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ABSTRAKT 
Cílem této bakalářské práce je poskytnout rešeršní rozbor speciálních typů ložisek. 
Práce je zaměřena především na magnetická a vzduchová ložiska, která jsou 
z kategorie speciálních ložisek nejvíce dostupné a využívané. Oba tyto druhy jsou 
bezkontaktní ložiska, z čehož vyplývá velká část jejich výhod. V práci jsou uvedeny 
nejčastější typy konstrukčních řešení magnetických i vzduchových ložisek a 
vysvětleny principy funkce těchto ložisek. Na závěr jsou sepsány výhody použití a 
shrnuty možnosti aplikací těchto ložisek. 
 
Klí čová slova: speciální typy ložisek, magnetické ložiska, magnetická levitace,     
                         vzduchová ložiska 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The goal of this bachelor’s thesis is to provide a search analysis of special bearing 
types. This work is focused especially to magnetic and air bearings, which are the 
most available and used special bearings. Both of these types are contactless, from 
which follows a big part their benefits. In this thesis there are introduced and 
explained the principles and design solutions of the most frequently used types of 
magnetic and air bearings. At the conclusion there are written up advantages and 
possible uses of these bearings.    
 
Keywords: special type of bearing, magnetic bearing, magnetic levitation, air          
                    bearing    
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ÚVOD 
Ložisko je obecně strojní součást skládající se zpravidla ze dvou kroužků, mezi 
nimiž jsou valivá tělíska snižující tření (kuličky, válečky, soudečky, kuželíky), často 
vnější kroužek stojí upevněn ve stabilní části stroje a vnitřní, kterým prochází hřídel, 
se otáčí. Umožňuje přenos síly při vzájemném otáčivém nebo posuvném pohybu jeho 
dílů.[3] 
V současné době zaujímají ložiska ve strojním průmyslu samostatnou velkou 
kategorii strojních součástí využívaných téměř v každém stroji, kde dochází k rotaci 
nebo posunu některých dílců.  
Dnešní moderní stroje jsou stále vyspělejší, složitější a používají se v nestandardních 
prostředích jako je např.: vakuum (v kosmu), nebo naopak vyžadují naprosto 
dokonale čisté neagresivní prostředí (počítačové tomografy v nemocnicích, 
ventrikulární pomocné zařízení, potravinářský průmysl). Proto je nutné konstruovat i 
ložiska tak, aby je bylo možno použít při těchto, ale i jiných extrémních podmínkách. 
A právě tyto velké nároky splňují většinou speciální typy ložisek, které dovedou 
spolehlivě pracovat i za těch nejhorších podmínek, kde užití klasických valivých 
nebo kluzných ložisek je velmi problematické. Nejrozšířenějšími typy speciálních 
ložisek jsou ložiska magnetická a vzduchová, která jsou v této práci podrobněji 
popsána. První část práce má za úkol seznámit s tím, co to vlastně jsou speciální typy 
ložisek a jak jednotlivé typy fungují. Ve druhé části jsou popsány jednotlivé druhy 
magnetických a vzduchových ložisek. V závěru práce jsou zhodnoceny klady a 
zápory užití těchto ložisek a jejich možný budoucí vývoj.   
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1 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJM Ů 
 
1.1 Speciální ložiska  
S rozvojem technologie dochází ke značnému zvyšování nároků na pracovní stroje. 
Aby stroje byly schopné pracovat i za těch nejextrémnějších podmínek je potřeba, 
aby každá jejich součást byla schopna tyto podmínky snést. Proto tam kde klasické 
valivé nebo kluzné ložiska selhávají, nebo jejich použití je velmi problematické, 
přicházejí na řadu speciální typy ložisek. Tyto ložiska jsou konstruovány tak, aby 
odolaly i těm nejextrémnějším podmínkám. Samozřejmě není možné, aby jediné 
ložisko bylo schopno pracovat za všech podmínek. Proto existuje celá řada 
speciálních ložisek, které byly díky rozvoji teologií v posledních 20 letech vyvinuty 
tak, aby zvládly plnit svoji funkci za určitých nestandardních podmínek. [3, 20] 
Zde jsou vypsány jen některé nejpoužívanější typy speciálních ložisek:      
   

- Elektricky izolovaná ložiska – používají se v elektromotorech a 
generátorech elektrické energie, kde existuje možnost průchodu elektrického 
proudu, který může zničit dosedací plochy klasického valivého ložiska. 

- Miniaturní ložiska  – klasické valivé nebo kluzné ložiska vyráběné 
v miniaturních rozměrech (od průměru vnitřní díry 3 mm)  

- Hybridní ložiska – mají kroužky z ložiskové ocele a valivá tělesa z nitridu 
křemíku. Vyznačují se vynikajícími elektroizolačními vlastnostmi, mají větší 
trvanlivost, než celoocelová ložiska. 

- Vysokoteplotní ložiska – ložiska uzpůsobená k činnosti při extrémních 
teplotách v rozsahu od -150 do +350 °C. 

- Magnetická ložiska – pracují na principu magnetické levitace (viz. oddíl 1.2) 
- Vzduchová ložiska – pracují na principu vzduchového polštáře (viz. oddíl            

                                      1.3) 
 
 
 
1.2 Magnetická ložiska [5, 6, 8, 9, 10, 11] 
Magnetické ložisko je ložisko, které využívá principu magnetické levitace. 
Magnetická ložiska umožňují pohyb strojního zařízení bez fyzického kontaktu 
(pevná a rotující část ložiska jsou v prostoru udržovány magnetickým polem, aniž by 
se navzájem dotýkaly), tudíž nepotřebují mazat, což vede k výraznému snížení 
nákladů. [3] Původní myšlenka použití magnetu pro uchycení rotačních částí strojů 
vznikla již v polovině 19. století. Ale až v uplynulých dvou desetiletích umožnil 
pokrok v technice a elektronice realizaci kvalitních magnetických ložisek. Dnes se 
magnetická ložiska vyrábějí pro široké spektrum použití. Využívají se v různých 
průmyslových aplikacích, jako jsou např. výroba elektrické energie, výroba 
polovodičů, v potravinářském průmyslu, v kosmickém inženýrství, atd.  
 
 
Požívání magnetických ložisek přináší řadu zajímavých a zcela výjimečných výhod. 
Vzhledem k bezkontaktnímu uložení rotační součásti v ložisku nedochází ke ztrátám 
tření a následnému oteplování, tudíž odpadá potřeba mazat ložisko a díky tomu se 
snižuje celková hlučnost ložiska. To snižuje pořizovací náklady magnetického 
ložiska, protože není potřeba nakupovat zařízení pro provoz mazacího systému. Díky 

1 

1.2 

1.1 
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minimálním ztrátám v ložisku je možno použít motor s nižším výkonem a dosáhnout 
vyšší účinnosti. Magnetická ložiska mají extrémně dlouhou životnost, neboť se 
neopotřebovávají. V porovnání s valivými nebo hydro-dynamickými ložisky, 
dosahují magnetická ložiska také mnohem vyšších obvodových rychlostí (až 250 
m·s–1). Mohou pracovat v extrémních podmínkách ve vakuu, v páře, při nízkých a 
vysokých teplotách, ve strojích kde je nežádoucí kontaminace mazivy, nebo ve 
výrobních procesech, ve kterých nesmí být vůbec použita maziva (potravinářský 
průmysl).  
Magnetická ložiska dělíme na dvě základní skupiny podle toho, jestliže k vykonání  
své funkce potřebují nebo nepotřebují elektrickou energii na ložiska AKTIVNÍ a 
PASIVNÍ. Aktivní magnetické ložisko je složitější než pasivní, spotřebovává více 
elektrické energie a pro jeho provoz je zapotřebí elektronické řízení, což snižuje jeho 
spolehlivost, zvyšuje prostorovou objemnost a hlavně pořizovací cenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
1.2.1 Magnetická levitace [3, 4, 5, 6] 
Levitace je obecně proces, při kterém je snahou vyrušit gravitační účinky na těleso. 
Při magnetické levitaci (zkráceně se tento jev označuje jako MagLev [4]) je toho 
dosahováno za pomoci magnetických sil, které působí na levitující těleso. Výsledná 
síla působící na těleso musí být rovna nule, jinak by se těleso v prostoru pohybovalo 
tak, že by se vychýlilo z rovnovážné polohy a došlo by k jeho pádu. Magnetická síla 
působící na těleso může být odpudivá (obr.2), v tomto případě je magnet umístěn 
mezi těleso a Zemi. 
Magnetická síla může být také i přitažlivá (obr.3), v tomto případě je potřeba zaměnit 
pořadí základních těles na: Zem, těleso, magnet. Magnet v tomto případě díky své 
přitažlivé síle kompenzuje vliv přitažlivé síly Země.  
 
 

Obr. 1 Radiální magnetické ložisko (zdroj: [11]) 
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Zařízení, které umožňuje stabilně umístit těleso v prostoru, aniž by mělo kontakt 
s jakoukoliv pevnou podložkou se nazývá levitační systém. Magnetické levitační 
systémy jsou založeny na různých fyzikálních principech. Zde budou uvedeny jen ty 
nejdůležitější. 
 
 
Magnetickou levitaci je možné využívat v mnoha technických aplikacích: 

- Stavba vysokorychlostních železnic 
- Speciální zařízení (vysokorychlostní bezkontaktní ložiska) 
- Kosmický průmysl (elektromagnetická děla pro starty raketoplánů) 
- Hutnictví, metalurgie (bezkontaktní indukční tavení) 

 
 
1.2.2 Levitace s permanentními magnety 
Existuje větší množství způsobů, které využívají odpudivé síly stejných pólů 
permanentních magnetů (na obr.4 jsou znázorněny dva z nich). Tato zařízení však 
nesplňují přesnou definici levitace. Je totiž potřeba, aby poloha rotoru ložiska byla 
zajištěna vodícími ložisky. Je tudíž spojena s pevnou podložkou. [4, 5, 6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 Dva způsoby levitace pomocí 
                       permanentních magnetů (zdroj: [5]) 

 
 

              Obr. 3 Těleso je magnetem přitahováno (zdroj: [4])            Obr. 2 Těleso je magnetem odpuzováno (zdroj: [4]) 

1.2.2 
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1.2.3 Levitace s použitím diamagnetika 
Diamagnetické látky vytlačují částečně ze svého objemu magnetické pole. Vloží-li se 
do magnetického pole těleso vyrobené diamagnetické látky, bude z něj vypuzováno, 
naopak tělesa z paramagnetické nebo feromagnetické látky budou přitahovány. 
Mnoho látek, jež se vyskytují v přírodě, jsou slabě diamagnetické (nap. uhlík), 
levitující síla je velmi slabá. 
Mnohem větší levitující síla bude  působit na supravodič, ten se totiž chová jako 
ideální diamagnetikum (vytlačuje magnetické pole z celého svého objemu). [4, 5, 6] 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 5 Působení magnetického pole na váleček: a) z diamagnetika 

                                        (zdroj: [5])                                                  b) z nemagnetické látky 
                                                                                                           c) z paramagnetika 
 
 
 
1.2.4 Levitace transformační 
Do magnetického pole vybuzeného cívkou se vloží elektricky vodivé těleso. V tělese 
se začne indukovat napětí, které vyvolá vířivé proudy. Tyto proudy vytvářejí 
magnetické pole, které je v interakci s magnetickým polem vyvolaným budící cívkou 
a levitují tak toto vložené elektricky vodivé těleso. [4, 5, 6] 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 6 Levitace měděného kotouče (zdroj: [5]) 

 
 
 
1.2.5 Elektromagnetická levitace - EMS 
Elektro-Magnetic Suspension (EMS) je levitace založená na principu přitahování 
feromagnetického tělesa elektromagnetem. Jedná se o aktivní typ levitace, protože 
dochází k přitahování tělesa. Tato levitace bývá nestabilní, protože přitažlivá síla 
magnetu „F“ bývá větší nebo menší než hmotnost přitahovaného tělesa „m“:  F < m 
– těleso odpadne, F > m – těleso se přitáhne. Aby bylo dosaženo stabilní levitace, 
musí se zavést zpětnovazební regulace budícího proudu elektromagnetu. Tato 
regulace funguje tak, že regulátor nastavuje takový budící proud, aby magnetická síla 
byla stále v rovnováze s hmotností tělesa. [4, 5, 6] 
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1.2.6 Elektrodynamická levitace – EDS 
Elektro-Dynamic Suspension (EDS) je levitace založená na principu odpuzování 
stejnosměrného elektromagnetu od pohybujícího se vodivého pásu. Jedná se o 
repulsivní typ levitace, protože dochází k odpuzování tělesa.  Např. uvažujeme-li 
cívku spojenou vozidlem uloženou nad vodícím hliníkovým pásem. Cívka 
s vozidlem se musí pohybovat, aby v pásu vznikaly vířivé proudy. Magnetické pole 
těchto proudů působí proti magnetickému poli cívky, takže v hliníkovém pásu je 
magnetické pole velmi slabé. Aby byla levitační síla dostatečně velká musí cívka 
indukovat extrémně silné magnetické pole. Proto musí být cívka vyrobena ze 
supravodiče a protékat jí obrovský budící proud. [4, 5, 6] 
 
 
 
 
1.3 Vzduchová ložiska 
Vzduchová ložiska jsou tzv. bezkontaktní ložiska, využívající tenké vrstvy 
stlačeného vzduchu, která umožňuje pohyb strojní součásti bez fyzického kontaktu 
s ložiskem (stlačený vzduch vytváří tenkou vrstvu mezi ložiskem a rotující součástí – 
tudíž nedochází k jejich kontaktu). Využití vzduchu ve strojírenské technologii není 
nijak nová záležitost, poprvé s touto myšlenkou přišel v roce 1828 Rev. Wills.    
G. Westinghouse si jako první v roce 1904 nechal patentovat axiální vzduchové 
ložisko pro použití ve vertikální parní turbíně. Vzduchová ložiska se ale často 
nevyužívala kvůli jejich technické náročnosti až do 50-tých let 20. století, kdy jej 
začali využívat technické laboratoře pro ultra-přesné obráběcí stroje a americké 
ministerstvo obrany v jaderných technologiích. [13]   
V dnešní době jsou vzduchová ložiska převážně využívána v ultra-přesných a 
vysokootáčkových strojích, nalézají své uplatnění i v jiných aplikacích. Bezpochyby 
nejčastější aplikací vzduchového ložiska je použití v magnetických 
zapisovacích/čtecích hlavičkách v jednotkách pevných disků v běžných počítačích. 
Vzduchová ložiska mají několik výjimečných vlastností, vzhledem k bezkontaktnímu 
uložení ložiska nedochází téměř k žádným ztrátám vlivem tření, tím pádem dochází 
k minimálnímu zahřívání ložiska. Vzduchová ložiska mají téměř neomezenou 
životnost. Díky bezkontaktnímu uložení je není potřeba mazat, proto odpadá nákup 
drahých mazacích systémů, ovšem vzhledem k malé vzduchové mezeře mezi 
ložiskem a rotační součástí, musí být součást vyrobena s velkou přesností. 
Vzduchová ložiska se dělí na dva základní typy aerostatická a aerodynamická 
ložiska. Oba tyto typy se využívají v podobných aplikacích a mají obdobné výhody. 
[13, 14, 15, 17,18] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.6 

1.3 
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Obr. 7 Vzduchové ložisko (zdroj: [16]) 

 
 
 
1.3.1 Proč se používá vzduch 
Většina lidí zná klasické valivé nebo kluzné ložiska, které je potřeba dobře mazat 
nějakou mazací kapalinou (např. olejem). Se vzduchovými ložisky se běžný uživatel 
nedostane tak často do kontaktu.  
Z  fyziky je známé, že existují dva základní druhy tekutin – kapaliny a plyny. Rozdíl 
mezi těmito dvěma skupinami je v postatě pouze ve viskozitě, kapaliny mají 
mnohem vyšší viskozitu než plyny. Při aplikaci kapalin v ložiscích (hydrodynamická 
a hydrostatická ložiska) má tento rozdíl řadu důsledků. [13, 15] 
 
Vzhledem k malé viskozitě plynů snesou vzduchová ložiska až 5x nižší zatížení, než 
ložiska hydrodynamická. Ale díky malé viskozitě nevzniká ve vzduchových 
ložiscích téměř žádné statické a provozní tření, na rozdíl od ložisek 
hydrodynamických, kde dochází k poměrně velkým třecím ztrátám a vzniku tepla. 
Vzduchová ložiska vyžadují velmi těsné vzduchové mezery pro řádné fungování (10 
µm), hydrodynamicky mazaná ložiska potřebují mezery až 100 µm. Což se promítá 
ve velmi vysoké výrobní přesnosti vzduchových ložisek. [13, 15] 
 
 
 
1.3.2 Tuhost vzduchových ložisek [13, 15, 18] 
Jednou z nejdůležitějších vlastností vzduchových ložisek je tuhost. Snahou výrobců 
je zvyšovat tuhost všech vzduchových ložisek, protože čím vyšší je tuhost ložiska, 
tím může ložisko pracovat s vyšším zatížením. Zvýšení tuhosti se dosahuje pomocí 
předpětí ložiska. Vzduchová ložiska mohou být použity i bez předpětí na jednoduché 
pojízdné rámy po mramorovém (případně žulovém) povrchu. 
Ve vzduchovém ložisku jsou tři základní faktory ovlivňující jeho tuhost: tlak ve 
vzduchové mezeře, tloušťka vzduchové mezery a průmět ložiska. Pro zvětšení 
předpětí v těchto ložiscích existují čtyři základní způsoby: přidání hmotnosti, pomocí 
magnetů, vakua nebo montáží dvou ložisek s opačnou orientací. 
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Nejjednodušším způsobem je přidání na hmotnosti ložiska. Čím vyšší váha ložiska, 
tím je potřeba vhánět vzduch pod vyšším tlakem a tím dochází k navýšení předpětí. 
Bohužel přidání hmotnosti snižuje jinak vysokou akceleraci ložiska a rychlou 
regulační odezvu, proto je možno tuto metodu aplikovat pouze na ložiska menších 
rozměrů. Samozřejmě tato metoda jde aplikovat pouze na ložiska pracující ve 
vodorovné poloze. 
 
Poměrně složitější metodou je použití magnetů ke zvětšení předpětí. Magnetická 
přitažlivost mezi magnetem na pevné části ložiska a magnetickým materiálem na 
pohyblivé části zvětšuje velikost předpětí v ložisku. Tato metoda je vhodná zejména 
pro lineární ložiska a je velmi efektivní z hlediska nákladů, protože snižuje výrobní 
tolerance na jednotlivé komponenty vzduchového ložiska. Ale bohužel většina 
vzduchových ložisek se vyrábí z nemagnetických materiálů, je potřeba do nich přidat 
materiál, který je magnetický, což zvyšuje složitost výrobního procesu. 
 
Předpětí pomocí vakua nabízí elegantní řešení, které minimalizuje hmotnost ložiska a 
jeho velikost. Stlačený vzduch je rozváděn po vnějším obvodu ložiska, zatímco  
vnitřní oblast je tvořena částečným vakuem, které vzniká díky rozdílu tlaků po 
obvodě ložiska a v jeho středu. Díky podtlaku vytvořeného vakuem vzniká předpětí. 
Nevýhodou této metody je potřeba větší ložné plochy ložiska, aby bylo možno 
úspěšně vytvořit vakuum. Tato metoda se úspěšně používá v mnoha aplikacích, 
zejména pro ploché podložky a rovinné systémy. 
 
Nejpoužívanějším způsobem pro vytvoření předpětí je použití dvou vzduchových 
ložisek namontovaných v opačném směru. Pro použití tohoto způsobu je potřeba mít 
dva rovnoběžné povrchy s vysokou jakostí. Použitím této metody se dvojnásobně 
zvětšuje hmotnost a prostorová objemnost celého ložiskového systému. Tato metoda 
je nejpoužívanější, protože poskytuje nejvyšší tuhost, přesnost a univerzálnost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr. 8 4 základní metody zvýšení tuhosti ložiska: a) přidáním hmotnosti 
              (zdroj: [15])                                                  b) pomocí magnetů 
                                                                                    c) pomocí vakua 
                                                                      d) dvě ložiska namontovaná v opačném směru
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2 PŘEHLED A ROZBOR EXISTUJÍCÍ LITERATURY V DANÉ     
   OBLASTI 
 
 
 
2.1 Přehled magnetických ložisek 
 
 
 
2.1.1 Pasivní magnetická ložiska 
Pasivní magnetické ložisko nepotřebuje pro svoji funkci žádný řízený akční člen, 
tudíž není potřeba dodávat elektrickou energii. Pasivní magnetická ložiska se dělí do 
dvou skupin, a to: na ložiska s permanentními magnety, která představují v podstatě 
nejjednodušší typ magnetických ložisek, a na ložiska s vysokoteplotními supravodiči. 
[8,9,10,11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 9 Demontované radiální pasivní magnetické ložisko 
                                                (zdroj: [8]) 
 
 
Ložiska s permanentními magnety 
Tato ložiska jsou nejjednodušší, nejlevnější ze všech a jsou i poměrně spolehlivé. 
Nedostatkem těchto ložisek je jejich nestabilita. S ohledem na Earnshawův teorém, 
který nám říká, že soustava elektricky nabitých částic nemůže setrvat ve staticky 
rovnovážné poloze pouze díky působení elektrostatických sil víme, že radiální 
magnetická ložiska jsou nestabilní v axiálním směru a naopak – axiální magnetická 
ložiska jsou nestabilní v radiálním směru. Tuto nestabilitu jde odstranit přidáním 
opěrných mechanických těles nebo vhodnou konstrukcí celého zařízení. [8,9,10,11] 
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Obr. 10 4 základní možná uspořádání ložiska s permanentními magnety (zdroj: [8]) 

 
 
 
Ložiska s vysokoteplotními supravodiči – HTS 
High-Temperature Superconductor (HTS) využívá toho, že mezi supravodičem a 
permanentním magnetem vzniká odpudivá síla. U supravodivých materiálů se jejich 
supravodivost projevuje až od kritické teploty (od -150°C), kdy materiál vytlačuje 
siločáry magnetického pole ze svého objemu. Ale některé supravodiče dovolují 
částečné pronikání magnetických siločar do svého objemu. Pak 
dochází k tomu, že magnet umístěný nad supravodičem je nejen odpuzován, ale 
zároveň udržován ve stabilní poloze v určité vzdálenosti od supravodiče.  
Tímto typem ložiska lze dosáhnout stabilní levitace. Uvnitř ložiska je permanentní 
magnet ve tvaru válečku, který je souose umístěn nad kotoučem ze supravodiče. 
Nosnost a tuhost tohoto typu ložisek lze zvýšit tím, že permanentní magnet není 
vyroben z jednoho kusu, ale je poskládaný z válečků a prstenců, které jsou na 
válečky navlečeny. [8,9,10,11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 11 Radiální magnetické ložisko s vysokoteplotním supravodičem (zdroj: [9]) 
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2.1.2 Aktivní magnetická ložiska 
Aktivní magnetická ložiska využívají přitažlivé síly a vyznačují se také tím, že pro 
svůj provoz potřebují dodávku elektrické energie. Princip jejich funkce se shoduje s 
běžnými elektromagnety. Ve statoru ložiska je umístěno pole cívek, ve kterých se při 
průchodu elektrického proudu indukuje magnetické pole, které přitahuje rotor z 
feromagnetického materiálu. Vzduchová mezera mezi statorem a rotorem se 
pohybuje v rozmezí 0,5–2 mm. 
Ovšem poloha rotoru v ložisku není stabilní, proto je nutné aby, systém byl vybaven 
zpětnovazebním regulačním obvodem. Je potřeba monitorovat výchylku rotoru v 5 
osách (čtyřech radiálních a jedné axiální), protože hřídel má 5 stupňů volnosti 
(obr.12), to se provádí  pomocí indukčních snímačů polohy.  Každá dvojice 
elektromagnetů 1-1´, 2-2´, 3-3´, 4-4´, 5-5´má svou vlastní zpětnovazební smyčku a 
čidlo polohy.  
Snímače 1-1´ a 3-3´ kontrolují 2 stupně volnosti rotoru: rotaci a translaci. Stejně tak i 
snímače 2-2´ a 4-4´. Pár snímačů 5-5´ kontroluje pouze translaci. Signálem, 
který řídí budicí proudy, je rozdíl mezi změřenou polohou hřídele a jeho 
požadovanou polohou. [5,8,9,10,11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12 5 stupňů volnosti hřídele rotoru                 Obr. 13 Stabilizace polohy rotoru radiálního 
                 magnetického ložiska (zdroj: [5])                          magnetického ložiska (zdroj: [5]) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Přehled a rozbor existující literatury v dané oblasti 

strana 

23 

Radiální magnetické ložisko 
Radiální magnetické ložisko (obr. 14) se podobá elektromotoru, avšak místo 
točivého momentu vytváří přitažlivou sílu, která zvedá hřídel. Stator radiálního 
ložiska se skládá ze čtyř oddělených ovládacích jednotek. Každá jednotka je tvořena 
dvěma póly, na nichž je navinuta cívka. Při průchodu elektrického proudu cívkou 
vzniká přitažlivá síla, která působí na feromagnetický rotor (složený buď z plechů, 
nebo jednoho kusu). Vzduchová mezera mezi statorem a rotorem je zpravidla 0,5 až 
2 mm. Velikost a únosnost ložiska je pak dána počtem pólů a jejich rozměry, 
materiálem statoru a rotoru, počtem závitů drátu, velikostí vzduchové mezery, 
maximálním proudem a vnějším průměrem hřídele. [8,9,10,11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 14 Schéma magnetického obvodu radiálního ložiska (zdroj: [5]) 
 
 
 
Axiální magnetické ložisko 
Axiální magnetické ložisko má masivní ocelový kotouč připojen k hřídeli a po obou 
stranách umístěn prstencový stator. Stator může mít jedno nebo dvě vinutí, která 
vytvářejí magnetický tok. Axiální stator (složený buď z plechů, nebo jednoho kusu) 
rozšiřuje šířku pásma odezvy síly. [8,9,10,11] 
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2.1.3 Řídicí systém ložiska 
Řídící a kontrolní systémy regulují velikost proudu protékajícího ložiskem. Tím 
zvyšují nebo snižují velikost magnetických sil v ložisku, za pomoci kterých uvnitř 
levituje hřídel. Systém porovnává data získané ze snímačů s daty uloženými 
v řídicím systému (požadovaná poloha hřídele), pokud dojde k většímu vychýlení 
hřídele, než je přípustné, tak systém pošle signál zesilovači, který sníží nebo zvýší 
proud v ložisku podle potřeby. [10,11] 
Řídicí systémy magnetických ložisek se skládají ze tří hlavních částí: 

- Ovládací jednotky ložiska 
- Snímače 
- Řídícího algoritmu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 15 Schéma systém magnetického ložiska (zdroj: [7]) 
 
 
Řídící jednotka ložiska 
Řídící jednotka sleduje a reguluje proudy v ložisku a využívá řídící algoritmus pro 
změnu sil v ložisku, a tedy pro ovládání polohy hřídele. [10, 11] 
Řídicí jednotka se skládá z těchto tří částí:  

- elektronická část s procesorem digitálního signálu (DSP) 
- napájecí zdroj 
- zesilovač 

 
DSP představuje „mozek„ magnetického ložiskového systému. Progresivní řídicí 
algoritmus zjišťuje polohu a reguluje proud přicházející do ovládacích jednotek 10 
000krát za sekundu. Specifické parametry nastavení stroje lze upravit a uložit do 
souboru v počítači pomocí speciálního programu. Tento program rovněž umožňuje 
uživateli sledovat funkci ložiska a hřídele podle zadaných parametrů, jako např. 
vibrací, vyvážení, otáček atd. [10, 11]  
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Napájecí zdroj převádí přiváděný střídavý proud na stejnosměrný, který je nutný pro 
ložiskové zesilovače. Čím je zesilovač větší, tím výkonnější musí být napájecí zdroj. 
[10, 11] 
 
Zesilovač reguluje proud přiváděný do ložisek podle nastavených hodnot v 
elektronice DSP. Zesilovače jsou dimenzovány podle požadavků konkrétního stroje. 
V zásadě však platí přímá úměra, tj. čím je stroj větší, tím jsou větší i zesilovače.  
[10, 11] 
 
Snímače 
Snímače polohy hřídele zajišťují zpětnou odezvu pro řídicí systém. Zpravidla se 
používají indukční snímače umístěné na pěti osách (čtyřech radiálních a jedné 
axiální). Snímače vysílají lineární výstupní signál a mohou pracovat v širokém 
rozsahu provozních teplot. [10, 11] 
 
Řídící algoritmus 
Řídící algoritmus je softwarový program, který poskytuje velmi důležité informace o 
provozu a stavu stroje. Tím napomáhá k snadnější údržbě a provozu stroje. Díky 
tomu odpadá potřeba instalovat na ložisko další monitorovací zařízení. [10, 11] 
 
 
 
 
2.2 Přehled vzduchových ložisek                                                                    
 
 
 
2.2.1 Aerostatická ložiska  
Princip aerostatického ložiska je v podstatě jednoduchý, po obvodu ložiska je 
umístěno několik malých dírek (kanálků), kterými se do mezery vzniklé mezi 
ložiskem a rotační součástí (nejčastěji hřídel) vhání stlačený vzduch, který oba dva 
povrchy odděluje tzv. tenkým filmem. Stlačený vzduch poté volně odchází z mezery 
pryč. Vzhledem k tomu, že vzduch má velmi malou viskozitu, tak se tloušťka 
vzduchového filmu pohybuje v rozmezí 10 – 50 µm. 
V součastné době se stále více využívají aerostatické ložiska vyrobené z porézního 
materiálu. Uvnitř porézního materiálu se nacházejí miliony mikroskopických otvorů, 
kterými je možno vhánět stlačený vzduch do mezery mezi ložiskem a hřídelí, tím 
pádem odpadá potřeba složitě vytvářet v ložisku kanálky pro vhánění vzduchu. Díky 
užití porézních materiálů umožňuje rovnoměrné vhánění stlačeného vzduchu po celé 
ploše ložiska a dochází tak k rovnoměrnému rozložení tlaku ve vzduchové mezeře, 
tím se zvyšuje únosnost a tuhost ložiska. Takováto ložiska dokáží mnohem lépe 
tlumit případné rázy vzniklé ve strojích. Porézní materiál funguje zároveň také jako 
vzduchový filtr, který zabraňuje vniku větších částic vyskytujících se ve vzduchu do 
vzduchové mezery (nedojde tak poškození povrchů hřídele a ložiska). 
 
 
Nejčastěji vyráběným typem jsou lineární aerostatická ložiska. Ty se vyskytují ve 
formě plochých blokových segmentů většinou kruhového tvaru. Sestavy těchto 

2.2 

2.2.1 



 

 

Přehled a rozbor existující literatury v dané oblasti  
 

strana 

26 

plochých segmentů se využívají v lineárních vedeních např. velmi přesných 3D 
měřících, nebo skenovacích systémů. Aerostatické ložiska se ve složitějších 
aplikacích opatřují zpětnovazebním regulačním obvodem, v takovémto případě se 
jedná o aktivní aerostatická ložiska. Pomocí tohoto je možno automaticky upravovat 
tlak vzduchu a s tím i velikost vzduchové mezery, která může být řízena s velkou 
přesností. Tyto ložiska vyžadují externí přísun stlačeného vzduchu, který neustále 
proudí kanálky uvnitř ložiska, což značně prodražuje jejich provoz.  
[9, 14, 15, 17, 18]     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 16 Aerostatické vzduchové ložisko (zdroj: [17]) 

 
 
 

 
 
2.2.2 Aerodynamická ložiska 
Tenký film stlačeného vzduchu ve vzduchové mezeře mezi ložiskem a hřídelí je 
vytvářen relativním pohybem těchto dvou součástí. To značně komplikuje velmi 
malá viskozita vzduchu. Díky tomu musí být relativní rychlost povrchů velmi vysoká 
(až několik desítek tisíc otáček za minutu) aby bylo dosaženo požadovaného tenkého 
vzduchového filmu mezi těmito povrchy. Z důvodu velmi malé tloušťky filmu, jsou 
také kladeny vysoké požadavky na kvalitu povrchů a vysokou čistotu pracovního 
prostředí (cizí částice ve vzduchové mezeře způsobují opotřebení).  
Aerodynamická ložiska se vyrábí v nejrůznějších provedeních, u všech není potřeba, 
aby tvar vnějšího kroužku byl čistě válcový, je možno využívat i polygonální tvary. 
Zvláštním typem konstrukce jsou hybridní drážkovaná vzduchová ložiska, kde jde 
však o kombinaci aerostatického a aerodynamického způsobu pro zvýšení 
výkonnosti při velmi vysokých rychlostech (nad 100 000 otáček za minutu). 
Na rozdíl od aerostatických ložisek nepotřebují tudíž externí přísun stlačeného 
vzduchu, takže se jedná o levnější typ vzduchových ložisek. [9, 14, 15, 17 ,18]     
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Obr. 17 Aerodynamické vzduchové ložisko typu „tri-lobed“ (zdroj: [14]) 
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Analýza a zhodnocení získaných poznatků 
 

3 ANALÝZA A ZHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH POZNATK Ů 
 
 
 
3.1 Vlastnosti, výhody a nevýhody magnetických ložisek [8,9,10,11]  
 
- Není potřeba mazat ložiska. Využívá se toho tam, kde nesmí dojít ke kontaktu     
   stroje s mazivy, nebo mazání je neslučitelné s výrobním procesem. Tím se snižuje i    
   pořizovací cena ložiska (není potřeba kupovat mazací systém). 
 
- Nízká hlučnost.  Vzhledem k bezkontaktnímu uložení hřídele v ložisku. 
 
- Vysoká účinnost.  Hřídel není v kontaktu s ložiskem, nedochází tudíž ke ztrátám   
                                  třením. 
 
- Nízká spotřeba energie. Díky nulovému tření můžeme používat motory s nižším  
   výkonem (nízká spotřeba energie) a dosáhnout vyšší účinnosti.  
 
- Schopnost pracovat v extrémních podmínkách. Tyto ložiska mohou bez  
    problémů pracovat ve vakuu, v páře, při nízkých, nebo naopak vysokých teplotách. 
 
- Nízké vibrace.  Dochází k minimálním vibracím magnetického ložiska (maximálně  
   0,01mm).  Jsou tudíž vhodné pro aplikace citlivé na vibrace. 
 
- Vysoká obvodová rychlost.  Mohou pracovat při obrovských obvodových  
     rychlostech (až 250 m/s). Obvodová rychlost je však omezena pevností hřídele. 
 
- Spolehlivost. Magnetická ložiska se vyznačují vysokou spolehlivostí. Proto doba  
    jejich provozu je 15-20 let. Životnost řídicího systému závisí na použitých   
    elektronických součástkách, ale většinou bývá až 5 let. 
 
 
 
PASIVNÍ LOŽISKA   AKTIVNÍ LOŽISKA 

    
Výhody:  Výhody: 

- jednoduchost     -      vysoce přesné uložení 
- nízká cena     -      velké omezení vibrací 
- spolehlivost     -       relativně vysoká únosnost 
- malá zástavba     -       nastavitelná tuhost a  
- stálost za vysokých a                        parametry tlumení 

nízkých teplot     -       možnost řízení velikosti 
- není potřeba zdroj el.                        vzduchové mezery 

energie      
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Analýza a zhodnocení získaných poznatků 

Nevýhody: Nevýhody: 
- nutnost chladícího systému   -     velké nároky na hardware 

(pro HTS ložiska)    -     potřeba zdroj el. energie 
- nízká tuhost           -     složitý řídící algoritmus 
- malé tlumení           -     větší zástavba 
- menší únosnost            -     vysoká cena 

           (u permanentních magnetů)    -     menší spolehlivost 
 
 
 
3.2 Aplikace magnetických ložisek [8,9,10,11] 
Magnetická ložiska je možno používat v různých aplikacích a výrobních systémech. 
Jako jsou například: výroba elektrické energie, výroba polovodičů, v potravinářském 
průmyslu, v kosmickém inženýrství, atd.  
 Dále je možno využívat pasivní ložiska v aplikacích s menším zatížením. Pro 
pasivní ložiska s permanentními magnety se jako použitelná hranice uvádí okolo 
100kg. Pasivní ložiska se supravodiči umožňují větší zatížení. Nejčastěji se pak tyto 
ložiska používají v setrvačnících s menším výkonem. Dále se používají např. 
v turbomolekulárních čerpadlech, odstředivkách, rentgenových pumpách s rotující 
anodou, atd. Specifickou aplikací pro pasivní ložiska je ventrikulární pomocné 
zařízení, což je systém nahrazující chod srdce, které není schopné např. po infarktu 
udržovat normální průtok krve a tlaky v cévních řečištích. V těchto zařízeních se 
většinou užívá odstředivých čerpadel, jejichž rotor je uložen právě na magnetickém 
ložisku.   
Aktivní magnetická ložiska se díky přesnému uložení užívají ve vysokorychlostním 
obrábění. Dále se využívají ve výkonných setrvačnících, turbokompresorech a 
turbínách díky jejich vysoké únosnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 18 Ventrikulární pomocné zařízení  (zdroj: [19]) 
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Analýza a zhodnocení získaných poznatků 
 

3.3 Vlastnosti, výhody a nevýhody vzduchových ložisek  
       [13, 14, 16, 17, 18] 
 
- Není potřeba mazat ložiska. Vhodné zejména tam, kde nesmí dojít ke kontaktu   
   stroje s mazivy, nebo mazání je neslučitelné s výrobním procesem. Tím se nám  
   snižuje i pořizovací cena ložiska (není potřeba kupovat mazací systém). 
 
- Nízká hlučnost.  Vzhledem k bezkontaktnímu uložení hřídele v ložisku. 
 
- Vysoká účinnost.  Hřídel není v kontaktu s ložiskem, nedochází tudíž ke ztrátám   
                                  třením. 
 
- Velká životnost ložiska. Protože nedochází ke tření, odpadá zahřívání ložiska a         
    také opotřebení. Tím se velmi zvyšuje životnost ložiska, můžeme říci, že mají  
    téměř neomezenou životnost. 
 
- Tlumení chvění. Aerostatické ložiska vyrobené z porézního materiálů umožňují  
    rovnoměrné rozložení tlaku po celé ploše ložiska a tím mohou ložiska dobře tlumit   
    chvění ve stroji. 
 
- Ekologičnost.  Bezkontaktní uložení hřídele v ložisku za pomoci vzduchu je velmi  
   ekologické, protože není potřeba ložiska mazat mazadly, která mohou být nepříliš  
   ekologicky čistá. 
 
 
Výhody:  Nevýhody: 

- minimální tření   -      vysoce nároky na kvalitu povrchu 
- není potřeba mazat   -      externí zdroj stlačeného vzduchu 
- spolehlivost                                               (u aerostatických ložisek) 
- vysoká životnost   -       potřeba regulačního obvodu 
- nízká hlučnost            (u přesných aplikací) 
- velmi přesné uložení   -       tření při rozběhu a doběhu 
- čistota                                   (u aerodynamických ložisek) 
- jednoduchost               
- velké omezení vibrací  
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Analýza a zhodnocení získaných poznatků 

3.4 Aplikace vzduchových ložisek [13, 14, 16, 17, 18] 
Nejběžnější aplikací pro vzduchová ložiska je jejich použití v magnetických 
zapisovacích/čtecích hlavičkách v jednotkách pevných disků v počítačích. 
Vzduchová ložiska jsou také používána v ultra-přesných aplikacích jako jsou 
například: 3D měřící systémy (kde slouží pro bezkontaktní pohyb rámové konstrukce 
s měřící hlavicí po dokonale hladké mramorové desce, na které je umístěn měřený 
výrobek), počítačové tomografy v medicíně (CT),  skenovací systémy s vysokým 
rozlišením v tiskařském průmyslu, atd. Dále je možno tyto ložiska aplikovat ve 
vysokootáčkových strojích, ve vřetenech vysoce přesných obráběcích strojů, atd.  
Většina firem zabývajících se výrobou vzduchových ložisek tyto ložiska vyrábí 
individuálně, dle konkrétních požadavků zákazníků. Ale u větších firem (jako je 
např. New way air bearing, Nelson air corp., atd.) existuje možnost vybrat si 
vzduchové ložisko z jejichž vyráběných řad dle vyhovujících parametrů a přímo 
v těchto firmách si zakoupit veškeré vybavení spojené s tímto typem ložiska. Poté 
stačí celou sestavu smontovat a napojit na zdroj stlačeného vzduchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 19 Příklad použití vzduchového ložiska na 3D měřícím přístroji (zdroj: [18]) 

3.4 
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4 VYMEZENÍ TREND Ů BUDOUCÍHO VÝVOJE 
S rostoucími nároky na pracovní stroje jde kupředu vývoj jednotlivých strojních 
součástí, mezi něž patří i ložiska. Díky důkladným výzkumům došlo v poledních 20 
letech ke značnému pokroku v oblasti magnetických a vzduchových ložisek, což 
umožňuje jejich použití v řadě aplikací. V běžné technické praxi se můžeme častěji 
setkat se vzduchovými ložisky, které jsou použity ve 3D měřících přístrojích, které 
dnes vlastní většina firem zabývajících se výrobou strojních součástí. Také 
magnetická ložiska jsou využívány hlavně díky možnosti regulace polohy hřídele 
v ložisku. Ale nejsou v běžné praxi tak rozšířené jako vzduchové, jsou užívány spíše 
ve speciálních aplikacích a laboratorních přístrojích. 
Magnetická i vzduchová ložiska mají před sebou velmi slibnou budoucnost díky své 
vysoké účinnosti, spolehlivosti a životnosti. Vzhledem k tomu, že dnešní svět se 
začíná orientovat více ekologicky, dostávají se také do popředí vlastnosti ložisek 
jako je nízká energetická náročnost (u magnetických ložisek) a nevyžadování mazání 
ložiska při provozu, což vede k celkovému snížení nákladů na provoz ložisek. 
Magnetická ložiska se budou moci v budoucnu využívat i v kosmu, kde je 
vzduchoprázdno a velmi nízké nebo vysoké teploty. 
Hlavním limitujícím faktorem rozšíření speciálních ložisek mezi běžné uživatele je 
v dnešní době cena, která je v porovnání s valivými nebo kluznými ložiska 
několikanásobně vyšší. 
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5 ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo podat přehled současného stavu poznání v oblasti  
speciálních typů ložisek. Vzhledem k rozsahu problematiky spojené se speciálními 
ložisky, je práce podrobněji zaměřena pouze na magnetická a vzduchová ložiska. 
Součástí příprav na tuto práci bylo studium mnoha literárních pramenů a katalogů 
firem zabývajících se výrobou speciálních ložisek.   
V práci jsou popsány principy funkce a vypsány hlavní druhy těchto speciálních typů 
ložisek. Dále jsou rozebrány a sepsány nejdůležitější vlastnosti těchto ložisek. Také 
jsou zde nastíněny možnosti jejich použití v dnešní době a předpokládaný vývoj do 
budoucna. Speciální ložiska mají před sebou velmi slibnou budoucnost, bohužel 
v dnešní době nejsou tak často využívány, z důvodu jejich vysoké cenové náročnosti. 
Používají se především tam, kde není vhodné nebo je zcela nemožné použití 
klasických valivých nebo kluzných ložisek.  
Doufám, že tato práce přinese budoucím čtenářům ucelený náhled do problematiky 
speciálních ložisek, především v oblasti magnetických a vzduchových ložisek. 
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