és nagy csapágyaknál

L74V Speciális ISO VG 2 –40 ... +100 speciális zsír szerszámgépek,
szappan 22 kis fordulatszámhoz orsócsapágyazások,

kis hômérséklethez mûszercsapágyazások

L12V kalcium- 130 2 –40 ... +160 speciális zsír tengelykapcsolók,
mûgyanta nagy hômérsékletekhez elektromos gépek

(motorok, generátorok)

L79V szintetikus 400 2 –40 ... +260 speciális zsír Sütôautomaták futógörgôi,
PTFE legnagyobb hômérséklethez kompresszorok dugattyúcsapjai,

(kérjük figyeljenek a 60. kemencekocsik,
oldali biztonsági útmutatásra) vegyipari berendezések
vegyileg agresszív környezet

L166V lítiumszappan 170 3 –30 ... +150 speciális zsír szélerômûvek,
EP-adalékkal nagy hômérséklethez csomagológépek

nagy terheléshez forgórészei
oszcilláló mozgáshoz

L195V mûgyanta ISO VG 2 –35 ... +180 speciális zsír rúdacél-húzógépek
EP-adalékkal 460 nagy hômérséklethez

nagy terheléshez

L215V lítium-/ ISO VG 2 –20 ... +140 speciális zsír hengermûvek,
kalciumszappan 220 nagy terheléshez vasúti jármûvek
EP-adalékkal magas fordulatszámhoz

nagy folyadékterheléshez

Táblázatok
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7.17 A radiális hézag csökkenése 
kúpos furatú FAG beálló görgôscsapágyaknál

A névleges A radiális hézag A radiális Elmozdulási út Elmozdulási út A radiális hézag
csapágyfurat a beépítés elôtt hézag az 1:12 1) kúpon az 1:30 1) kúpon ellenôrzési értéke

Hézagcsoport csökkenése1) a beépítés után
d CN (normal) C3 C4 Tengely Hüvely Tengely Hüvely CN C3 C4
felett -ig min max min max min max min max min max min max min min min max min min min
mm mm mm mm mm mm

24 30 0,03 0,04 0,04 0,055 0,055 0,075 0,015 0,02 0,3 0,35 0,3 0,4 - - - - 0,015 0,02 0,035
30 40 0,035 0,05 0,05 0,065 0,065 0,085 0,02 0,025 0,35 0,4 0,35 0,45 - - - - 0,015 0,025 0,04
40 50 0,045 0,06 0,06 0,08 0,08 0,1 0,025 0,03 0,4 0,45 0,45 0,5 - - - - 0,02 0,03 0,05
50 65 0,055 0,075 0,075 0,095 0,095 0,12 0,03 0,04 0,45 0,6 0,5 0,7 - - - - 0,025 0,035 0,055

65 80 0,07 0,095 0,095 0,12 0,12 0,15 0,04 0,05 0,6 0,75 0,7 0,85 - - - - 0,025 0,04 0,07
80 100 0,08 0,11 0,11 0,14 0,14 0,18 0,045 0,06 0,7 0,9 0,75 1 1,7 2,2 1,8 2,4 0,035 0,05 0,08
100 120 0,1 0,135 0,135 0,17 0,17 0,22 0,05 0,07 0,7 1,1 0,8 1,2 1,9 2,7 2 2,8 0,05 0,065 0,1

120 140 0,12 0,16 0,16 0,2 0,2 0,26 0,065 0,09 1,1 1,4 1,2 1,5 2,7 3,5 2,8 3,6 0,055 0,08 0,11
140 160 0,13 0,18 0,18 0,23 0,23 0,3 0,075 0,1 1,2 1,6 1,3 1,7 3 4 3,1 4,2 0,055 0,09 0,13
160 180 0,14 0,2 0,2 0,26 0,26 0,34 0,08 0,11 1,3 1,7 1,4 1,9 3,2 4,2 3,3 4,6 0,06 0,1 0,15

180 200 0,16 0,22 0,22 0,29 0,29 0,37 0,09 0,13 1,4 2 1,5 2,2 3,5 4,5 3,6 5 0,07 0,1 0,16
200 225 0,18 0,25 0,25 0,32 0,32 0,41 0,1 0,14 1,6 2,2 1,7 2,4 4 5,5 4,2 5,7 0,08 0,12 0,18
225 250 0,2 0,27 0,27 0,35 0,35 0,45 0,11 0,15 1,7 2,4 1,8 2,6 4,2 6 4,6 6,2 0,09 0,13 0,2

250 280 0,22 0,3 0,3 0,39 0,39 0,49 0,12 0,17 1,9 2,6 2 2,9 4,7 6,7 4,8 6,9 0,1 0,14 0,22
280 315 0,24 0,33 0,33 0,43 0,43 0,54 0,13 0,19 2 3 2,2 3,2 5 7,5 5,2 7,7 0,11 0,15 0,24
315 355 0,27 0,36 0,36 0,47 0,47 0,59 0,15 0,21 2,4 3,4 2,6 3,6 6 8,2 6,2 8,4 0,12 0,17 0,26

355 400 0,3 0,4 0,4 0,52 0,52 0,65 0,17 0,23 2,6 3,6 2,9 3,9 6,5 9 5,8 9,2 0,13 0,19 0,29
400 450 0,33 0,44 0,44 0,57 0,57 0,72 0,2 0,26 3,1 4,1 3,4 4,4 7,7 10 8 10,4 0,13 0,2 0,31
450 500 0,37 0,49 0,49 0,63 0,63 0,79 0,21 0,28 3,3 4,4 3,6 4,8 8,2 11 8,4 11,2 0,16 0,23 0,35

500 560 0,41 0,54 0,54 0,68 0,68 0,87 0,24 0,32 3,7 5 4,1 5,4 9,2 12,5 9,6 12,8 0,17 0,25 0,36
560 630 0,46 0,6 0,6 0,76 0,76 0,98 0,26 0,35 4 5,4 4,4 5,9 10 13,5 10,4 14 0,2 0,29 0,41
630 710 0,51 0,67 0,67 0,85 0,85 1,09 0,3 0,4 4,6 6,2 5,1 6,8 11,5 15,5 12 16 0,21 0,31 0,45

710 800 0,57 0,75 0,75 0,96 0,96 1,22 0,34 0,45 5,3 7 5,8 7,6 13,3 17,5 13,6 18 0,23 0,35 0,51
800 900 0,64 0,84 0,84 1,07 1,07 1,37 0,37 0,5 5,7 7,8 6,3 8,5 14,3 19,5 14,8 20 0,27 0,39 0,57
900 1000 0,71 0,93 0,93 1,19 1,19 1,52 0,41 0,55 6,3 8,5 7 9,4 15,8 21 16,4 22 0,3 0,43 0,64

1000 1120 0,78 1,02 1,02 1,3 1,3 1,65 0,45 0,6 6,8 9 7,6 10,2 17 23 18 24 0,32 0,48 0,7
1120 1250 0,86 1,12 1,12 1,42 1,42 1,8 0,49 0,65 7,4 9,8 8,3 11 18,5 25 19,6 26 0,34 0,54 0,77
1250 1400 0,94 1,22 1,22 1,55 1,55 1,96 0,55 0,72 8,3 10,8 9,3 12,1 21 27 22,2 28,3 0,36 0,59 0,84

1)  Csak tömör tengelyekre, illetve azon csôtengelyekre érvényes, ahol a furat nem nagyobb mint a tengelyátmérô fele.

Figyelem! Ahol a beépítés elôtti gyártási hézag a felsô határra esik, ott a radiális hézagcsökkenés illetve axiális elmozdulási út 
felsô értékével kell szerelni. Ahol az alsó határra esik, ott az alsó értékeket kell figyelembe venni.

Táblázatok



A következô nyomtatott kiadványok állnak még rendelkezésre, amelyeket kívánság esetén
megküldünk Önöknek. További információkért forduljon hozzánk.

Kiadványszám:

WL 41520 FAG Gördülôcsapágyak fôkatalógus
WL 00106 W.L.S. Csapágy oktató csomag
WL 80102 Hidraulikus ejárások gördülôcsapágyak be- és kiszereléséhez
WL 80103 FAG Hidraulikus anyák
WL 80107 FAG Indukciós szerelôberendezések
WL 80111 Gördülôcsapágy szerelôszekrény és szerelôkészletek 

– Alapképzési csomag szakképzési célokra
WL 80123 A gördülôcsapágyakról – Az FAG oktatási kínálata

A gördülôcsapágyak az elméletben és a gyakorlatban
WL 80134 FAG videofilm; Gördülôcsapágyak szerelése
WL 80135 FAG videofilm; Gördülôcsapágyak hidraulikus szerelése
WL 80200 Eljárások és eszközök gördülôcsapágyak szereléséhez és karbantartásához
WL 81115 Gördülôcsapágyak kenése
WL 81116 Arcanol · FAG által tesztelt gördülôcsapágy zsírok
WL 81122 FAG Motion Guard – automatikus zsíradagoló
WL 82102 Gördülôcsapágy károsodások 

TI WL 00-11 FAG videofilmek a csapágyazásokról
TI WL 80-9 FAG melegítô gyûrûk
TI WL 80-14 Kúpos furatú beálló görgôscsapágyak be- és kiszerelése
TI WL 80-38 Beálló golyóscsapágyak szerelése szorítóhüvellyel
TI WL 80-46 Új FAG kézi pumpa készletek
TI WL 80-47 FAG indukciós melegítô berendezések
TI WL 80-48 FAG mechanikus lehúzószerszámok
TI WL 80-49 FAG felütô készletek
TI WL 80-62 FAG Detector 2000 csapágydiagnosztikai mûszer
TI WL 80-63 Gördülôcsapágy diagnosztika FAG Bearing Analyserrel
TI WL 80-65 Gépek és berendezések modern állapotfigyelése FAG digitális rezgésfelügyelettel
TI WL 80-66 Gépek és berendezések On-line felügyelete FAG Vibrocher rendszerrel
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Sza ki ro da lom a csap á gyak sze re lé sé rôl bô sé ge sen
ren del ke zé sünk re áll hat. Azon ban leg több ször azon
esz kö zök hi á nyoz nak, amellyel egy gya kor la ti szak -
em ber ki ké pez he tô. Ezért az FAG szak mû hely ok ta -
tói egy alap kép zé si cso ma got ál lí tot tak össze. 
Ezen csap ágy-alap tan fo lyam cél ja, hogy a ta nu lók 
mind a csap á gyak meg fe le lô ki vá lasz tá sá ban, mind
a szak sze rû sze re lés ben és kar ban tar tás ban meg fe -
le lô jár tas sá got sze rez ze nek. Ezért a cso mag két
rész bôl áll: az el mé le ti rész a csap á gyak alap fo gal -
ma i val, a gya kor la ti rész a ki- és be sze re lés alap is -
me re ti vel fog lal ko zik. 
Az el mé le ti rész ben nagy gon dot for dí ta nak ar ra,
hogy a csap ágy je lö lé se ket, szá mí tá so kat és szak is -
me re te ket egy egy ség be ke zel jék. A gya kor la ti
rész ben le egy sze rû sí tett mo del le ken (ten ge lyek,
csap ágy há zak) a leggyak rab ban elô for du ló csap -
ágy tí pu sok kal és az eh hez szük sé ges me cha ni kus,
vagy hidra u li kus szer szá mok kal dol goz hat nak.
A tan a nyag lé pés rôl-lé pés re úgy van fel é pít ve,
hogy ne okoz zon fel es le ges ne héz sé get a gya kor -
la ti szak em be rek nek.

Az alap kép zé si cso mag jel le gé bôl fa ka dó an, más be -
ren de zé sek pl. haj tó mû vek, szi vattyúk, fô or sók,
gép jár mû ke rék a gyak ja ví tá sá hoz is se gít sé get nyújt.

Mûszaki adatok:
Sze re lô szek rény:
Mé ret: 1135x710x380 mm
Tö meg: 94 kg
Fel sze re lés 10 szer lé si gya kor lat hoz:
5 ten gely
2 csap ágy ház
3 ten gely és csap ágy ház
Leg ki sebb ten ge lyát mé rô: 15 mm
Leg na gyobb ten ge lyát mé rô: 55 mm
Sze re lô  lap:
Mé ret: 500x300x300 mm
Tö meg: 40 kg

Ké zi könyv 1 (el mé le ti rész)
Szak is me re tek, szá mí tá sok, je lö lés rend sze rek

Ké zi könyv 2 (gya kor la ti rész)
Hen ge res fu ra tú csap á gyak sze re lé se
Kú pos fu ra tú csap á gyak sze re lé se
Hid ra u li kus el já rá sok
Sze re lé si gya kor la tok a ten ge lye ken és há za -
kon A sze re lô szek ré nyen és a sze re lô lapon kí -
vül más ok ta tá si sze re lô kész le tek is ren del he -
tôk. Rész le te kért lásd a WL 80 111 szá mú FAG
ki ad ványt.

Alapképzés
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