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ABSTRAKT 

 

Cílem této bakalářské práce je klasifikovat opotřebení valivých ložisek od samotného 

vzniku, průběhu v provozním stavu a projevením se na výsledné kvalitě dané součásti až 

do úplného vyřazení.  

 

Návrh a následná výroba zaručuje životnost součásti, kdy bezpečně funguje požadovanou 

pracovní dobu. Úkolem konstruktéra při navrhování výběru ložiska pro dané uložení, 

mazání a přenášené zatížení je zohlednit všechny faktory, které by mohli vést k 

poškození. 

 

V praxi je pro zákazníka výběr ložiska doporučen podle různých výpočetních metod, 

které zajišťují optimální výběr normalizovaného ložiska z katalogu. U jednotlivých 

součástí jsou uvedeny hodnoty specifikující pevnostní a dynamické vlastnosti, se kterými 

zákazník může nakládat.  

 

Výsledkem bude průzkum několika skutečných firem, analýza jejich provedení a 

přístupnost modulů pro ulehčení výběru správného ložiska. Cílem je zpřístupnění 

problematiky opotřebení a poškozování, s čím souvisí prevence těchto nežádoucích vlivů. 
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ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to classify the rolling bearing wear from the very origin, 

the course in the operating state and the resulting quality of the component until the 

complete elimination. 

 

The design and subsequent production guarantee the life of the part, when the required 

working hours work safely. The designer's role in designing a bearing selection for a 

given bearing, lubrication and load transfer is to take into account all factors that could 

lead to damage. 

 

In practice, the customer's choice of bearing is recommended according to various 

computational methods that ensure optimal selection of a standardized bearing from the 

catalog. The individual parts contain values specifying the strength and dynamic 

properties that the customer can handle. 

 

The result will be a survey of several real companies, analysis of their implementation 

and accessibility of modules to facilitate the selection of the correct bearing. To do this, I 

try to make the issue of wear and tear accessible, which is related to the prevention of 

these undesirable effects. 
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 1 ÚVOD 

 

Valivá ložiska jsou považována za základní strojní součásti. Většina strojů a zařízení  

s pohyblivými součástmi obsahuje ložiska pro umožnění relativního pohybu. U valivých 

ložisek se k pohybu a přenosu zatížení využívají valivé elementy, které obíhají  

po kruhových drahách nejčastěji mezi vnějším a vnitřním kroužkem. 

 

U valivých ložisek díky nekonformnosti povrchů vznikají vysoké tlaky způsobené malou 

plochou kontaktu a velkým zatížením. Plochy povrchů jsou výrazně namáhány, časem 

tak dochází k opotřebení nebo úplnému selhání ložiska. Jedním z nich je únava materiálu 

(Pitting). Základní trvanlivost je doba, kdy se na ložisku neobjeví známky této poruchy, 

takže jsme schopni určit, zda zvolené ložisko vydrží požadovanou provozní dobu. 

 

Základní rovnice trvanlivosti zohledňuje pouze jeden druh selhání, proto se pro přesnější 

návrh zavedla modifikovaná rovnice trvanlivosti, která zohledňuje i jiné potenciální 

selhání a tím zpřesňuje výpočet trvanlivosti valivého ložiska. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

 

Analýza problematiky uvažující vícero druhů opotřebení valivých ložisek je založena  

na popisu projevů, příčin vzniku a návrhů prevencí. Ložiska je potřeba hodnotit 

kvantitativně, protože jsou zpracována statistikou, ze které jsou vyhodnoceny výsledky. 

 

Trvanlivost může mít široký rozptyl. Aby mohla být použita pro jednotný výpočet, zavádí 

se základní trvanlivost – hodnota, kterou dosáhne nebo překročí 90 % testovaných ložisek 

při definovaných podmínkách. Základní rovnice trvanlivosti, která zahrnuje pouze 

zatížení, byla rozšířena do modifikované rovnice trvanlivosti. Ta zohledňuje i jiné 

faktory, které by mohly vést k selhání ložiska ještě před samotnou únavou [1].  

 

Cíl práce je popis a následná analýza jednotlivých druhů opotřebení/selhání valivých 

ložisek, které se v praxi také vyskytují. Dílčím cílem práce je rozbor těchto opotřebení  

a jejich zohlednění ve výpočtech trvanlivosti vybraných firem věnujících se návrhu 

ložiska. 
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 3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

3.1.1 Objasnění funkce ložiska a jeho části 

 

Valivé ložisko (Obr.1) je univerzální strojní součást, ve které se zatížení přenáší 

prostřednictvím valivých elementů, které se odvalují po kruhových trajektoriích téměř 

bez skluzu. Valení je realizováno bodovým nebo čárovým stykem a ložiska přenášejí 

pouze radiální, axiální, nebo kombinaci obou zmíněných zatížení. Výhodou valivých 

ložisek je, že dokážou přenášet větší zatížení, a proto nacházejí vysoké uplatnění  

v průmyslu [1]. 

 

Výroba valivého ložiska je náročná, tzn. součásti musí mít vysokou rozměrovou  

a tvarovou přesnost. Zároveň musí snášet změny provozních podmínek (teplota, rychlost 

otáčení, zatížení...) a další faktory závisející na prostředí, ve kterém pracují. Pro ložiskové 

kroužky se standardně používá ocel 100Cr6, která obsahuje přibližně 1 % uhlíku a 1,5 % 

chromu. Valivá tělesa jsou obvykle vyrobena ze stejné oceli jako kroužky ložiska [2].  

Obr. 1 - Popis částí valivého ložiska, 1 – Vnitřní kroužek, 2 – Klec, 3 – Těsnění, 

4 – Valivý element (kulička), 5 – Vnější kroužek 

 

 

 

Obr.2 - Zobrazení některých druhů valivých ložisekObr. 3 - Popis částí valivého 

ložiska, 1 – Vnitřní kroužek, 2 – Klec, 3 – Těsnění, 4 – Valivý element 

(kulička), 5 – Vnější kroužek 
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Valivá ložiska lze dělit podle několik hledisek. Nejčastěji jsou rozdělovány podle druhu 

zatížení, které dokážou přenášet: 

- Radiální 

- Axiální 

- Kombinace obou zatížení 

Možnost zatížení souvisí s geometrií valivých elementů a oběžných drah (Obr.2). 

Nejpoužívanější typy valivých elementů jsou: 

- Kuličky 

- Válečky 

- Kuželíky 

- Jehličky 

- Soudečky a jiné  

Z daného rozdělení vyplývá, že valivá ložiska mohou sloužit k mnoha účelům 

a pro plnění své funkce mají různé konstrukce. Valivá ložiska mají různorodé aplikace, 

proto je důležité věnovat se opotřebením těchto strojních součástí. 

 

Obr.2 - Zobrazení některých druhů valivých ložisek 
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3.2.1 Rozbor opotřebení zaznamenaných v praxi 

 

Valivá ložiska jsou při provozu vystavená různým vlivům, které mohou narušit klidný 

chod ložiska. Narušení plynulého chodu se může projevit např. vibrací, hlukem, divným 

zápachem, zhoršením mazacích vlastností, případně únikem maziva. Příčiny vzniku 

těchto opotřebení se mohou lišit. V následující kapitole bude rozepsáno několik 

významných druhů opotřebení, které již byly výrobci ložisek zaznamenány. Dále budou 

jednotlivá opotřebení pro přehlednost rozdělena do kategorií [7,8]. 

 

3.2.2 Mechanické opotřebení 

Jelikož ložisko funguje na principu mechanického přenášení sil, je pravděpodobné, že se 

některé z těchto poškození objeví během samotného chodu ložiska. Mechanické 

opotřebení souvisí převážně s opakovaným kontaktem povrchů dvou materiálů. 

 

Pitting 

Jako první bude rozepsán druh opotřebení, který je velice významný, protože vystupuje 

jako referenční poškození ve výpočtu základní trvanlivosti. Jedná se o únavové porušení 

materiálu (Obr.3), kdy k výskytu trhlin dochází po relativně delší době (desítky miliónů 

otáček). Kroužky a valivé elementy podstupují cyklické namáhání a postupem času se  

z jejich povrchu odlupují (vydrolují) částice materiálu [3-5]. 

 

Jde o různé nečistoty, vměstky, staženiny a různé defekty uvnitř oceli. Lokální 

mikrotrhliny rostou a rozvětvují se. Spojení a šíření se směrem k povrchu způsobuje 

odlupování, které lze členit do dvou fázi. V první fázi roste trhlina pomalu od středu 

odvalovaní směrem napříč kroužkem/elementem. V druhé fázi se šíří mnohem rychleji 

ve směru odvalování. Pitting také souvisí s elasto-hydrodynamickým šířením 

povrchových trhlin. V důsledku vyplnění štěrbin mazivem a kontaktním tlakem  

ve valivém styku se pomocí Pascalova zákona šíří tlak všemi směry stejně, tím pádem je 

na štěrbinu vyvíjen tlak a štěrbina se rozšiřuje [3-5]. 
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Únavové odlupování   

Vydrolení povrchu nemusí mít za následek jenom Pitting. Únavové odlupování může mít 

původ zcela jiný a může mít různé mechanizmy:  

 

Odlupování v důsledku geometrické koncentrace napětí (GSC) 

Příčinou tohohle poškození (Obr.4) je dodatečná neplynulost chodu, jako je nesouosost, 

vychýlení nebo vysoké podkritické zatížení. To má za následek namáhání lokálních 

oblastí ložiska. Vyskytuje se převážně u ostrých hran válečkových valivých elementů. 

Příčinou může být nesprávné obrobení hřídele nebo špatné uchycení ložiska [3,4]. 

 

 

Obr.4 - Geometrická koncentrace napětí na kuželíkovém ložisku způsobena nesouosostí 

Obr.3 - Pitting s pokročilým stádiem vydrolování m 

 

 

 

Obr.8 - Adhezivní opotřebení z důvodu nedostatečného 

mazáníObr.9 - Pitting s pokročilým stádiem 

vydrolování materiálu 

 

 

Obr.3 – Pitting s pokročilým stádiem vydrolování Obrázek 3 – Pitting s pokročilým stádiem vydrolování 
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Odlupování s počátkem v bodě na povrchu (PSO) 

Příčinou téhle únavy je povrchová nedokonalost, která zvyšuje několikanásobně lokální 

namáhání (Obr.5). Může být iniciováno škrábanci, výdutí, nebo úlomky korozních  

a tvrdých částic. Jedná se o poměrně častý případ poškození. Projevem jsou úlomky  

ve tvaru šipky, které se šíří ve směru rotace. Může se jednat o výstupky kovu, které 

přesahují tloušťku mazacího filmu [3,4]. 

 

 

 

Obr.5 - Odlupování s počátkem na povrchu na vnitřním kroužku kuželíkového ložiska způsobeno důlkem 

nebo přečnívající nedokonalostí povrchu skrze tenký mazací film 

 

 

Abrazivní opotřebení 

Abrazivní opotřebení vzniká vždy tam, kde dochází ke kontaktu vícero pohyblivých 

součástí. Uvádí se, že přes 50 % všech případů opotřebení strojů a strojních zařízení je 

způsobováno abrazí (Obr.6). Abraze s interakcí dvou těles se týká povrchů, které  

přes sebe kloužou, přičemž jeden (tvrdý) materiál proniká do druhého (měkčího) 

materiálu a část unáší pryč. K abrazi s interakcí tří těles dochází tam, kde částice  

mezi dvěma povrchy oddělují materiál z jednoho nebo obou povrchů (nečistoty 

pronikající skrze mazivo). Projevem tohoto opotřebení je zvětšení vůle ložiska, které 

zmenší únavovou jeho životnost. Následné vytvoření nesouosostí dopomáhá ke ztrátě 

funkce [3,4,6].  
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Obr.6 - Abrasivní opotřebení vnějšího kroužku způsobené pevnou částicí 

 

S abrazivním opotřebením je spojena kontaminací maziva. Cizí částice znamenají 

v každém případě opotřebení a poškození v podobě otlačení částice do povrchu nebo 

obvodové drážkování. Tyto poruchy se projevují jako tvarová změna součásti a degradace 

povrchů [3,4,6]. 

 

Adhezivní opotřebení 

Adhezivní opotřebení vzniká v důsledku adhezivních sil a nedokonalostí povrchů. Jelikož 

povrch není dostatečně hladký, dojde k interakci dvou povrchových nerovností. Pokud je 

překonána mez kluzu, vytvářejí se plastické deformace povrchových vrstev. To může vést 

k porušení povrchové vrstvy a vytvoření mikrospoje. V důsledku relativního pohybu je 

tento „mikrosvar“ odtržen a narušuje texturu povrchu (Obr.7) [3,4,7]. 

 

 

Obr.7 - Adhezivní opotřebení z důvodu nedostatečného mazání 
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Nejdůležitějšími faktory ovlivňující adhezivní opotřebení jsou zatížení, kluzná rychlost, 

materiály třecí dvojice a jejich fyzikálně-mechanické i chemické charakteristiky. Dalšími 

faktory jsou okolní prostředí, mazivo, systém mazání, velikost stykových povrchů apod. 

[3,4,7]. 

 

Otištění a drážkování povrchů (Scoring and Grooving) 

Otištění je povrchové poškození způsobené nahromaděnými malými částicemi 

způsobenými klouzáním při nesprávném mazání nebo těžkých provozních podmínkách. 

Lineární poškození se objevuje po obvodu a na povrchu válečků. Dochází také  

k poškození cykloidního tvaru na koncích válečků a na povrchu válce se objevuje také 

drážkování. 

Drážkování se posouvá vůči sobě o několik stupňů po dráze obvodu a dokáže zasáhnout 

až 1/3 obvodu. Prevencí je použití vhodné montážní pomůcky, vyvarování se nesouososti 

a pokud možno, při montáži pomalý pohyb ložiska. Drážky neboli škrábance mohou být 

zapříčiněny nečistotami v ložisku nebo nedostatečným mazáním (Obr.8-9) [3,4]. 

 

 

 

 

 

 Obr.8 - Škrábance na čele vnitřního kroužku válečkového 

ložiska z důvodu nesprávné mazání 

Obr.9 - Vniknutí velké částice do měkké klece 

způsobující drážkování kuželíku 
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Zlomení prstenců a klece  

Axiální trhliny vedou ke zcela prasknutým vnitřním kroužkům, trhlina je vedena částečně 

v axiálním směru. Ostré okraje trhliny naznačují křehký lom a v případě dlouhodobého 

provozu jsou hrany nespojité. Příčin může být mnoho – posunutí ložiska, počáteční menší 

trhliny v oběžných drahách, nesprávné mazání, příliš velký přesah kroužku na hřídeli, 

drážka v zóně zatížení (koncentrátor napětí), nesplněná tolerance kruhovitosti atd. Jako 

prevenci je vhodné zlepšit přísun mazání nebo přidaní vhodného aditiva, vyhnout se 

otěru, zlepšit uložení – zápustky nebo povrchová úprava nebo zvolit tepelné zpracování 

kroužků (např. povrchové kalení) [3][4]. 

 

Další jsou zlomeniny vnějšího kroužku v radiálním směru (Obr.10). Trhliny jsou 

rovnoměrné, jedná se o únavový lom. Příčinou může být špatná podpora prstenců  

v ložiskové jednotce, tím pádem řešením může být konstruktivní zlepšení uložení [3][4]. 

 

 

 

 

Obr.10 - Zlomenina vnějšího kroužku v obvodovém směru 
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Zlomené okraje klece (Obr.11) jsou častější než lom veden napříč celou klec. Montážní 

poškození, špatné mazání, vysoké ohybové zatížení, naklopení ložiska nebo axiální 

zatížení při prudké reversaci chodu jsou příčinami poškození klece. Jako prevence je 

vhodná pečlivá montáž, filtrace maziva, zlepšení průtoku, příp. jiná viskozita, vyrovnání 

nesouososti a vychýlení hřídele nebo zmenšení vůle [3][4]. 

 

 

 

Brinelling a falešný brinelling 

Brinelling (Obr.12) může vznikat na ložiscích, kde nastane překročení meze kluzu 

z důvodu silného rázu nebo překročení dovoleného zatížení. Náchylné jsou ložiska 

mazané s vyšší viskozitou – pokud se povrch nevyplní mazivem, dochází ke kontaktu kov 

na kov a jejich vzájemnému pohybu. Kuličky mají možnost odvalovat se ve vícero 

směrech, proto válečky způsobují větší poškození. Jedná se o pravou deformaci kovu 

[3][4]. 

Obr.11 - Zlomenina klece valivého ložiska 
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Příčinou falešného brinellingu (Obr.13) je vibrace na stacionárním kroužku nebo mikro-

pohyb v kontaktních oblastech. V praxi se tento jev složitě omezuje. Projevuje se také  

u uložení, kde je malá úhlová rezonance (méně jako dokončená otáčka val. prvku). 

Textura z povrchu vymizí – originální textura v prohlubině je totožná jako u skutečného 

brinellingu [3][4]. 

Nejčastěji se projeví v podobě lesklých značek a zářezů na oběžných drahách  

a na povrchu rozteči valivého prvku. Vyskytují se také škrábance v axiálním směru. 

Dobrou prevencí je odstranit nebo pohltit vibrace. Důležité je použití uzamykacích 

zařízení – zábrana proti možnému pohybu během přepravy. [3][4]. 

Obr.12 - Brinelling zapříčiněn velkým dopadovým zatížením, 

kde jedná se o pravou deformaci kovu, na rozdíl 

od falešného, kde jde o opotřebení 

Obr.13 - Opotřebení na vnějším kroužku kuželíkového ložiska z důvodu 

vibrace nebo relativního axiálního pohybu 
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3.2.3 Opotřebení související s jiným vlivem 

Tyto druhy opotřebení vznikají za působení jiného vlivu, který narušuje plynulý chod 

ložiska. Jedná se o různé fyzikální nebo chemické vlastnosti prostředí, ve kterém ložisko 

operuje. 

 

Nevhodné nebo nedostatečné mazání 

Mazací film slouží k oddělení valivých elementů od kontaktních ploch (při stanovené 

rychlosti a teploty chodu ložiska), a tím snižuje tření v kontaktu. Pro plynulý chod je 

nutné myslet na to, jaké množství, typ, třída, systém zásobování, viskozita a případně jaká 

aditiva maziva zvolit. Projevy nesprávného mazání mají široké spektrum, a proto jej 

dělíme na několik fází [3][4]. 

 

Odbarvení – mazivo ztrácí svou schopnost mazat a nastává kontakt kov na kov. To má za 

následek zvýšení teploty při kontaktu, které způsobí odbarvení povrchu (Obr.14) 

oběžných drah a valivých elementů. 

 

 

Obr.14 - Odbarvení z důvodu zvýšení operační teploty 

Rýhování a odlupování – dalším procesem je, že ložisko pracuje při silném nebo úplném 

nedostatku maziva, případně při špatně zvoleném typu maziva. Nastávají náhlé změny 

v provozních podmínkách (Obr.15). 
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Nadměrný ohřev valivých elementů – vysoká teplota se lokalizuje na hranách válečků – 

kontakt kov na kov má drastické následky. 

Totální zadření – lokální vysoké teploty zapříčiňují tečení kovu v ložisku – změna 

geometrie i materiálových charakteristik. Výsledkem je skluz válečků, zničení klece, 

přesun materiálu a zadření ložiska [3][4]. 

Tenká mazací vrstva (u elasto-hydrodynamického mazání, mezního mazání) má taky vliv 

na chod ložiska – čím tenčí vrstva, tím větší vliv na povrch. Tento typ únavy se může 

vyskytovat při vysoké provozní teplotě, kontaninací vodou, nebo skluzem na drahách  

při chvilkovém nízkém otáčení či vysokém zatížení [3][4]. 

 

Prevence při potenciálním selhání maziva může mít v tomto případě různé podoby – 

pomoci může zvýšení množství maziva, případně použití maziva s vyšší viskozitou nebo 

aditiva Extreme pressure (EP). Optimální chlazení maziva nebo částí ložiska může být 

také efektivní. 

 

 Kontaminace tekutinou má jiný průběh opotřebení – voda může být v malém množství 

obsáhnuta v mazivu. To způsobuje jeho degradaci a v případě většího množství vlhkosti 

v kombinaci s tlakem vyplní povrchové nedokonalosti. Únava materiálu vyplývá 

z koroze nebo vysokého zatížení. Další příčinou kontaminace může být nefunkční nebo 

poškozené těsnění, nebo montáž nebyla provedena v čistém prostředí. Rozdíly teplot 

vedou ke kondenzaci vody, což značí, že olej nebyl čistý [3][4]. 

 

 

Obr.15 - Mikro-vylupování způsobené tenkým filmem z důvodu vysokého 

zatížení/nízkých otáček nebo vysoké provozní teploty 



 

 

31 

 

Vibrační koroze (Fretting corrosion) 

Tenhle druh poškození je stanovený normou ČSN EN ISO 8044 a je definován jako 

proces zahrnující společné působení koroze a vibračního skluzu mezi dvěma styčnými 

povrchy. Hlavním projevem jsou hnědočerné skvrny, které vedou k únavovému lomu 

(Obr.16) [6]. 

 

 Další příčinou je znečištění dosedacích ploch nebo maziva, průhyb hřídele, špatná textura 

povrchu nebo nesprávný dokončovací proces. Vibrační opotřebení bývá často nesprávně 

považováno pouze jako výsledek korozního působení okolního prostředí. Pohyb 

vyvolaný přenesenými vibracemi u valivého ložiska bývá například u zařízení 

dopravovaných vlaky či pomocí lodí na velké vzdálenosti [3][4]. 

 

Poškození elektrickým proudem 

Protékání elektrickéhou proudu vyvolává vysoké teploty v lokálních oblastech ložiska. 

Lámání elektrického proudu na kontaktu valivého elementu a drah vede k vytváření důlků 

v obou částech ložiska (Obr.17). Pokud jsou důlky hlubší, vzniká hluk a vibrace. 

Vysokonapěťový proud v částečně krátkém oblouku zanechává hrubý zrnitý vzhled. Ještě 

silnější střety vedou k sváření elementu do kroužku a po odtržení zanechává kráterový 

efekt. Elektřina může být v podobě chybného vedení nebo špatně uzemnění, svařování, 

nedostatečné nebo defektní těsnění, uvolněné vinutí rotoru, které vede ke zkratování 

elektromotoru [3][4]. 

Obr.16 - Vibrační koroze zobrazuje oblast zatížení 

stacionárního vnějšího kroužku 
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Poškození z přehřátí 

Kontaktní části zabarvené (hnědě/modře) naznačují, že se při provozu vyskytla extrémně 

vysoká teplota (Obr.18). Do určité míry jsou povrchy nedeformované. Příčiny mohou být 

různé – vůle v provozním stavu je malá, nedostatečné nebo nadměrné mazání, radiální 

předpětí vznikající vlivem vnějšího ohřevu nebo je narušený chod v důsledku poškozené 

klece. Zvětšení vůle snižuje tendenci přehřívaní ložiska. V případě externího topení lze 

zvýšit topný čas/dobu chlazení, aby bylo dosáhnuto rovnoměrného rozložení tepla v celé 

soustavě ložiska [3][4]. 

 

Obr.17 - Poškození na vnitřním kroužku kuželíkového ložiska, příčinou 

byl konstantní průchod elektrického proudu 

Obr.18 - Poškození z důvodu přehřátí 
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3.3.1 Trvanlivost a životnost 

 

V praxi se u ložiska zavádí pojem trvanlivost, který znamená počet otáček (pokud jsou 

konstantní, je výhodné trvanlivost převézt na hodiny) do první známky únavového 

poškození. Lokalizováno je na valivých tělesech nebo oběžných dráhách a projeví se  

ve formě pittingu – vydrolení materiálu [1].  

Při výpočtu musíme myslet na to, že rovnice trvanlivosti zahrnuje téměř ideální 

podmínky, kterých lze jich dosáhnout v laboratoři. Rovnice základní trvanlivosti byla 

stanovena empiricky, tj. byla stanovena na opakovatelných a ověřitelných experimentech. 

Následným pozorováním a zhodnocením výsledků byla vytvořena základní rovnice 

trvanlivosti, která podle doporučení ISO zaručuje, že dané trvanlivosti dosáhne 90 % 

stejných ložisek při stejných provozních podmínkách [1]. 

Základní trvanlivost zohledňuje poškození v důsledku dynamického zatížení materiálu, 

tedy únavy. Co nezahrnuje jsou vedlejší degradační faktory, které se odlišují  

od laboratorních podmínek a nezahrnují jiné opotřebení nebo poškození [1]. 

 

Rovnice trvanlivosti 

Vychází z testování velkého množství ložisek, které bylo vyneseno do grafu závislosti 

otáček na zatížení (Obr.19).  Hodnoty byly proloženy křivkou. Na dalších řádcích je 

odvozena rovnice základní trvanlivosti.  

  

𝐿
1
𝑎 . 𝑃 =  𝐿

1
𝑎 . 𝑃 

 

𝐿10

1
𝑎 . 𝐶 =  𝐿

1
𝑎 . 𝑃 

 

(1)  𝐿 = (
𝐶

𝑃
)

𝑎

. 𝐿10     

(2)   𝐿ℎ10=(
𝐶

𝑃
)

𝑎

.  𝐿 . (
106

60𝑛
) - přepočet v hodinách 

 

 



 

 

34 34 34 34 

  kde  𝐿10 - základní trvanlivost [106]         n – otáčky [
1

𝑚𝑖𝑛
] 

            𝐶  - základní dynamická únosnost [N]   

  𝑃 - ekvivalentní dynamické zatížení ložiska 

  𝑎 - exponent rovnice trvanlivosti (- pro kuličková ložiska 𝑎 = 3 

                - pro válečková, jehlová,  

                 soudečková a kuželíková 𝑎 = 
10

3
 ) 

 

 

Obr.19 - Závislost základní trvanlivosti a zatížení 

 

Základní dynamická únosnost C - [N] 

Základní dynamická únosnot je veličina, která definuje zatížení, při kterém dosáhne 

trvanlivosti 106 otáček podle normy ISO 281. Základní dynamická únosnost C závisí  

na rozměrech ložiska, počtu valivých těles, materiálu a provedení ložiska [1].  
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Ekvivalentní dynamické zatížení P 

Abychom dostali předpokládanou trvanlivost, musíme obecné zatížení přepočítat  

na myšlené ekvivalentní radiální (resp. axiální) zatížení, které má stejné vlastnosti jako 

uvažované kombinované zatížení [1].  

 

U radiálních ložisek, která jsou schopna přenášet jak radiální, tak axiální zatížení  

platí vztah [1]: 

 

(3)  𝑃 = 𝑋 . 𝐹𝑟 + 𝑌 . 𝐹𝑎  

  

kde    𝑃 je ekvivalentní dynamické zatížení [𝑁] 

 𝐹𝑟 – radiální složka zatížení ložiska [𝑁] 

 𝐹𝑎 – axiální složka zatížení ložiska [𝑁] 

 𝑋 – radiální součinitel 

 𝑌 – axiální součinitel  

  

3.3.2 Modifikovaná rovnice trvanlivosti – jednotlivé přístupy 

 

V následujících kapitolách budou rozebírány přístupy těchto firem: 

- ZKL 

- SKF 

- NTN 

- NSK 

- Timken 

 

Tito výrobci ložisek byli vybráni s určitým záměrem. Jedná se o největší výrobce ložisek 

na světě, proto předpokládám, že jejich způsob výpočtu životnosti valivých ložisek bude 

nejpropracovanější. Pokud některý velice významný výrobce není popsán, je to z toho 

důvodu, že informace o výpočtech nebyly dohledatelné. 
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Modifikovaná rovnice trvanlivosti dle ISO 

Vztah pro základní trvanlivost pro přesný výpočet nedostačuje, jelikož zohledňuje pouze 

vliv zatížení a 90% spolehlivost. Proto je dle normy ISO 281:2007 uvedena rovnice 

modifikované trvanlivosti 𝐿𝑛𝑚, která zahrnuje jiné faktory, zejména mazání a znečištění 

ložiska, které mají na život ložiska výrazný vliv [1]. 

 

(4)     𝐿𝑛𝑚 =  𝑎1𝑎𝐼𝑆𝑂𝐿10 

 

 kde     𝑎1 je součinitel spolehlivosti 

  𝑎𝐼𝑆𝑂 je součinitel modifikované trvanlivosti 

  𝐿10 je základní výpočtová trvanlivost  

 

Součinitel 𝑎1 se používá tam, kde požadujeme trvanlivost se spolehlivostí vyšší než  

90 %. Velikost součinitele závisí na přesnosti dané spolehlivosti dle tabulky (Obr.20) [1]. 

 

Pokud tedy zadáme požadavek na vyšší spolehlivost (ve velmi přesných strojích  

nebo v strojích s minimální údržbou), klesá tím dovolené zatížení ložiska nebo počet 

otáček. 

 

Obr.20 - Tabulka součinitele spolehlivosti podle ISO 
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Součinitel modifikované trvanlivosti 𝑎𝐼𝑆𝑂 zohledňuje další vlivy jako je typ ložiska, 

zatížení, mazání, stupně znečištění, těsnění, tvrdost a velikost částic znečištění a filtraci 

maziva. Podle ISO 281:2007 lze součinitel 𝑎𝐼𝑆𝑂 matematicky zapsat jako [1]: 

   

(5)     𝑎𝐼𝑆𝑂 = 𝑓 (
𝑒𝑐𝐶𝑢

𝑃
, 𝜘) 

  

Parametry součinitele lze určit na základě grafů a rovnic uvedených v ISO 281:2007. 

Prvním krokem je vyčíslení výrazu 
𝑒𝑐𝐶𝑢

𝑃
 (Obr.22), jehož jednotlivé parametry jsou: 

- Součinitel znečištění 𝑒𝑐, který popisuje snížení trvanlivosti ložiska v důsledku 

znečištění maziva pevnými částicemi, které vytvářejí obtisknutím koncentrátory 

napětí na povrchu. Hodnotu součinitele 𝑒𝑐 určíme z příslušné tabulky (Obr.21) 

- Poměr 
𝐶𝑢

𝑃
 , kde 𝐶𝑢[N] je mezní únavové zatížení a P[N] je dynamické ekvivalentní 

zatížení. Mezní únavové zatížení 𝐶𝑢se rovná zatížení, které vyvolává napětí  

na oběžných drahách, které se rovná únavovému napětí materiálu oběžných drah 

ložiska. 

 

Mezní únavové zatížení 𝐶𝑢 je definováno vztahem, který má pro kuličková ložiska 

následující podobu: 

(6)   𝐶𝑢 =  
𝐶0

22
   pro   𝐷𝑝𝑤 ≤ 100 mm 

(7)    𝐶𝑢 =  
𝐶0

22
(

100

𝐷𝑝𝑤
)

0.5

 pro        𝐷𝑝𝑤 > 100 mm 

  

 a pro ložiska s čarovým stykem  

(8)    𝐶𝑢 =  
𝐶0

8.2
  pro   𝐷𝑝𝑤 ≤ 100 mm 

(9)     𝐶𝑢 =  
𝐶0

8,2
(

100

𝐷𝑝𝑤
)

0.3

  pro       𝐷𝑝𝑤 > 100 mm 

 

V rovnicích vystupuje základní dynamická únosnost 𝐶0[N] a roztečný průměr sady 

kuliček nebo valivých těles s čárovým stykem 𝐷𝑝𝑤[mm] [1]. 
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Jako další je v potaz bráno mazivo, jehož hlavní úlohou je vytvořit dostatečně únosný 

mazací film, který oddělí valivé plochy. K tomu je potřeba minimální viskozita za dané 

teploty, která je popsána viskózním poměrem 𝜘, který je dán rovnicí [1] 

 

(10)      𝜘 =
𝑣

𝑣1
 

 

kde  𝑣 je provozní (skutečná) kinematická viskozita 

     𝑣1 je vztažná kinematická viskozita 

 

Vztažná kinematická viskozita 𝑣1 (viskozita minerálních olejů, ale lze aplikovat i na jiné) 

je stanovena pomocí grafu (Obr.23) v závislosti na frekvenci otáčení ložiska 𝑛  

a roztečného průměru 𝐷𝑝𝑤. Provozní viskozita 𝑣 za dané teploty je určena z katalogu 

výrobce [1]. Pokud je tedy provozní viskozita 𝑣 větší než vztažná (kinematická) 𝑣1, 

součinitel 𝜘 je větší než jedna, a to má za následek vyšší koeficient 𝑎𝐼𝑆𝑂. 

 

Obr.21 - Tabulka součinitele znečištění 𝑒𝑐 podle ISO 
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Obr.23 - Graf pro určení vztažné kinematické viskozity 𝑣1 

Obr.22 - Graf pro učení součinitele 𝑎𝐼𝑆𝑂 
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Modifikovaná rovnice trvanlivosti dle ZKL 

ZKL s působením v České republice využívala modifikovanou rovnici trvanlivosti  

dle ISO, nicméně svůj přístup k hodnocení životnosti ložisek upravila. Tyto faktory se 

projevují zvýšeným napětím v kontaktní oblasti, a to vede k poklesu životnosti. 

 

(11)     𝐿𝑚 = 𝑎1 . 𝑎𝑧𝑘𝑙 . 𝐿10 

 

Kde 𝑎1 je koeficient spolehlivosti pro jinou než 90% spolehlivost, viz tabulka 5.6 

𝑎𝑧𝑘𝑙 je koeficient modifikované trvanlivosti 

𝐿10  je základní výpočtová trvanlivost [9] 

 

Dále informují, že je možné vztáhnout tyto provozní vlivy na provoz:  

- Vruby mají za následek vznik hranových napětí. 

- Tenký olejový film zvyšuje napětí v kontaktní oblasti mezi oběžnou dráhou  

a valivým elementem. 

- Zvýšená teplota snižuje mezní únavové zatížení materiálu (jeho pevnost). 

- Pevné uložení vnitřního kroužku (zvětšený přesah) vyvolá zvýšené obvodové 

napětí [9]. 

 

V analogii se statickou únosností 𝐶𝑢 definovanou v ISO 76 je mezní únavové zatížení 

definováno jako zatížení, při kterém je dosaženo mezního únavového napětí v nejvíce 

zatíženém místě oběžné dráhy. Poměr 
𝜎𝑢

𝜎
 (Obr.24) pak může být aproximován podle 

poměru 
𝐶𝑜𝑟

𝑃
.   

Obr.24 - Závislost součinitele 𝑎𝑧𝑘𝑙  na poměru 
𝜎𝑢

𝜎
   



 

 

41 

 

Ve výpočtu statické únosnosti 𝐶𝑜𝑟  musí být zohledněno následující [9]: 

- Typ, velikost a vnitřní geometrie ložiska. 

- Profil valivých elementů a oběžných drah. 

- Kvalita technologických procesů. 

- Mez únavy pro materiál oběžných drah. 

 

Koeficient modifikované trvanlivosti pak uvažuje [9]: 

- Únavové zatížení a zatížení ložiska. 

- Mazání (typ maziva, viskozitu, rychlost otáček, velikost ložiska, přísady). 

- Prostředí (úroveň kontaminace, těsnění). 

- Kontaminující částice (tvrdost a velikost částic ve vztahu k velikosti ložiska, 

metoda mazání, filtrace). 

- Montáž (čistota během montáže). 

 

Vliv vůle v ložisku a vliv vyklopení na trvanlivost ložiska je popsán v ISO/TS 16281. 

Koeficient únavové trvanlivosti 𝑎𝑍𝐾𝐿 je odvozen z následující rovnice [9]: 

 

(12)         𝑎𝑍𝐾𝐿 = 𝑓 (
𝑒𝐶.𝐶𝑜𝑟  

𝑃
, 𝜘) 

 

Faktory 𝑒𝐶 a 𝜘 berou v úvahu kontaminaci a podmínky mazání. Pokud je mazivo 

znečištěné pevnými částicemi, mohou se v oběžné dráze vlivem valení tvořit zářezy.  

Na těchto zářezech poté vznikají napěťové špičky (koncentrace), a tím dochází k poklesu 

životnosti ložiska. Daný pokles životnosti vlivem znečištění maziva uvažuje faktor 

znečištění 𝑒𝐶[9]. 

Snížení životnosti ložiska způsobené vlivem pevných částic v mazivovém filmu závisí  

na těchto faktorech:  

- Typu, velikosti, tvrdosti a množství částic. 

- Tloušťce mazivového filmu (relativní viskozitě 𝜘). 

- Velikosti ložiska. 

- Přibližné hodnoty součinitele znečištění 𝑒𝐶 mohou být převzaty z tabulky 

(Obr.25) [9]. 
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Modifikovaná rovnice trvanlivosti dle SKF 

Další výrobce ložisek je švédská firma SKF. Ta má modifikovanou rovnici trvanlivosti 

uvažující tento tvar [10]:  

 

(13)      𝐿𝑛𝑚 = 𝑎1. 𝑎𝑆𝐾𝐹 . 𝐿10 

 

Kde 𝐿𝑛𝑚 je trvanlivost podle SKF při spolehlivosti (100–n) %) [miliony otáček] 

𝐿10 je základní trvanlivost (při spolehlivosti 90 %) [miliony otáček] 

 𝑎1 je součinitel spolehlivosti, hodnoty podle ISO 281 

𝑎𝑆𝐾𝐹 je součinitel modifikované trvanlivosti 

 

 

Obr.25 - Tabulka udávající hodnoty součinitele znečištění 𝑒𝐶 podle ZKL 
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Součinitel 𝑎𝑆𝐾𝐹 rozšiřuje základní o tyty faktory [10]: 

- mezní únavového zatížení v souvislosti s působícím ekvivalentním zatížením 

ložiska (
𝑃𝑢

𝑃
) 

- vliv úrovně znečištění v ložisku (𝜂𝑐) 

- podmínky mazání (viskózní poměr 𝜘)  

Graf SKF (Obr.26) slouží pro odhad hodnoty 𝑎𝑆𝐾𝐹. Vodorovná osa představuje 

kombinovaný vliv zatížení a znečištění. Viskózní poměr κ zastupuje podmínky 

mazání a jejich vliv. Zároveň pomáhá vytvořit představu, jak provozní podmínky 

mění základní trvanlivost ložiska. Graf je také rozdělen do 3 oblastí [10]: 

 

Obr.26 - Graf SKF pro určení součinitele 𝑎𝑆𝐾𝐹 
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- Oblast A přestavuje situace s vysokým zatížením nebo s výraznými vtisky cizích 

částic a mazání nemá na prodloužení trvanlivosti výrazný vliv. Firma SKF 

doporučuje pro získání delší provozní doby snížit zatížení nebo zlepšit čistotu 

maziva [10]. 

- Oblast B přestavuje situace s vysokým součinitelem 𝑎𝑆𝐾𝐹. V této oblasti i malé 

změny v úrovni zatížení, součinitele čistoty a podmínek mazání mohou radikálně 

změnit součinitel 𝑎𝑆𝐾𝐹 a tím i výslednou trvanlivost [10]. 

- Oblast C je typická tím, že na součinitel 𝑎𝑆𝐾𝐹 nemají změny velký vliv, z čehož 

vyplývá, že součinitel je stálejší. V doméně zatížení má oblast C následující 

rozsahy: 

 

- 𝑃𝑢≤ 𝑃 ≤ 0,5C pro kuličková ložiska 

- 𝑃𝑢 ≤ 𝑃 ≤ 0,33C pro ložiska s čárovým stykem [10]. 

 

Graf 𝑎𝑆𝐾𝐹 také může pomoct konstruktérům ke zjištění dopadů na výslednou trvanlivost 

a tím ověření přínosu při potenciální změně provozních podmínek, jako například [10]: 

- vyšší čistota (lepší těsnění, filtrace a podmínky při montáži) zvyšuje součinitel 

znečištění 𝜂𝑐 

- chlazení nebo použití maziva s vyšší viskozitou zvyšuje viskózní poměr κ  

- volba větší velikosti ložiska zvyšuje poměr 
𝑃𝑢

𝑃
 (a základní trvanlivost 𝐿10)  

 

Modifikovaná rovnice trvanlivosti dle NSK 

Jako v předešlých případech, i teorie modifikované rovnice firmy NSK zahrnuje možnost 

lepší spolehlivosti, lepší únavové pevnosti materiálu a lepších podmínek mazání.  

Proto byla rovnice základní trvanlivosti rozšířena o tyto koeficienty [11]:  

 

(14)     𝐿𝑛𝑎 = 𝑎1. 𝑎2. 𝑎3. 𝐿10 

 

Kde 𝐿10 je základní trvanlivost se spolehlivostí 90% 

 𝑎1 je součinitel spolehlivosti 

𝑎2 je součinitel pro speciální vlastnosti ložisek 

𝑎3 je součinitel provozních podmínek  
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Hodnoty součinitele 𝑎1 pro spolehlivost jsou uvedeny v tabulce (Obr.27). Součinitel  

pro speciální vlastnosti ložisek 𝑎2 se používá k zahrnutí lepší ložiskové oceli. Společnost 

NSK nyní používá vakuově odplyněnou ložiskovou ocel a výsledky testů NSK ukazují, 

že životnost se ve srovnání s dřívějšími materiály výrazně zlepšila [11]. 

Součinitel pro provozní podmínky 𝑎3 se používá pro nastavení různých faktorů, zejména 

mazání. Na koeficient provozních podmínek mají dopad tyto faktory [11]: 

- viskozita maziva je v kontaktních místech mezi oběžnými drahami a valivými 

prvky nízká. 

- obvodová rychlost valivých prvků je velmi pomalá. 

- teplota ložiska je vysoká 

- mazivo je znečištěné vodou nebo cizími látkami. 

- nesouosost vnitřního a vnějšího kroužku je příliš velká. 

 

Vzhledem k tomu, že faktor speciálních podmínek ložiska 𝑎2 je rovněž ovlivněn 

provozními podmínkami, existuje návrh kombinovat 𝑎2  a 𝑎3  do jednoho koeficientu (𝑎2  

× 𝑎3) a nebrat je v úvahu nezávisle. V tomto případě se za normálních podmínek mazání 

a provozu předpokládá výsledek (𝑎2  × 𝑎3) rovna jedné. Je-li však viskozita maziva příliš 

nízká, hodnota klesne na 0,2. Pokud nedochází k nesprávnému vyrovnání a je použito 

mazivo s vysokou viskozitou tak, aby byla zajištěna dostatečná tloušťka tekutého filmu, 

může být hodnota (a2 × a3) přibližně 2 [11]. 

 

 

 

 

 

 

Obr.27 - Tabulka součinitele spolehlivosti 𝑎1 podle firmy NSK 
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Modifikovaná rovnice dle NTN-SNR 

Společnost NTN-SNR Roulements je součástí třetí největší ložiskové korporace na světě 

a je průkopník v oblasti vývoje, konstrukce a výroby ložisek. Nová teorie výpočtu 

životnosti ložisek NTN-SNR je založena na teorii únavových limitů, podle které může 

být při čistějších a účinnějších podmínkách mazání životnost ložiska při konkrétním tlaku 

na styčné ploše neurčitá. Za tímto účelem provádí NTN výpočty na základě kontaktního 

povrchového tlaku při únavovém limitu 1,5 GPa, který je definován v normě ISO281: 

1990 [12]: 

 

(15)     𝐿𝑛𝑚 = 𝑎1. 𝑎𝑁𝑇𝑁. 𝐿10 

 

kde  𝐿10 je základní trvanlivost se spolehlivostí 90 % 

 𝑎1 je součinitel spolehlivost, z tabulky (Obr.28) 

𝑎𝑁𝑇𝑁  je koeficient životnosti, který odráží vlastnosti materiálu, mezní únavové 

napětí, znečištění cizorodým materiálem a parametr olejového filmu Λ (Obr.32-

35) 

 

 

Vliv meze únavy  

Nový vzorec životnosti ložiska NTN zavádí koncept únavové životnosti, podle kterého  

je životnost ložiska při určitém tlaku na dotykové ploše, jak je znázorněno na grafu 

(Obr.29), nekonečně dlouhá, dokud se v ložisku nezachytí žádné cizí těleso a ložisko  

je spolehlivě mazáno [12]. 

Obr.28 - Tabulka součinitele spolehlivosti 𝑎1 podle firmy NTN-SNR 
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Vliv cizí částice 

Působení cizích látek je považováno za odlupování povrchových vrstev, které vychází  

z obtisku, který je výsledkem zachycené cizí látky. NTN provádí výpočet životnosti 

ložiska za předpokladu, že velikost cizího materiálu v oblasti koncentrace napětí (Obr.30) 

ve střední části (velikost této plochy odpovídá velikosti cizího tělesa) v povrchové vrstvě, 

jakož i objem cizích látek má významný vliv na životnost ložiska [12]. 

 

 

Vliv parametru mazacího filmu 

Za předpokladu, že v závislosti na parametru olejového filmu (Λ) dochází ke koncentraci 

napětí po celé plošné vrstvě, je vypočítáno napětí na celé povrchové vrstvě, dále  

se vypočítá tlak na styčné ploše (Obr.31), a až poté se vypočítá životnost ložiska [12]. 

Obr.29 - Graf popisující vliv meze únavy na životnost ložiska 

Obr.30 - Distribuce kontaktního tlaku na povrchu s rýhou 
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Obr.32 - Korelace mezi P/C a 𝑎𝑁𝑇𝑁 (vliv cizích látek na kuličkové ložisko) 

 

Obr.33 - Korelace mezi P/C a 𝑎𝑁𝑇𝑁 (vliv cizího materiálu na válečkové ložisko) 

Obr.31 - Model napětí na povrchové vrstvě 
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Obr.34 - Korelace mezi P/C a 𝑎𝑁𝑇𝑁  (účinek Λ na kuličkové ložisko) 

 

Obr.35 - Korelace mezi P/C a 𝑎𝑁𝑇𝑁  (účinek Λ s válečkové ložisko) 

 

Modifikovaná rovnice dle Timken 

Firma Timken působí v USA, proto je pochopitelné že jejich pojednávaní s modifikací 

rovnice trvanlivosti bude poněkud odlišná [13]: 

 

(16)    𝐿𝑛𝑎 = 𝑎1. 𝑎2. 𝑎3𝑑. 𝑎3𝑘. 𝑎3𝑙. 𝑎3𝑚. 𝑎3𝑝. 𝐿10 

 

Součinitel spolehlivosti a1 

Spolehlivost jednotlivých ložisek je pravděpodobnost, že ložisko dosáhne nebo překročí 

stanovenou životnost. Součinitel korekce životnosti spolehlivosti je [13]: 



 

 

50 50 50 50 

(17)    𝑎1 = 4,26 (𝑙𝑛
100

𝑅
)

2
3⁄

+ 0,05 

 

Chceme-li vypočítat životnost 𝐿10 pro spolehlivost, je potřeba vynásobit součinitelm 𝑎1. 

Jestliže 90 (90% spolehlivost) je substituováno za R v rovnici, 𝑎1= 1. Pro R = 99 (99% 

spolehlivost), 𝑎1 = 0,25. Následující tabulka (Obr.36) uvádí součinitel spolehlivosti  

pro běžně používané hodnoty spolehlivosti [13]. 

 

 

Obr.36 - Tabulka součinitele spolehlivosti 𝑎1 podle Timken 

Součinitel materiálu 𝑎2  

Seřizovací součinitel životnosti pro ložiskový materiál 𝑎2 je pro normu ložiska Timken 

vyráběná z ložiskové oceli 1,0. Aplikace součinitele životnosti materiálu vyžaduje,  

aby únavová životnost byla omezena nekovovými inkluzemi, že kontaktní napětí  

je přibližně méně než 2400 MPa a mazání odpovídá instrukcím. Je důležité poznamenat,  

že zlepšení materiálu nemůže kompenzovat špatné mazání v operačním systému ložisek 

[13].  

 

Součinitel nečistot 𝑎3𝑑 

Odpad v mazacím systému snižuje životnost vytvořením prohlubní na styčných plochách, 

vedoucí ke stresovým výkyvům. Tato analýza zobrazuje proces určování účinků 

skutečného odpadu přítomného v systému na výkon ložiska. Typický způsob, jakým  

k tomu dochází, je přes měření promáčknutých / otřepených povrchů na skutečném 

povrchu ložiska v dané aplikaci (Obr.37). Tento typ analýzy může být prospěšný, protože 

různé druhy nečistot způsobují různé úrovně snížení výkonu. Měkké, tvárné částice 

mohou způsobit rozdílné ztráty výkonu než tvrdé, křehké částice. Tvrdé a tažné částice 

jsou typicky nejvíce škodlivé pro životnost ložisek. Křehké částice se mohou rozpadnout, 

což neovlivní výkonnost natolik, jako znečištění tvrdými tažnými částicemi [13]. 
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Obr.37 - Detailní zobrazení promáčknutého povrchu od cizích částic 

 

Součinitel oblasti zatížení 𝑎3𝑘  

Životnost ložiska je funkcí napětí mezi valivými prvky a oběžnou dráhou, jakož i počet 

napěťových cyklů ložiskové plochy na jednu otáčku. Napětí jsou ovlivněna velikostí 

aplikovaného zatížení a vnitřní geometrií. Počet zátěžových cyklů je funkcí počtu válečků 

nesoucích zatížení, které jsou zase ovlivňovány počtem válců na řádek, geometrií ložiska, 

aplikovaným zatížením a nastavením ložiska. Oblouk definovaný válečky nesoucími 

zatížení se nazývá ložisková oblast zatížení (Obr.38). Oblast zatížení je významně 

ovlivněna podle nastavení ložiska nebo vnitřní vůle, buď radiální nebo axiální v závislosti 

na typu ložiska. Zanedbání předpětí a menší vůle v ložisku má za následek vznik větší 

oblasti zatížení a následně delší životnost ložisek [13].  

 

Obr.38 - Zobrazení oblasti zatížení ve valivém ložisku 
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Součinitel mazacího filmu 𝑎3𝑙  

Vliv mazacího filmu na výkon ložiska souvisí redukce nebo prevence kontaktu kovů mezi 

povrchy ložisek. Bylo nalezeno, že povrchová úprava valivých prvků a oběžné dráhy 

vzhledem k tloušťce filmu maziva, má nejvýraznější vliv na zlepšení výkonu ložiska. 

Faktory jako geometrie ložiska, materiál mají důležitou roli. Následující rovnice 

poskytuje metodu výpočtu součinitele mazání pro přesnější předpověď vlivu mazání 

ložiskové životnosti 𝐿10𝑎[13]: 

 

𝑎3𝑙 =  𝐶𝑔𝐶𝑙𝐶𝑗𝐶𝑠𝐶𝑣𝐶𝑔𝑟 

 

Součinitel geometrie 𝐶𝑔 

Součinitel geometrie zahrnuje materiálové efekty a úvahy o zátěžových zónách  

pro nekuželková valivá ložiska. Je však třeba poznamenat, že primární účinek je na 

rozložení zatížení valivých prvků a kontaktních napětích uvnitř ložiska, které není 

kvantifikováno v mazacím faktoru. Jeho hodnota je zadána v katalogu pro každý výrobek 

[13].  

 

Součinitel zatížení 𝐶𝑙 

Součinitel 𝐶𝑙 může být získán z diagramu (Obr.39), a posuzuje se pouze podle 

ekvivalentního dynamického zatížení 𝑃𝑟 [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.39 - Graf součinitele zatížení 𝐶𝑙 
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Součinitel oblasti zatížení 𝐶𝑗 

U všech valivých ložisek, která nejsou kuželíková, je faktor oblasti zatížení roven 1,  

u kuželíkových ložisek lze použít faktor zatížení z diagramu (Obr.40) [13]. 

 

Obr.40 - Graf součinitele oblasti zatížení 𝐶𝑗 

Součinitel rychlosti 𝐶𝑠 

𝐶𝑠 se může určit z (Obr.41), kde 𝑜𝑡
𝑚𝑖𝑛⁄  (RPM) je rychlost otáčení vnitřního kroužku  

k vnějšímu kroužku [13]. 

 

 

 

Obr.41 - Graf součinitele rychlosti 𝐶𝑠 
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Součinitel viskozity 𝐶𝑣 

Kinematická viskozita maziva (centistokes [cSt]) se provádí při dané provozní teplotě 

ložiska. Může se odhadnout provozní viskozita podle (Obr.42) následně součinitel 

viskozity 𝐶𝑣 (Obr.43) [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.42 - Graf závislosti teploty a kinematické viskozity 

Obr.43 - Graf součinitele viskozity 𝐶𝑣 
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Součinitel mazání 𝐶𝑔𝑟  

Postupem času způsobuje degradace maziva snížení tloušťky maziva filmu. Proto by měl 

být redukční součinitel 𝐶𝑔𝑟= 0,79 [13]. 

 

Součinitel nízkého zatížení 𝑎3𝑝 

Potřebný výkon je dosažitelný, když namáhání kontaktů ložisek je nízké a mazací film  

je dostatečný na úplné oddělení mikrostruktury kontaktních povrchů. Součinitel nízkého 

zatížení pomáhá předpovědět očekávaný nárůst životnosti při provozu pod nízkým 

zatížením ložiska. Graf (Obr.44) znázorňuje součinitel nízkého zatížení 𝑎3𝑝 jako funkce 

součinitele životnosti maziva 𝑎3𝑙 a základní dynamické únosnosti ložiska  

na ekvivalentním zatížení ložiska 
𝐶

𝑃𝑟
  [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.44 - Graf součinitele nízkého zatížení 𝑎3𝑝 
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Součinitel nesouososti 𝑎3𝑚  

Přesné vyrovnání hřídele vzhledem k pouzdru je rozhodující pro výkon ložiska. 

Nesouosost se zvyšuje změnou mírného na těžké zatížení a mohou být na zařízení 

generované vysoké kontaktní napětí na hranách kontaktu mezi oběžnou dráhou a valivým 

prvkem. Graf (Obr.45) ukazuje kontaktní napětí mezi valivým prvkem a vnitřním 

kroužkem kuželového ložiska v nevyhovujícím stavu se speciálním profilováním a  

bez něj [13].  

 

Součinitel nesouososti zohledňuje účinky profilování na životnost ložiska. Pro kuželíková 

ložiska, základní nebo referenční stav, při kterém se generuje hodnocení ložiska, zahrnuje 

nesouosost 0,0005 radiánů. Nad touto hodnotou nesouososti se může snížit životnost a 

bude se odrážet na součinitele nesouososti. U válečkových ložisek je součinitel vychýlení 

také a měření vlivu axiálního zatížení ložiska na životnost [13]. 

 

Obr.45 - Graf závislosti profilu povrchu a namáhání 
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 Axiální zatížení způsobuje to, že okolo válečku se vytvoří moment tak, že se posunou 

kontaktní napětí válivé dráhy směrem ke konci válečku, podobně jako nesouosost ložiska. 

Maximální doporučené hodnoty posunutí pro valivý prvek ložiska s profilovanými válci 

jsou uvedeny v následujících tabulkách (Obr.46-47) [13]. 

 

 

Obr.46 - Tabulka hodnot dovolené nesouososti pro válečková ložiska 

 

Obr. 47 - Tabulka hodnot dovolené nesouososti pro kuličková ložiska 



 

 

58 58 58 58 

4 DISKUZE 

V práci byly rozebrány poruchy valivých ložisek, které byly rozděleny do selhání  

z důvodu mechanického opotřebení ložiska a selhání, ke kterým vedl vliv spojený 

s chodem ložiska. V následující části jsou rozebrány přístupy výrobců, které zohledňují 

tyto druhy poškození ve svých výpočtech. 

 

Všechny firmy vycházejí ze stejné rovnice základní trvanlivosti. Každá ze zmíněných 

firem provádí svůj vývoj výpočtu životnosti ložisek, a proto se od sebe rozšíření základní 

rovnice trvanlivosti odlišují. Jako referenční výpočet modifikované trvanlivosti je zvolen 

výpočet dle normy ISO 281:2007. Pronásobení základní trvanlivosti 𝐿10 je provedeno 

dvěma součiniteli - 𝑎1 upravující spolehlivost výpočtu a součinitel modifikované 

trvanlivosti 𝑎𝐼𝑆𝑂, který přímo pojednává s čistotou ložiska a maziva, možném překročení 

únavové pevnosti a únosnosti mazivového filmu za dané teploty.  

 

Jako první uvažovaný vliv zahrnutý ve výpočtu modifikované trvanlivosti (4) bylo 

znečištění v ložisku – jedná se o kontaminaci pevnými částicemi, které vytvářejí 

koncentrátory napětí na povrchu oběžných drah a valivých elementů (obtisknutím  

a vytvořením nedokonalosti na povrchu). Tento vliv přímo souvisí s abrazí, degradací 

maziva, předčasnou únavou materiálu nebo úplným zlomením kroužku/klece. Další vliv, 

který zohledňují výrobci ložisek, je poměr mezního únavového zatížení a kombinovaného 

zatížení, který souvisí s předčasným únavovým selháním. Jako poslední důležitý faktor 

ve výpočtu modifikované trvanlivosti (4) je zohledněn vliv mazací vrstvy – pokud 

nedojde k oddělení kontaktu povrchů kroužků a valivých těles, ložisko je náchylné 

k selhání na abrazi, adhezi, vibrační korozi, brinellingu a na poškození nedostatečným 

mazáním. 

 

Výrobce ZKL má podobný přístup jako výpočet dle ISO. Základní trvanlivost 𝐿10 je opět 

součinitel spolehlivosti 𝑎1 a součinitel 𝑎𝑍𝐾𝐿, který rovněž zahrnuje čistotu, únavový limit 

a vlastnosti mazacího filmu. Výrobce SKF má také obdobný přístup – zde je využíván 

součinitel spolehlivosti 𝑎1 a součinitel 𝑎𝑆𝐾𝐹, který je obdobný jako součinitel 𝑎𝐼𝑆𝑂 a 𝑎𝑍𝐾𝐿. 

Součinitel 𝑎𝑆𝐾𝐹 také zohledňuje ve výpočtu (13) vliv únavového zatížení, faktor 

znečištění a podmínky mazání.  
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Další rozebíraná modifikace základní trvanlivosti je od firmy NTN. Zde je také možnost 

upravit základní trvanlivost 𝐿10 součinitelem spolehlivosti 𝑎1. Dalšími součiniteli jsou 𝑎2 

– součinitel pro speciální vlastnosti ložisek, který hodnotu posouvá k výším trvanlivostem 

díky vlastnostem ložiskové oceli. Součinitel provozních podmínek 𝑎3 zahrnuje nízkou 

viskozitu, malou obvodovou rychlost, vysokou teplotu, znečištěné mazivo  

nebo nesouosost kroužků. Firma NTN-SNR použila ve své modifikované rovnici 

trvanlivosti podobné součinitele jako u normy ISO – základní trvanlivost 𝐿10  

je pronásobena spolehlivosti 𝑎1 a součinitelem 𝑎𝑁𝑇𝑁, který uvažuje vliv meze únavy, vliv 

cizí částice a vliv mazacího filmu. 

 

Jako poslední výrobce ložisek byl rozebrán přístup americké firmy Timken. Její rovnice 

modifikované trvanlivosti je nejrozšířenější a obsahuje nejvíce nezávislých členů. Prvním 

je součinitel spolehlivosti 𝑎1, dále zmíněný součinitel materiálu 𝑎2  a součinitel nečistot 

𝑎3𝑑. Dosud nezmíněné součinitele jsou 𝑎3𝑘 pojednávající s oblastí zatížení, dále 

součinitel mazacího filmu 𝑎3𝑙 skládající se z dalších šesti koeficientů ovlivňujících 

kvalitu mazacího filmu. V rovnici jsou dále součinitel nízkého zatížení 𝑎3𝑝 a součinitel 

nesouososti 𝑎3𝑚. 

 

I když na první pohled vypadá, že firmy používají stejné součinitele se stejnými 

hodnotami, není tomu tak. Součinitel spolehlivosti 𝑎1 je obsažen ve všech přístupech  

pro přesnější výpočet, nicméně pro spolehlivost 99 % má součinitel 𝑎1 podle ISO hodnotu 

0,25, zatímco pro firmu NTN má hodnotu 0,21. Součinitel 𝑎𝐼𝑆𝑂 počítá se znečištěním, 

únavovým zatížením a mazacím filmem. To samé zohledňuje firma 𝑎𝑍𝐾𝐿, která rozšiřuje 

oblast těchto vlivů. U samotného součinitele se dbá ku příkladu na montáž nebo velikost 

a tvrdost částic. Také firma SKF uvažuje ve svém součiniteli 𝑎𝑆𝐾𝐹 stejné vlivy  

na životnost ložiska. Výpočet a odhad součinitele z grafu je doplněn o doporučení, jak 

moc námi zvolené změny provozu ložiska dopadnou na změnu koeficientu 𝑎𝑆𝐾𝐹. Také 

firma NTN-SNT zohledňuje ve svém součiniteli 𝑎𝑁𝑇𝑁 pouze vliv mezního únavového 

zatížení, znečištění ložiska a vliv mazacího filmu. Firma NSK si zachovala součinitel 

speciálních vlastností 𝑎2 a součinitel provozních podmínek 𝑎3, který kromě výše 

zmíněných vlivů uvažuje škodlivost nízké obvodové rychlosti mezi prvky a nadměrnou 

nesouosost kroužků. 
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Výpočet firmy Timken je ze všech rozebíraných nejpodrobnější. Součinitel materiálu 𝑎2 

a součinitel nečistoty 𝑎3 jsou podobné jako u předchozích případů. Jedinečnost výpočtu 

potvrzuje součinitel oblasti zatížení 𝑎3𝑘. Také součinitel mazacího filmu 𝑎3𝑙 se skládá  

až z šesti od sebe nezávislých členů, které dopomáhají k přesnému výpočtu parametru 

mazání. Také součinitel nízkého zatížení 𝑎3𝑝 zvyšuje životnost, což v předchozích 

výpočtech nebylo opomenuto. Posledním je 𝑎3𝑚, který také s firmou NSK jako jediný 

zavedly přímo do výpočtu nesouosost kroužků. 

 

Všechny rozebírané přístupy výpočtu životnosti valivých ložisek rozšířily společnou 

základní rovnici trvanlivosti. V každém z přístupů byl obsažen součinitel 𝑎1, který 

dopomohl k přesnějšímu výpočtu. Firmy jako ZKL, SKF, NTN-SRN, které se zaobíraly 

výpočtem modifikované trvanlivosti, se řídí podle normy ISO 281. Čistota mazacího 

filmu přímo ovlivňuje lokální kontakt valivých těles s oběžnými drahami, tím pádem 

nenastává dokonalé oddělení povrchů. Tenhle jev je spojen s předčasnou únavou, 

poškozením povrchu v podobě rýhy/obtisku nebo případným zlomením kroužku nebo 

klece. Únavové kritérium upravuje trvanlivost spíše k vyšším hodnotám až do takzvané 

oblasti nekonečné životnosti, kdy k únavě nedojde nikdy za podmínky nevniknuti cizí 

částice a dostatečně hrubého mazacího filmu. Parametr podmínek mazání zahrnuje 

situace, kdy mazání není dostatečné z důvodu vysoké teploty nebo nízkých otáček. 

Mazací film nezabezpečuje dostatečnou mezivrstvu, a to narušuje plánovaný chod 

několika způsoby – nedokonalosti textury povrchu, kdy výčnělky přesahují tento film, 

interagují s druhým povrchem a přímo ho poškozují. Tento druh opotřebení vede k mnoha 

druhům selhání jako předčasná únava, abraze nebo adheze, nebo zlomení prstenců  

a klece. Nedostatečným mazáním není také zabezpečen dostatečný odvod tepla, což vede 

k poškození přehřátím. Firma NSK ve svém modifikovaném součiniteli zmínila nízkou 

obvodovou rychlost, která přímo souvisí s tloušťkou mazacího filmu a s ním spojených 

selhání. Dalším zmíněným parametrem je nesouosost, která často po překročení určité 

meze vede k předčasné únavě a vylupovaní materiálu na okrajích kroužků. Společnost 

Timken rozšiřuje rovnici základní trvanlivosti (1) nejvíce – každý člen má v rovnici své 

zastoupení. Kromě všech zmíněných parametrů ovlivňujících výpočet doplnili výpočet  

o součinitel oblasti zatížení 𝑎3𝑘, který pouze upravuje trvanlivost. 
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Tyto vlivy nejsou přímo jednotlivá selhání, ale jeví se jako vlastnosti chodu ložiska a jeho 

okolí, která vedou k těmto selháním. Modifikovaná rovnice trvanlivosti se týká všech 

mechanických opotřebení, předčasné únavy, dále selhání z důvodu nesprávného mazání, 

přehřátí, vyosení, nebo zlomení klece. Co výrobci nepopisují jsou nepředvídatelné 

poškození jako poškození průtokem elektrického proudu, nebo poškození ložiska 

samotného ještě před zavedením do provozu. Dále modifikovaná rovnice trvanlivosti 

nezahrnuje chyby jako špatně zvolené tolerance uložení (selhání z důvodu špatně 

zvoleného přesahu) nebo špatně provedené montáže. 

 



 

 

62 62 62 62 

5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce popisuje druhy opotřebení valivých ložisek. Obsahem této práce je 

popsání valivého ložiska jako strojní součásti, popsání jeho jednotlivých částí a jeho 

funkce. Popsány jsou jednotlivá opotřebení těchto součástí a každému opotřebení jsou 

přiděleny příznaky, příčiny a možné nápravy. Dále byl definován a vysvětlen výpočet 

základní rovnice trvanlivosti, která odhaduje s určitou pravděpodobností, kdy uvažované 

ložisko selže z důvodu vydrolení způsobeným únavou materiálu. Jelikož je tento způsob 

výpočtu dosti nepřesný, byla zavedena rovnice modifikované trvanlivosti, která tento 

výpočet obohatila o vlivy prostředí, které mohou vyřadit ložisko ještě před 

předpokládanou délkou života. Tyto součinitele byli vyvíjeny nezávisle jednotlivými 

výrobci ložisek, takže mohou existovat nepatrné odlišnosti. Cílem této práce bylo sepsat 

jednotlivá opotřebení, které se v praxi vyskytují a porovnání jednotlivých přístupů 

zvolených výrobců ložisek. V diskusní části byly tyto přístupy rozebrány a porovnány 

pro získání představy, co všechno může narušit plynulý chod valivého ložiska až do jeho 

samotného vyřazení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ  

[1] SHIGLEY, Joseph Edward, Chaéírles R MISCHKE a Richard Gordon BUDYNAS. 

Konstruování strojních součástí. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. Překlady 

vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-214-2629-0, str.610-615, 619,630-634 

 

[2] Základní informace o ložiscích: Díly a materiály. In: SKF [online]. Göteborg 

(Švédsko): Vedení skupiny SKF, 2018 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: 

https://www.skf.com/cz/products/bearings-units-housings/principles/general-bearing-

knowledge/bearing-basics/components-and-materials/index.html 

 

[3] Timken Bearing Damage Analysis with Lubrication Reference Guide. In: The 

Timken Company [online]. North Canton (Ohio, USA): The Timken Company, 2015, 

2015 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: 

https://www.timken.com/pdf/5892_Bearing%20Damage%20Analysis%20Brochure.pdf 

 

 [4] Rolling Bearing Failure Analysis. In: FAG Australia Pty Ltd [online]. Australia: 

The Timken Company, 2005, 2005 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: 

https://www.farrellbearings.co.nz/site/farrellbearings/files/Rolling%20Bearing%20Failu

re%20V2.pdf 

 

 [5] ROBERT, Baboian. Pitting. Corrosion Tests and Standards: Application and 

Interpretation. 2nd Edition. ASTM International, 2005, s. 1-1. ISBN 9780803120983. 

Dostupné z: 

https://app.knovel.com/hotlink/pdf/rcid:kpCTSAIEM9/id:kt004KTRZ5/corrosion-tests- 

 

[6] SUCHÁNEK, Jan. Vibrační opotřebení. In: Tribotechnika.sk [online]. Žilina 

(Slovensko): TechPark, o. z., 2018 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: 

http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-22011/vibracni-opotrebeni-.html 

 

[7] SUCHÁNEK, Jan. Adhezivní opotřebení. In: Tribotechnika.sk [online]. Žilina 

(Slovensko): TechPark, o. z., 2011 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: 

http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-22010/adhezivni-opotrebeni.html  

 

https://www.farrellbearings.co.nz/site/farrellbearings/files/Rolling%20Bearing%20Failure%20V2.pdf
https://www.farrellbearings.co.nz/site/farrellbearings/files/Rolling%20Bearing%20Failure%20V2.pdf
https://app.knovel.com/hotlink/pdf/rcid:kpCTSAIEM9/id:kt004KTRZ5/corrosion-tests-


 

 

64 64 64 64 

[8] ČSN EN ISO 8044 - Koroze kovů a slitin-Základní termíny a definice, Praha: Český 

normalizační institut, 2016 

 

[9] Určení velikosti ložiska: Trvanlivost podle ZKL. In: ZKL GROUP [online]. Brno 

(Česká republika): ZKL GROUP, 2012 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: 

http://www.zkl.cz/cs/pro-konstruktery/5-urceni-velikosti-loziska#57 

 

[10] Volba velikosti na základě trvanlivosti: Součinitel trvanlivosti podle SKF, aSKF. 

In: SKF [online]. Göteborg (Švédsko): Vedení skupiny SKF, 2018 [cit. 2019-05-15]. 

Dostupné z: https://www.skf.com/cz/products/bearings-units-

housings/principles/bearing-selection-process/bearing-size/size-selection-based-on-

rating-life/life-modification-factor/index.html  

 

[11] Selection of Bearing Size: Correction of Basic Rating Life. In: NSK [online]. 

London (England): NSK Europe, 2018 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: 

http://www.nsk.com/common/data/ctrgPdf/split/e1102/NSK_CAT_E1102m_A24-

36.pdf 

 

[12] Load Rating and Life: Adjusted rating life. In: NTN SNR [online]. Franceáá: NTN-

SNR ROULEMENTS, 2017 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: 

https://www.ntnglobal.com/en/products/catalog/pdf/2202E_a03.pdf 

 

 [13] Bearing life calculations and related analysis: Adjusted bearing life equations. 

In: The Timken Company [online]. North Canton (Ohio, USA): The Timken Company, 

2013 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: http://catalog.timken.com/guide/engineering-

manual-metals-industry-edition/82.php 

 

[14] Commons.wikimedia.org: File: Radial-deep-groove-ball-bearing din625-t1 2rs 120 

labelled.png [online]. 25.Mar.2006 [cit. 2019-05-15]. Dostupný pod licencí Creative 

Commons na www: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radial-deep-groove-ball-

bearing_din625-t1_2rs_120_labelled.png 

 

 

https://www.skf.com/cz/products/bearings-units-housings/principles/bearing-selection-process/bearing-size/size-selection-based-on-rating-life/life-modification-factor/index.html
https://www.skf.com/cz/products/bearings-units-housings/principles/bearing-selection-process/bearing-size/size-selection-based-on-rating-life/life-modification-factor/index.html
https://www.skf.com/cz/products/bearings-units-housings/principles/bearing-selection-process/bearing-size/size-selection-based-on-rating-life/life-modification-factor/index.html
http://www.nsk.com/common/data/ctrgPdf/split/e1102/NSK_CAT_E1102m_A24-36.pdf
http://www.nsk.com/common/data/ctrgPdf/split/e1102/NSK_CAT_E1102m_A24-36.pdf
https://www.ntnglobal.com/en/products/catalog/pdf/2202E_a03.pdf
http://catalog.timken.com/guide/engineering-manual-metals-industry-edition/82.php
http://catalog.timken.com/guide/engineering-manual-metals-industry-edition/82.php
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radial-deep-groove-ball-bearing_din625-t1_2rs_120_labelled.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radial-deep-groove-ball-bearing_din625-t1_2rs_120_labelled.png


 

 

65 

[15] SYNOTIN. Jaké typy ložisek jsou. Zařízení a typy ložisek 

automobilů. Grumy [online]. Rusko: Grumy.ru, 2018 [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: 

https://grumy.ru/cs/what-kinds-of-bearings-are-there-device-and-types-of-automobile-

bearings.html 

 

[16] Abrasive wear - Bearing defects. Steeldata [online]. International: Steeldata, 2017 

[cit. 2019-05-16]. Dostupné z: http://www.steeldata.info/macro/demo/data/1088.html 

 

[17] Lubricant Failure = Bearing Failure. Machinery Lubrication [online]. Oklahoma: 

Noria, 2009 [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: 

https://www.machinerylubrication.com/Read/1863/lubricant-failure 

 

[18] Damage to engine bearings: Overheating damage. MS Motoservice [online]. 

Neustatd (Germany): MS Motoservice, 2018 [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: 

https://www.ms-motorservice.com/en/technipedia/post/damage-to-engine-bearings-

overheating-damage/ 

 

  

https://grumy.ru/cs/what-kinds-of-bearings-are-there-device-and-types-of-automobile-bearings.html
https://grumy.ru/cs/what-kinds-of-bearings-are-there-device-and-types-of-automobile-bearings.html
https://www.machinerylubrication.com/Read/1863/lubricant-failure


 

 

66 66 66 66 

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 

VELIČIN 

𝐿10   - základní trvanlivost [106]   

n   - otáčky [
1

𝑚𝑖𝑛
] 

𝐶   - základní dynamická únosnost [𝑁] 

𝑃   - ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [𝑁] 

𝑎   - exponent rovnice trvanlivosti 

𝐹𝑟   - radiální složka zatížení ložiska [𝑁] 

𝐹𝑎   - axiální složka zatížení ložiska [𝑁] 

𝑋   - radiální součinitel 

𝑌   - axiální součinitel  

𝐿𝑛𝑚   - modifikovaná trvanlivost [ot] 

𝑎1   - součinitel spolehlivosti 

𝑎𝐼𝑆𝑂   - součinitel modifikované trvanlivosti 

𝑒𝑐   - faktor znečištění 

𝐶𝑢   - mezní únavové zatížení [𝑁] 

𝜘   - viskózní poměr 

𝑣   - provozní (skutečná) kinematická viskozita 

𝑣1   - vztažná kinematická viskozita 

𝑎𝑧𝑘𝑙   - koeficient modifikované trvanlivosti 

𝐶𝑜𝑟   - statická únosnost [𝑁] 

𝑎𝑆𝐾𝐹   - součinitel modifikované trvanlivosti 

𝑃𝑢    - mezní únavové zatížení [𝑁] 

𝑎2   - součinitel pro speciální vlastnosti ložisek 

𝑎3   - součinitel provozních podmínek  

𝑎𝑁𝑇𝑁    - koeficient životnosti 
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Λ   - parametr olejového filmu 

𝑎3𝑑   - součinitel nečistot 

𝑎3𝑘 - součinitel oblasti zatížení  

𝑎3𝑙 - součinitel mazacího filmu  

𝐶𝑔    - součinitel geometrie 

𝐶𝑙    - součinitel zatížení  

𝐶𝑗    - součinitel oblasti zatížení  

𝐶𝑠   -součinitel rychlosti  

𝐶𝑣   - součinitel viskozity  

𝐶𝑔𝑟   - součinitel mazání  

𝑎3𝑝   - součinitel nízkého zatížení  

𝑎3𝑚   - součinitel nesouososti  
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