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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se přehledem v současnosti 

pouţívaných kluzných loţisek, jejich výhodami a nevýhodami v porovnání s valivými 

loţisky. Dále popisuje jejich konstrukci, technologii výroby, pouţívané materiály pro výrobu 

kluzných loţisek, typy prováděných povrchových úprav a mazání, které je důleţitým 

faktorem pro ţivotnost těchto loţisek. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

kluzné loţisko, mazání, tření, povrchové úpravy, spalovací motor, dokončovací operace 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is professional research dealing with an overview of slide bearings in 

current use and their advantages and disadvantages compared with ball and roller bearings. It 

also describes the design, manufacturing technology, materials used for the manufacture of 

plain bearings, their coatings types and lubrication which are important factors in the life of 

the bearings. 
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slide bearings, lubrication, friction, surface finish, combustion engine, finishing operation 
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ÚVOD 

ÚVOD 

Téměř kaţdý mechanismus nebo stroj obsahuje části, které se vůči sobě navzájem 

pohybují, přičemţ na sebe působí i silově. Tento pohyb a přenos sil umoţňují loţiska, která 

sniţují tření mezi čepem a součástí, ve které je čep uloţen. Zpravidla se poţaduje, aby po 

stanovenou dobu ţivotnosti loţiska byly síly přenášeny s minimálními ztrátami a zároveň se 

vlastnosti loţisek podstatně neměnily. 

Z historického hlediska jsou kluzná loţiska starší neţ valivá. Dnes ze světového 

obchodu s loţisky připadá na kluzná loţiska asi 30 %, zbývajících 70 % představují loţiska 

valivá. Kluzná loţiska se nacházejí téměř ve všech zařízeních, kde se dobře uplatní jejich 

výhody funkční jednoduchosti ve srovnání s nákladnou komplexností valivých loţisek. 

Mohou snášet mnohonásobně vyšší zatíţení, mají tišší chod, lépe snášejí podmínky 

nepříznivého prostředí a jsou také výrazně levnější a lehčí, coţ v některých případech vede 

k podstatným celkovým úsporám. [19] 

Největší oblast vyuţití kluzných loţisek tvoří automobilový průmysl. Vyskytují se 

především ve spalovacích motorech v podobě tenkostěnných kovových pánví s výstelkou  

a musí vydrţet extrémní zatíţení po celou dobu ţivotnosti motoru. Nalezneme je také 

v tlumičích, závěsech dveří a kapot, v motorcích stěračů, pedálových soustavách apod. Dále 

se kluzná loţiska pouţívají v těţkém strojírenství, při výrobě hydraulických komponentů, 

elektromotorů, polygrafických strojů, domácích spotřebičů či v potravinářských strojích, kde 

jsou pouţita suchá kluzná loţiska z důvodu neţádoucích tukem mazaných loţisek. [19] 
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1 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ LOŽISEK 

Podle vznikajícího druhu tření mezi stykovými plochami se loţiska rozlišují na kluzná  

a valivá. Oba druhy loţisek se dále dělí podle směru síly, kterou loţisko zachycuje, na radiální 

a axiální loţiska. U loţisek radiálních většina sil působí ve směru kolmém na osu rotace, 

zatímco u loţisek axiálních většina sil působí ve směru osy rotace. [30] 

 

 

1.1 VALIVÁ LOŽISKA 

Obecně se skládají ze dvou dopravních 

krouţků s integrovanými valivými drahami, 

valivých těles a klece. Valivá tělesa (kuličky, 

cylindrické válečky, jehlové válečky, 

kuţelíkové válečky a soudečkové válečky) 

jsou uspořádána mezi krouţky a odvalují se 

po valivých drahách. Klec vede valivá tělesa, 

přidrţuje je ve stejnoměrné vzájemné 

vzdálenosti a brání, aby se navzájem 

dotýkala. Většina radiálních loţisek 

zachycuje kombinovaná zatíţení. Existují 

loţiska, která připouštějí axiální posunutí 

loţiska nebo mohou být úhlově pohyblivá. [24] 

 
Obr. 2 Valivá ložiska [18] 

Obr. 1 Zatížení ložisek [39] 
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1.2 KLUZNÁ LOŽISKA 

U kluzných loţisek se pohyblivý díl 

pohybuje po kluzné ploše pevně stojícího 

loţiskového pouzdra, loţiskové pánvi 

nebo po kluzném pásu. Kluzný pohyb 

většinou probíhá přímo mezi kluznou 

vrstvou tělesa loţiska a uloţeným dílem. 

[1], [24] 

 

 

 

 

 

 

1.3 VÝHODY A NEVÝHODY KLUZNÝCH LOŽISEK OPROTI VALIVÝM 

Valivá loţiska se mnohdy nahrazují loţisky kluznými. Je to způsobeno významnými 

přednostmi, které kluzná loţiska mají ve srovnání s valivými. Tato náhrada můţe uţivateli 

přinést jak technologické, tak i konkurenční výhody. Příklady přechodu na kluzná loţiska lze 

zpozorovat při výrobě kompresorů a klimatizačních jednotek, vahadel ventilů, převodovek, 

svislých čepů, čerpadel a podobně. Znalost uvedených vlastností je nutným předpokladem 

správné volby. [5], [16], [47] 

 

1.3.1 VÝHODY 

 Jednoduchost a niţší cena, 

 menší vnější průměr, přibliţně o 2/3 lehčí, 

 disponují přibliţně dvojnásobnou statickou nosností, 

 pouţitelnost pro vysoké otáčky, 

 méně citlivá na nepřesnosti, 

 schopnost tlumit rázy a vibrace, 

 některá jsou samomazná, 

 snadná montáţ s přesným uloţením hřídele, 

 tichý chod. [5], [27] 

 

1.3.2 NEVÝHODY 

 Větší ztráty třením → niţší účinnost, 

 menší únosnost při rozběhu, doběhu a při nízkých otáčkách, 

 větší délka loţiska, 

 nároky na dostatečné a kvalitní mazání, 

 náchylnější k zadření, 

 většinou vyţadují záběh, 

 radiální loţiska nezachycují axiální síly. [5], [27]

Obr. 3 Kluzná ložiska [18] 
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2 POŽADAVKY PŘI VOLBĚ LOŽISKA 

Je důleţité znát veškeré poţadavky, kterým má loţisko vyhovět, ačkoli jsou často velmi 

rozdílné nebo i protichůdné. Materiály pro loţiska jsou výsledkem kompromisu mezi níţe 

uvedenými poţadavky. Dají se rozdělit do tří skupin. [5] 

 

2.1 FUNKČNÍ POŽADAVKY 

Jedná se o poţadavky, které mají ve většině případů rozhodující vliv při volbě loţiska, 

především u velkých nebo důleţitých zařízení. Únosnost loţiska, obvodová rychlost čepu, 

ztráty třením, provozní teplota, útlum vibrací, hlučnost, přípustná nesouosost a trvanlivost 

loţiska jsou hlavní funkční poţadavky. [5] 

 

2.2 EKONOMICKÉ POŽADAVKY 

Nízká výrobní cena loţiska a veškeré náklady s ním spojené včetně mazací soustavy  

a maziva patří do nejdůleţitějších poţadavků. Dále je třeba zdůraznit poţadavky prostorové, 

na obsluhu a údrţbu, na moţnost opravy, výměny a znovu také na trvanlivost loţiska. [5] 

  

2.3 SPECIÁLNÍ POŽADAVKY 

Do této kategorie lze zahrnout například odolnost proti vlivům okolního prostředí, 

velmi nízká nebo velmi vysoká teplota okolí a nutnost pouţít určité látky kapalné nebo plynné 

jako mazivo. [5] 
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3 TŘENÍ V KLUZNÝCH LOŽISCÍCH 

U kluzných loţisek hovoříme o tření smykovém, vznikajícím v dotykových místech 

mezi plochami hřídele a loţiska. Projevuje se jako tangenciální síla určité velikosti působící 

vţdy v opačném směru neţ síla pohybová. Tření vyvolává neţádoucí jevy jako ztráty na 

energii a ztráty na materiálu z opotřebení součástí, je příčinou zmenšení trvanlivosti strojů, 

jejich pracovní přesnosti a spolehlivosti. V případech, kde není vyuţito tření k přenosu sil, je 

nutné jej co nejvíce omezit. Práce potřebná k překonání třecí síly se mění převáţně v teplo. 

[4], [30]  

 

3.1.1 SUCHÉ TŘENÍ 

Dotykové plochy těles bez přítomnosti maziva se bezprostředně stýkají a tím je 

způsobeno velké opotřebení, zahřívání a moţnost vzniku zadření. Suché tření (obr. 4a) 

nejčastěji vzniká při rozběhu a zastavení stroje, nebo je způsobeno vysokými hodnotami 

relativních excentricit. První příčina vzniku třecí síly vyplývá ze struktury povrchu  

a vlastností materiálu obou těles. Třecí síla vzrůstá se vzrůstající drsností povrchů. Druhou 

příčinou je vzájemné vázání jednotlivých mikroskopických výčnělků povrchu, které jsou tak 

blízko k sobě, ţe můţe dojít k vlivu volných molekulárních sil. Vliv těchto sil se zvětšuje se 

zvětšující se hladkostí povrchu. Projevuje se tvořením studených svarů, tzv. můstků. [3], [4] 

  

3.1.2 MEZNÉ (POLOSUCHÉ) TŘENÍ 

Při nedostatečném přívodu maziva nebo při nedostatečně únosné kapalinné vrstvě dojde 

k přiblíţení mezi povrchy těles (obr. 4b). Vzájemnému styku brání pouze mezná vrstva 

maziva, která je sloţena z polárních molekul maziva s vysokou přilnavostí k povrchu. Vrstva 

nezamezí styku veškerých nerovností povrchu, ale zabrání tvorbě studených svarů. Nejčastěji 

vzniká při nízkých otáčkách. [3], [4] 

 

3.1.3 KAPALINNÉ TŘENÍ 

U kapalinného tření jsou dotykové plochy těles dokonale odděleny souvislou vrstvou 

maziva (obr. 4c). Teoreticky nezávisí na druhu materiálu těles a na drsnosti jejich povrchů, 

nedochází ani k opotřebení třecích míst. Vrstva maziva musí být schopna přenášet zatíţení. 

Únosnost zajistíme dvěma způsoby. Prvním je hydrostatické mazání, kde je kapalina přiváděna 

mezi kluzné plochy pod stálým tlakem. Druhým způsobem je mazání hydrodynamické,  

u kterého vzniká tlak unášením kapaliny do zuţujícího se prostoru. U kluzných loţisek 

vtlačováním maziva do klínové mezery mezi zatíţenou částí čepu a pánve. [4] 

 

3.1.4 SMÍŠENÉ TŘENÍ 

Smíšené tření nastane tehdy, pokud nejsou třecí plochy dokonale odděleny mazivem 

a dochází mezi nimi i ke styku nerovností. Jde o kombinaci tření mezného i kapalinného. 

Tloušťka maziva mezi povrchy je menší neţ pro zajištění tření kapalinného, ale zároveň větší 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce_(fyzika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
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neţ tenký film tření mezného. [47] 

 

3.1.5 STRIBECKOVA KŘIVKA 

 Udává změnu součinitele tření v závislosti na kluzné rychlosti (obr. 5). Lze z ní také 

vyčíst, v jaké oblasti mazání se nacházíme. Na velikost součinitele tření má vliv nejen 

zvolený materiál a drsnost povrchů, ale i zatíţení, geometrická přesnost tvaru a maznost 

(vlastnost maziva). Průběh křivek pro jednotlivé dvojice materiálů a jednotlivá maziva se 

určuje experimentálně. [4], [5] 

Obr. 4 Tření v kluzných ložiscích a) suché, b) mezné, c) kapalinné [30] 

Obr. 5 Stribeckova křivka a) mezné tření,  

b) smíšené tření, c) kapalinné tření [4] 
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4 CHARAKTERISTIKA KLUZNÝCH LOŽISEK 

4.1 HISTORIE KLUZNÝCH LOŽISEK 

Kluzná uloţení se pouţívala uţ v nejstarších dobách, kdy umoţňovala pohyb 

jednoduchých, ale někdy také důmyslných zařízení. Slouţila k přemisťování velkých 

předmětů pomocí dřevěných břeven, která slouţila jako kluzné části. Postupem času se stále 

více uplatňovaly snahy pouţívat kovový materiál. V 17. století se začala pouţívat loţiska ve 

tvaru pouzder a vyuţívalo se kombinace kovových čepů s dřevěným, později s litinovým 

loţiskem. Průmyslová revoluce si vyţádala zlepšení kluzných uloţení. Docházelo ke 

zpřesňování výroby, sniţování jakosti povrchu a vyuţívání nových materiálů. [3] 

Od roku 1839 vznikaly postupně různé druhy kompozic, později olověné bronzy  

a hliníkové slitiny. Velký pokrok nastal také v oblasti mazání a mazadel. Roku 1883 bylo 

pozorováno Beauchampem Towerem vytváření tlaku v olejovém filmu. V tomto roce 

publikoval rovněţ Petroff první analytické řešení ztrát v hydrodynamickém loţisku. O tři roky 

později vysvětlil Osborne Reynolds vytváření tlaku působením viskózních sil v konvergentní 

mezeře. [3], [48] 

Reynoldsova rovnice pro změny tlaku v olejovém filmu platí přesně, pokud existuje 

stabilní laminární proudění. Má jednoduchý fyzikální základ a pochopení podstaty tohoto jevu 

pomohlo konstruktérům při volbě dráţek v loţisku. Kolem roku 1950 jiţ teorie poskytovala 

výsledky v rozumné shodě se skutečnými provozními charakteristikami radiálních loţisek. 

Později bylo izotermické řešení průtoku maziva loţiskovou mezerou nahrazeno řešením 

termohydrodynamickým s uvaţováním změn viskozity maziva. Radiální loţiska mají také 

značný vliv na vibrace strojů. Základy dynamického výpočtu radiálních loţisek uvedl J. W. 

Lund (1964) zavedením koeficientů tuhosti a útlumu, které jsou pouţívány dosud. [48] 

 

4.2 KONSTRUKCE KLUZNÝCH LOŽISEK 

Pod pojmem loţisko se často v praxi zahrnuje celé kluzné uloţení včetně čepu. [1] 

ČEP 

Materiál čepu musí mít dostatečnou pevnost, aby se nedeformoval při působení 

zátěţných sil. Odolnost vůči otěru zajišťuje vyšší tvrdost povrchu čepu oproti loţisku. Čep 

musí odolávat nepříznivým vlivům prostředí, ve kterém pracuje. Důraz je kladen především 

na co největší přesnost výroby čepu, jelikoţ kuţelovitost, soudkovitost, oválnost nebo 

zvlněnost povrchu znemoţňuje správnou činnost loţiska. [2] 

POUZDRO A PÁNEV 

Jedná se o nosnou část kluzného uloţení, ve kterém se pohybuje čep. Pouzdro má tvar 

dutého válce. O pánvi hovoříme, pokud je pouzdro dělené (obvykle bývá dvoudílné). Aby 

nedocházelo k axiálním posuvům a k pootočení v tělese, bývají pouzdra většinou nalisována, 

nebo stejně jako pánve mívají boční osazení. [1], [44] 
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4.2.1 VÍCEVRSTVÁ LOŽISKA 

Pro úsporu některých drahých loţiskových materiálů jsou zejména u tenkostěnných 

pouzder a pánví svinovaných z ocelových pásů pouţity tenkostěnné výstelky. Výstelky se 

nanášejí odléváním, naválcováním nebo slinováním o celkové tloušťce přibliţně 0,2 aţ  

0,5 mm.  Pánve a pouzdra opatřená výstelkou nazýváme bimetalická nebo vícevrstvá (obr. 6), 

pokud je výstelka rozšířena např. o vrstvu nosnou, ochrannou, funkční, záběhovou nebo 

antidifúzní. Loţisko tak poskytuje optimální kombinaci vlastností materiálů. [2] 

Se zvětšující se tloušťkou výstelky se její odolnost proti únavě rychle sniţuje, tím klesá  

i únosnost a trvanlivost loţiska. Z tohoto důvodu je výhodné pouţít výstelku co nejtenčí. 

Taková vrstva se svojí pevností při únavě blíţí pevnosti základního ocelového materiálu se 

zachováním dobrých kluzných vlastností. 

 

 

4.2.2 VÍCEPLOCHÁ LOŽISKA 

Kluzná plocha je tvořena třemi, čtyřmi nebo více klínovými prostory (obr. 7), které 

zvyšují hydrodynamický účinek loţiska. Podle jejich tvaru lze loţiska pouţít pro jeden směr 

otáčení (obr. 7b) nebo pro oba směry otáčení (obr. 7a, c). Výhodami těchto loţisek je 

podstatně lepší stabilita čepu v loţisku a podstatně větší průtočné mnoţství oleje, které 

zajišťuje dobrý odvod tepla a poměrně nízkou provozní teplotu oproti loţiskům s kruhovým 

průřezem. Nejčastější vyuţití mají při vysokých otáčkách nebo vysokých kluzných 

rychlostech. [5] 

Obr. 6 Vícevrstvá ložiska [30] 

Obr. 7 Víceplochá ložiska a) citrónové, b) tříploché, c) čtyřploché [5] 
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4.2.3 SEGMENTOVÁ LOŽISKA 

Segmentová loţiska (obr. 8) obdobným způsobem jako loţiska víceplochá slouţí pro 

vytvoření hydrodynamického efektu. Jsou pouţívána především jako axiální a segmenty, 

které jsou pevné, nebo se mohou naklápět ve smyslu otáčení čepu, vytváří klínové prostory  

a plně nahrazují pouzdro. Nastavením segmentů umoţňují dosaţení nejvýhodnější polohy pro 

získání co nejmenšího součinitele tření. Tato loţiska lze pouţít také pro oba směry otáčení, 

pokud mají segmenty dvě klínové plochy s opačnými sklony. [4], [5] 

 

 

4.2.4 SFÉRICKÁ LOŽISKA 

 Díky průhybu u dlouhých hřídelí můţe dojít k nerovnoměrnému opotřebení pouzdra. 

Tento neţádoucí jev řeší sférické loţisko (obr. 9), kde se díky kulové ploše můţe vnitřní část 

natočit přesně do směru osy čepu. [3] 

 

 

4.3 VLIV ČEPU NA PRŮBĚH HYDRODYNAMICKÉHO TLAKU 

Při hydrodynamickém mazání se s klesající minimální tloušťkou mazací vrstvy zvětšuje 

únosnost loţiska. Přesnost výroby, montáţe a tuhost celého uloţení má však podstatný vliv. 

Dlouhá loţiska jsou citlivá na okrajová namáhání následkem prohnutí čepu, coţ se projevuje  

i na jejich únosnosti (obr. 10).  Z těchto důvodů je vhodné volit hodnotu poměru délky loţiska 

vůči průměru čepu l/d < 1 (výjimečně aţ 1,5). Dalším důleţitým faktorem můţe být 

geometrická přesnost kluzné plochy nejen čepu, ale i loţiska. Vliv různých tvarů kluzné 

plochy čepu na průběhu hydrodynamického tlaku je znázorněn na obrázku 11. [4], [5] 

  

4.4 OBSLUHA A ÚDRŽBA KLUZNÝCH LOŽISEK 

Za špatných provozních podmínek a při nedbalé údrţbě dochází k poklesu spolehlivosti  

a ţivotnosti loţisek, coţ vede k poruchám a haváriím, které mají často za následek vyšší 

ekonomické ztráty. [1] 

Obr. 8 Segmentové ložisko [4] Obr. 9 Sférické ložisko [30] 
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Vibrace, abrazivní opotřebení, koroze a další neţádoucí provozní vlivy nelze zcela 

odstranit, ale vhodnými úpravami je můţeme alespoň omezit. Stroj nikdy nepřetěţujeme  

a vyhýbáme se přeběhům otáčkové frekvence, které jsou pro kluzná loţiska velmi 

nebezpečné. Kluzné loţisko je třeba chránit před nečistotami z okolí a před částicemi 

vniklými opotřebováním, jelikoţ nejběţnější závady vznikají při provozu s nekvalitním  

a nečistým mazivem. Závady v mazání se projevují nadměrným zahříváním za provozu, 

rychlým opotřebením nebo i zadřením. Dbáme proto na správný typ, rozměr a stav filtrů  

a těsnění. [1], [3]  

Velká a důleţitá strojní zařízení nevyţadují ţádnou obsluhu, pouze občasnou kontrolu, 

jelikoţ jsou vybavena samočinnými mazacími přístroji (stačí pouze periodické doplňování 

maziva a čištění filtrů). Obsluhu a údrţbu nepotřebují ani samomazná kluzná loţiska. Údrţbu 

ovlivňuje nejen konstrukce a druh loţiska, ale také prostředí, ve kterém pracuje. [5] 

Poškozené kluzné loţisko lze opravit např. vylitím nové kluzné plochy a přebroušením 

čepu. Při montáţi nových loţisek, především tenkostěnných vyrobených na „hotovo“, musíme 

dbát na kontrolu jejich stavu. Na hranách nesmějí být otřepy a tělo nesmí jevit známky 

porušení. Veškeré pouţité části včetně olejových kanálků musejí být důkladně očištěny.  Dále 

kontrolujeme utahovací momenty, abychom přílišným nebo nerovnoměrným utaţením 

upínacích šroubů loţiskového tělesa nezapříčinili deformaci pánví. [1], [3], [5]  

Obr. 10 Vliv prohnutí čepu [5] 

Obr. 11 Vliv tvaru kluzné plochy čepu [5] 
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5 MATERIÁLY KLUZNÝCH LOŽISEK 

Pokud kluzné loţisko pracuje při dostatečném přívodu maziva, nemají kluzné vlastnosti 

povrchových vrstev takový význam jako je tomu v situacích, kde se ve větší míře vyskytuje 

mezné tření. Hlavní poţadavek je poté kladen na pevnostní a únavové vlastnosti materiálu. 

Volbou loţiskového materiálu lze ovlivnit především trvanlivost, funkci a cenu loţiska. 

Základními kovy loţiskových slitin jsou cín, olovo, měď, hliník a antimon. [3], [5]  

Při konstrukci loţiska se dbá na úsporu materiálů a na omezení spotřeby kovů 

deficitních. Největší úspory loţiskových kovů, aniţ by došlo ke sníţení jakosti a trvanlivosti 

kluzných uloţení, umoţňuje náhrada celobronzových pouzder ocelovými s velmi tenkou 

vrstvou výstelky nebo pouzdry z plastických hmot a slitin hliníku. [5] 

Výběr správného materiálu pro určité aplikace je velmi sloţitý, jelikoţ kaţdý materiál 

vyniká jinými vlastnostmi. 

 

5.1 KOMPOZICE NA BÁZI CÍNU A OLOVA 

Cínových kompozic (slitiny cínu, antimónu, mědi a případně olova) a olověných 

kompozic (slitiny olova, antimónu, cínu a mědi) se vyuţívá především jako výstelek 

ocelových pouzder a pánví. Podmínkou pro vyuţití dobrých kluzných vlastností je jejich 

dokonalé metalurgické spojení v celé styčné ploše se základním materiálem pouzdra nebo 

pánve. Je výhodné volit co nejmenší tloušťku výstelky z důvodu nízké meze únavy a malé 

pevnosti kompozic, které ještě se zvyšující teplotou rychle klesají. Tvrdost kompozičních 

výstelek se pohybuje mezi 20 aţ 35 HV a pevnost v tahu od 50 do 100 MPa. [3], [5] 

Vlastnosti: 

 Velmi dobré kluzné vlastnosti, 

 nízký součinitel tření, 

 malá pevnost a nízká mez únavy, 

 pro malá a střední zatíţení, 

 vhodné i pro vysoké kluzné rychlosti, 

 odolnost proti rázům, 

 dobrá jímavost nečistot, 

 přizpůsobivost kluzných ploch čepu, 

 vysoká odolnost proti korozi (cínové kompozice), 

 dobré vlastnosti i při práci s minimálním mnoţstvím oleje. [3], [5] 

 

5.2 SLITINY MĚDI 

Cínové a olověné bronzy jsou jedny z nejtvrdších loţiskových materiálů. Vyznačují se 

vysokou pevností, vysokou mezí únavy a jejich malým poklesem v závislosti na teplotě. Jsou 

vhodné pro malé a střední kluzné rychlosti (do 10 m.s
-1

), pro větší provozní teploty (nad  

100 °C) a pro značně nebo dynamicky zatíţená uloţení. Z úsporných důvodů se tyto 
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loţiskové materiály pouţívají především jako výstelky, kde je spotřeba materiálu sníţena 

přibliţně na jednu desetinu oproti celobronzovým pouzdrům. [5] 

 

5.2.1 CÍNOVÉ BRONZY 

Při dostatečném mazání mají dobré kluzné vlastnosti, nízký součinitel tření  

i opotřebování, ale v podmínkách mezného tření se snadno zadírají. Se zvětšujícím se 

obsahem cínu vzrůstá odolnost proti opotřebení, citlivost na okrajová namáhání a klesá 

odolnost proti zadření. Tvrdost cínových bronzů se pohybuje mezi 70 aţ 140 HV a mez 

pevnosti mezi 300 aţ 600 MPa. Jejich přizpůsobivost a schopnost pohlcovat cizí částice je 

nízká. [3], [5] 

 

5.2.2 OLOVĚNÉ A CÍNOOLOVĚNÉ BRONZY 

Jedná se o slitiny mědi obsahující 20 aţ 30 % olova (ve speciálních případech i více) 

bez přídavku cínu nebo s ním, aţ do obsahu 4 %. Struktura materiálu závisí jak na sloţení, tak 

i na způsobu výroby. Přídavkem cínu se zvýší pevnost, tvrdost a odolnost proti korozi. 

Cínoolověné bronzy patří mezi nejúnosnější materiály kluzných loţisek. Díky jejich tvrdosti 

mají horší přizpůsobivost a schopnost pohlcovat cizí částice. [3] 

Výstelky se zpravidla galvanicky pokovují slitinami olova s cínem, někdy s přídavkem 

mědi nebo india. Vrstvy tenké 20 aţ 40 µm zlepšují kluzné vlastnosti, přizpůsobivost, 

odolnost proti korozi a zabraňují poškození čepu. Tenčí vrstvy 2 aţ 3 µm se pouţívají jako 

„záběhové“ (opotřebováním umoţňují určité přizpůsobení se deformacím v uloţení). 

V provozu nastává difúze cínu (india) z galvanické vrstvy do výstelky, coţ má za následek 

především sníţení odolnosti proti korozi. Z tohoto důvodu se pouţívá ještě mezivrstva  

niklu. [3] 

 

5.2.3 HLINÍKOVÉ BRONZY 

Oproti cínovým bronzům mají hliníkové bronzy poněkud horší kluzné vlastnosti, ale 

vynikají vysokou tvrdostí aţ 160 HB, která dovoluje větší měrné zatíţení. Nejsou vhodné pro 

větší kluzné rychlosti, pouţívají se na vysoce zatíţená pouzdra namáhaná i rázem, při nízkých 

kluzných rychlostech. [5] 

 

5.3 SLITINY HLINÍKU 

Nejčastěji jde o slitiny hliníku a mědi nebo hliníku a cínu. Vyznačují se velmi dobrými 

kluznými vlastnostmi v oblasti mezného tření a vysokou tepelnou vodivostí. Zvýšení obsahu 

cínu se u těchto slitin projeví zlepšením kluzných vlastností, zejména odolnosti proti 

opotřebování. Největší změny je dosaţeno při zvýšení obsahu cínu od 10 do 20 %. Při tak 

velkém obsahu cínu však výrazně klesá pevnost materiálu, zejména proto, ţe vytváří povlaky 

na hranicích zrn hliníku. Tento nedostatek odstraní tváření za studena s následným ţíháním. 

Slitiny hliníku s vysokým obsahem cínu (aţ 40 %) v některých případech nahrazují 
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kompozice, jelikoţ mají vyšší mez únavy a jejich pevnost se zvyšující se teplotou klesá jen 

velmi málo. Dalšími vyráběnými materiály jsou slitiny s různými obsahy křemíku, hořčíku, 

kadmia nebo niklu. Často se pouţívají s povrchovou vrstvou ze slitiny olova s cínem. [5] 

Vlastnosti: 

 Dobré kluzné vlastnosti, 

 poměrně vysoká mez únavy,  

 vysoká odolnost proti korozi, 

 vysoká tepelná vodivost, 

 odolávají vysokým provozním teplotám, 

 velká tepelná roztaţnost, 

 snesou velká nebo dynamická zatíţení, 

 pro malé, střední i vysoké kluzné rychlosti, 

 nízká cena surovin. [3], [5]  

 

5.4 ŠEDÁ LITINA 

Pouţití šedé litiny jako materiálu kluzných loţisek je moţné pouze při dodrţení určitých 

provozních podmínek, jelikoţ její mechanické a fyzikální vlastnosti se od většiny loţiskových 

kovů liší. Musí být zajištěno dostatečné a spolehlivé mazání, klidný chod bez rázových 

zatíţení, kluzná rychlost od 0,5 do 5 m.s
-1

, drsnost kluzných ploch co nejniţší a šířka loţiska 

nemá být větší neţ jeho vnitřní průměr. Není vhodná pro provoz v oblasti mezného tření  

a tam, kde můţe nastat koroze kluzných ploch. Drsnost povrchů má být co nejniţší, jelikoţ 

jakost povrchu kluzných ploch podstatně ovlivňuje velikosti mezného zatíţení a součinitele 

tření. [5] 

Vlastnosti: 

 Aţ 6x větší tvrdost oproti obvyklým loţiskovým kovům, 

 značná citlivost na okrajová namáhání,  

 odolává vysokým provozním teplotám, 

 pro klidný chod bez rázů, 

 pro nízké kluzné rychlosti (do 5 m.s
-1

), 

 klade nároky na mazání, 

 pro malá zatíţení, 

 velmi nízká cena. [3], [5]  

 

5.5 SPÉKANÉ KOVY 

Někdy taky nazývané jako sintrované nebo slinuté kovy. Jde o loţiskový materiál 

vyrobený z kovových prášků technologií práškové metalurgie. Lisováním kovových prášků 

poměrně malým tlakem (max. 2000 MPa), spékáním asi při 1000 aţ 1100 °C ve vodíkové 

atmosféře a kalibrováním na přesný rozměr. Takto zhotovená pouzdra mají celkem 

rovnoměrné chemické sloţení a stejnoměrné fyzikální a mechanické vlastnosti. Přibliţně  
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20 aţ 30 % celkového objemu tvoří póry, které jsou nasyceny olejem. Při provozu se pouzdro 

ohřívá a olej vystupuje na kluznou plochu. Po zastavení teplota pouzdra klesá, olej se vlivem 

kapilárních sil nasává zpět do pórů a na kluzné ploše zůstává jen malé mnoţství oleje, které 

stačí pro další rozběh. Technologie práškové metalurgie umoţňuje vyrábět loţiska různých 

tvarů. [3], [16] 

Vyrábějí se z pórovitého ţeleza, které se vyznačuje především vysokou pevností, 

tvrdostí, kluznou rychlostí do 3 m.s
-1 

 a nízkou cenou. Dále se vyrábějí z pórovitého bronzu, 

jehoţ výhodami jsou odolnost proti korozi, dobrá tepelná vodivost, vysoká odolnost proti 

zadření, dobré tlumicí vlastnosti a kluzné rychlosti do 6 m.s
-1

.  Dalším materiálem je pórovitý 

hliník. V porovnání s předchozími materiály má o něco horší kluzné vlastnosti. Výhodami 

jsou velmi dobrá tepelná vodivost, dobrá korozivzdornost a poměrně nízká cena. Kluzné 

rychlosti jsou vhodné do 2 m.s
-1

. [3] 

Vlastnosti: 

 Vysoká únosnost uţ při velice malých kluzných rychlostech, 

 malé kluzné rychlosti,  

 vhodné pro teploty - 10 aţ + 80 °C (krátkodobě aţ + 100 °C),  

 výborné kluzné vlastnosti,  

 nízký součinitel tření,  

 velmi vysoká pevnost,  

 bezúdrţbový provoz, 

 nevyţadují mazání,  

 vytvářejí stálý mazací film,  

 tichý chod,  

 moţnost výroby v různých tvarech, 

 rozměrově přesné,  

 sniţují riziko zadření uloţení. [3], [16] 

 

5.5.1 DALŠÍ MODIFIKACE KLUZNÝCH LOŽISEK ZE SPÉKANÝCH KOVŮ 

1) Materiály vyrobené z kovového prášku, s přídavkem pevného maziva ve formě prášku 

(molybden, nitrid bóru). Tyto materiály jsou také vyrobeny práškovou metalurgií, ale 

uţ není zapotřebí porézní struktury. [32] 

 

2) Kovo-keramické kluzné materiály se skládají z kovového prášku a prášku 

ţáruvzdorných kovových oxidů nebo karbidů. Tyto materiály kombinují vlastnosti 

kovů (pevnost, houţevnatost) a keramických materiálů (tvrdost). Základem jsou kovy 

jako je nikl, chrom a kobalt. 

Jejich samomazný účinek vychází z jejich kapilárně porézní struktury. Při ohřevu díky 

různé expanzi oleje a základního materiálu vystupuje mazivo na povrch. Mnoţství 

uvolněného maziva je závislé na teplotě. Při ochlazování se olej nasákne zpět do pórů 

kovo-keramického materiálu. [32] 

 

3) Materiály s vysoce molekulárními pojivy. V těchto materiálech jsou tuhá maziva ve 

formě prášku (grafit, molybden, nitrid bóru a další) vázána pojivy skládajících se 

z reaktoplastů a termoplastů. [32] 
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5.6 UHLÍKOVÁ KLUZNÁ LOŽISKA 

Kluzné materiály na bázi uhlíku jsou široce pouţívány pro výrobu kluzných pouzder. 

Skládají se z uhlíkových vláken, která jsou spojena dohromady. Pro zvýšení trvanlivosti se 

uhlíková loţiska impregnují především oleji, vosky, pryskyřicemi, cínovými a olověnými 

kompozicemi, bronzy a teflonem. Jsou chemicky odolné vůči mnoha agresivním plynům  

a kapalinám, téměř všem kyselinám (aţ do jejich bodu varu), roztokům solí, všem 

organickým rozpouštědlům a do jisté míry jsou odolné také vůči koncentrovaným zásaditým 

alkalickým roztokům. Pevnost uhlíku roste se zvyšující se teplotou, hodnotu součinitele tření 

ovlivňuje především velikost zatíţení a materiál čepu. Únosnost závisí na jejich sloţení, 

výrobní technologii a na pouţité impregnaci. [5], [40] 

Vlastnosti: 

 Pro teploty od - 200 do + 500 °C (za zvláštních podmínek aţ + 1000 °C), 

 vynikající odolnost proti tepelnému šoku, 

 dobré třecí vlastnosti,  

 vhodná pro suché tření, 

 velmi dobrá chemická odolnost, 

 nízká míra opotřebení, 

 vysoká tepelná vodivost, 

 malá tepelná roztaţnost, 

 vysoká odolnost proti korozi, 

 poměrně křehké (nevhodná pro rázová zatíţení), 

 nebobtná ve vodě. [5], [40] 

 

5.7 PLASTY 

Pouţití plastů na kluzná loţiska je velmi ekonomické, ušetří se tak barevných kovů. 

Zpravidla není třeba olejové mazání, ale ke zvýšení ţivotnosti, tam kde to jde, se přimazává. 

Loţiska vyrobená z plastů lépe tlumí rázy a chvění. Nevýhodou je špatný odvod tepla, proto 

provoz za sucha bývá omezen na malé třecí rychlosti do 2 m.s
-1

. Nevýhodou je také menší 

únosnost, tuhost, teplotní odolnost a přesnost uloţení. K úpravě vlastností pouţíváme plniva. 

Loţisková pouzdra se vyrábějí vstřikováním do forem, odléváním do forem (pouzdra větších 

rozměrů) a třískovým obráběním z blokového materiálu. Mazací dráţky se provádějí stejně 

jako u kovových pouzder. Nejširší vyuţití mají plastová loţiska v textilním a potravinářském 

průmyslu, kde nelze pouţít olej. [5], [31] 

 

5.7.1 PŘEHLED V SOUČASNOSTI POUŽÍVANÝCH PLASTŮ PRO VÝROBU KLUZNÝCH LOŽISEK 

PA (POLYAMID) 

Nejpouţívanější plast pro výrobu kluzných loţisek. Má velmi dobré mechanické 

vlastnosti, především vysokou odolnost proti opotřebení, kombinaci pevnosti s houţevnatostí 

a dobré útlumové vlastnosti. Modul pruţnosti, teplota tání a tepelná vodivost jsou nízké. 

Nevýhodou je také pohlcování vlhkosti. Pouzdra z polyamidu mohou pracovat i při suchém 
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tření, ale pouze při velmi malých zatíţeních a kluzných rychlostech do 1 m.s

-1
. Některé 

polyamidy lze nanášet jako kluzné vrstvy o tloušťce 0,1 aţ 0,3 mm na nosná ocelová pouzdra. 

Pro sníţení tření a creepu plníme grafitem a MoS2, někdy také vysokomolekulárním PE, které 

ale mírně sniţuje otěruvzdornost. Dobré výsledky poskytuje plnivo 30 % skleněných vláken 

(dále označováno zkratkou SV) + 15 % jemný prášek PTFE, kterým lze dosáhnout aţ 5x větší 

únosnosti, větší tuhosti, niţšího creepu a malé teplotní roztaţnosti. [5], [31] 

 

PÓROVITÉ PA  

Lisováním za studena, při pouţití niţších tlaků, je dosaţeno pórovité struktury, 

následuje spékání. Póry jsou napuštěny mazivem. Vynikají malým součinitelem tření a vyšší 

únosností. Po spotřebování zásoby maziva dojde k zahřátí a natavení. [31] 

 

POM (POLYOXYMETYLÉN) 

Mnohostranně pouţitelný plast s vysokou pevností, rázovou houţevnatostí, rozměrovou 

stálostí (lepší neţ PA), dobrými kluznými vlastnostmi a nízkou nasákavostí. Nehodí se pro 

provoz za sucha, jelikoţ má větší opotřebení (je nutné jej přimazávat). Přísadou tuhého 

maziva PE (polyetylén) se zlepšují kluzné vlastnosti, materiál vykazuje značně lepší vlastnosti 

chodu nasucho a za nouzového běhu, zaručuje vysokou provozní bezpečnost při vysokých 

funkčních teplotách a kluzných rychlostech. Dochází ke sníţení nasákavosti, rázové 

houţevnatosti a pevnosti. Podobných vlastností lze docílit také přísadou MoS2 bez zhoršení 

otěruvzdornosti nebo kombinací POM + 22 % orientovaných vláken z PTFE. [31], [42] 

 

PET (POLYETYLÉNTEREFTALÁT) 

Plast s dobrými kluznými vlastnostmi, velmi vysokou odolností proti oděru, vysokou 

rázovou houţevnatostí, je dobře třískově obrobitelný a rozměrově stabilní (působením tepla se 

roztahuje pouze mírně). Oproti PA a POM se vyznačuje větší pevností, větší odolností proti 

tečení a nejmenší nasákavostí. Pouţitím plniva 30 % SV + 15 % práškový PTFE dosáhneme 

vysoké únosnosti do rychlosti 0,5 m.s
-1

. [31], [42] 

 

Obr. 12 Srovnání technických parametrů PA, POM, PET [42] 
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PE A PP (POLYETYLÉN A POLYPROPYLÉN) 

Vlastnostmi jsou tyto plasty velmi podobné. Mají sice nízký součinitel tření a dobrou 

chemickou odolnost, velmi nízkou absorpci vlhkosti, ale malou otěruvzdornost, únosnost  

a teplotní odolnost (PE přibliţně do 80 °C, PP při pouţití plniv aţ 110 °C). PP má však lepší 

mechanické vlastnosti, ale je křehčí při teplotách pod 0 °C. Pouţitím plniv lze dosáhnout větší 

únosnosti a lepších kluzných vlastností. [31], [42] 

 

PI (POLYIMID) 

Pouţívá se pouze ve speciálních případech, jelikoţ je drahý. Má vysokou odolnost proti 

opotřebení a nízký součinitel tření zvláště při pouţití grafitu jako plniva. Jsou rozměrově 

stabilní a snesou teploty 250 °C (krátkodobě aţ 400 °C). Mezi další vlastnosti patří velká 

únosnost, dobrá odolnost vůči chemikáliím a oxidaci. [31] 

 

PTFE (POLYTETRAFLUORETHYLEN/TEFLON) 

Poskytuje kombinaci vynikajících vlastností. Vyznačuje se především nejniţším 

součinitelem tření ze všech pevných látek a mimořádnou odolností proti chemikáliím a teplu 

(- 200 aţ + 260 °C, krátkodobě + 300 °C). Avšak neplněný má malou pevnost, vysoký otěr, 

velký creep a teplotní roztaţnost. Určen pouze pro malá zatíţení a kluzné rychlosti. Dalšími 

vlastnostmi jsou nenasákavost a korozivzdornost. Přísada 15 % grafitu zlepšuje 

otěruvzdornost, totéţ 60 % bronzového nebo 25 % koksového prášku. Příměs 15 aţ 25 % SV 

zlepší tuhost a creep, ale zvýší součinitel tření. [31], [42] 

 

ELASTOMERY 

Speciální loţiska pracující ve vodě nebo vodních roztocích s vysokým tlumením  

a tichým chodem. Pouţívají se pouze jako výstelky ocelových pouzder. Pro kluzné rychlosti 

do 5 m.s
-1

 (ve zvláštních případech aţ 7 m.s
-1

) a do teploty 65 °C. [5], [31] 

 

TEXTIT (GUMOID) 

Jedná se o tvrzenou textilní tkaninu, která se skládá z bavlněné tkaniny jako výztuţe  

a z ţivice jako pojiva. Ve tvaru navíjených trubek a tyčí je vhodný k výrobě loţiskových 

pouzder třískovým obráběním. Má dobré kluzné vlastnosti, velkou únosnost a tuhost, tlumí 

rázy a je rozměrově stabilní. [8], [31] 
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6 VYBRANÉ TYPY MODERNÍCH KLUZNÝCH LOŽISEK 

6.1 SVINUTÁ CELOBRONZOVÁ POUZDRA S MAZACÍMI KAPSIČKAMI NEBO 

OTVORY 

Pouzdra jsou vyrobena z kalibrovaného celobronzového pásu (např. CuSn 8), ve tvaru 

dělených pouzder. Celý kluzný povrch tvoří domazávací kapsičky (obr. 13), nebo průchozí 

otvory (obr. 14), které slouţí jako zásobníky maziva. Těmito úpravami kluzných ploch se 

podstatně zvyšují kluzné vlastnosti uloţení a prodluţují se intervaly domazávání. Ostatní 

technické parametry mají stejné jako celobronzová pouzdra klasické konstrukce. Je moţno 

vyrobit pouzdra s přírubou na zachytávání axiálních sil. Jsou určena zejména pro práci 

s omezeným mazáním. Lze mazat jak olejem, tak i tukovými mazivy. Pouţívají se všude tam, 

kde je moţný průnik nečistot, rázového zatíţení a vibrací (zemědělské, lesnické a stavební 

stroje, zdvihací zařízení, automobilový průmysl a další). [16], [18]  

Vlastnosti: 

 Dobré kluzné vlastnosti, 

 vysoká tvrdost (110 aţ 150 HB), 

 vysoká pevnost, 

 velká únosnost,  

 při nízkých otáčkách vykazují rázovou odolnost, 

 dobrá teplotní odolnost (- 100 aţ + 200 °C),  

 dobrá chemická odolnost, 

 dobrá jímavost nečistot, 

 dobrá odolnost proti korozi, 

 vysoká úroveň tepelné vodivosti,  

 dlouhý cyklus domazávání (delší u pouzder s otvory), 

 krátký čas můţe pracovat i bez mazání (pouzdra s otvory). [16] 

Obr. 13 Svinutá celobronzová pouzdra  

s mazacími kapsičkami [18] 
Obr. 14 Svinutá celobronzová pouzdra  

s mazacími otvory [18] 
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6.2 KLUZNÁ POUZDRA Z LITÉHO BRONZU S GRAFITOVÝMI HNÍZDY 

Pouzdra jsou vyrobena z litého bronzového materiálu s domazávacími otvory, které jsou 

vyplněny speciálním grafitovým tuhým mazivem (obr. 15). Bronz dodává loţisku vysokou 

pevnost, tvrdost a únosnost, zatímco tuhé mazivo zlepšuje kluzné vlastnosti loţiska  

a umoţňuje jeho pouţití bez dodatečného mazání. Technické parametry loţisek jsou ovšem 

závislé na pouţité slitině bronzu. Loţisek z tohoto materiálu lze vyuţít především pro vysoké 

zatíţení při nízkých provozních otáčkách (automobilový průmysl, stavební stroje, lodě, 

turbíny, hutnictví, turbo generátory a další). [16], [18] 

Vlastnosti: 

 Moţnost pouţití bez domazávání, 

 extrémně vysoká únosnost při nízkých otáčkách,  

 nízký součinitel tření a opotřebení,  

 tvrdost bronzu aţ 250 HB, 

 výborná odolnost proti korozi, 

 dobrá chemická odolnost, 

 pouţití v širokém rozsahu teplot (- 40 aţ + 300 °C), 

 moţnost pouţití při ponoření do určitých kapalin. [16], [18]  

 

6.3 METALOPLASTICKÁ LOŽISKA 

Jedná se o tenkostěnná skruţovaná loţisková pouzdra vyrobená z nosného ocelového 

podkladu, na kterém je nanesena pórovitá vrstva nejčastěji CuSn 10, do níţ je naválcována 

kluzná vrstva z plastu s plnidly odolná proti otěru a co nejméně bránící odvodu tepla. Loţiska 

KU a KX se vyrábějí na základě patentu britské firmy Glacier Metal Co. Ltd. dnes známé pod 

názvem GGB. [3] 

 

Obr. 15 Kluzná pouzdra z litého bronzu s grafitovými hnízdy [18] 
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6.3.1 KLUZNÁ POUZDRA KU (DU) 

Kluzná pouzdra KU (obr. 16) se skládají z ocelového podkladu, na kterém je nanesena 

vrstva pórovitého cínového bronzu s 10 % Sn o tloušťce přibliţně 0,25 mm. Bronzová vrstva 

tvoří kostru pro naválcování směsi PTFE s 20 objemovými procenty oxidovaného olova, která 

se vytvrdí při 327 °C a má tloušťku 20 aţ 30 µm. Dochází ke kombinaci vynikajících 

kluzných vlastností PTFE s plnivem a dobré pevnosti kostry s ocelí. Se zvyšujícím se 

zatíţením a většinou i s klesající rychlostí klesá součinitel tření. Výhodou těchto loţisek je, ţe 

nedochází k trhavým pohybům, jelikoţ statický součinitel tření je přibliţně stejný jako 

dynamický. Vnější povrch pouzder je chráněný proti korozi tenkou vrstvou cínu (0,001 aţ 

0,003 mm). Loţiska jsou vhodná pro suché tření, avšak občasným přimazáváním lze jejich 

ţivotnost prodlouţit. Přítomnost maziva zabraňuje vzniku korozi, vniku nečistot a zlepšuje 

odvod tepla. Uplatňují se při velmi nízkých kluzných rychlostech (automobilový průmysl, 

zemědělské stroje, textilní stroje, dopravníky a další). [3], [18] 

Vlastnosti: 

 Vynikající kluzné vlastnosti zejména při vysokém zatíţení, 

 velký rozsah teplot (- 200 aţ + 280 °C), 

 pro kluzné rychlosti do 2 m.s
-1

, 

 vhodná pro suché tření, 

 vysoká odolnost proti opotřebení,  

 plynulý chod bez trhavých pohybů,  

 vhodnost pro otáčivé i kývavé pohyby,  

 dobrá přizpůsobivost, 

 dobrá odolnost vůči nečistotám, 

 dobrá chemická odolnost, 

 nenasákavost. [3], [18] 

  

6.3.2 KLUZNÁ POUZDRA KX (DX) 

Kluzná pouzdra KX (obr. 17) jsou vyrobena svinutím pásu z nízkouhlíkové oceli 

s mimořádně vysokou únosností a vynikajícím odvodem tepla. Na ocelovém základu je 

nanesena vrstva spékaného bronzového prášku CuSn 10 o síle přibliţně 0,25 mm, který 

zajišťuje maximální odvod tepla z povrchu loţiska a slouţí pro ukotvení směsi polyacetalu 

POM s vysokou odolností proti opotřebení o síle 0,3 aţ 0,5 mm. Ve vrstvě POM jsou 

vylisovány kruhové otvory, které slouţí jako zásobníky maziva, umoţňují mazání při rozběhu 

a dlouhé mazací intervaly. Loţiska KX jsou schopna pracovat s původní náplní maziva, avšak 

pravidelné domazávání značně prodluţuje jejich ţivotnost. Mohou pracovat pouze při niţších 

teplotách, jelikoţ při vyšších teplotách vrstva POM měkne. Uţ od 40 °C dochází ke zkrácení 

jejich ţivotnosti. Venkovní povrch pouzdra je chráněn proti korozi tenkou vrstvou mědi o síle 

přibliţně 0,008 mm. Oblastmi pouţití jsou automobilový průmysl, hydraulické válce, zdvihací 

plošiny, textilní stroje a další. [3], [16], [18] 

Vlastnosti: 

 Nízké nároky na údrţbu (dlouhé domazávací intervaly), 

 nízký součinitel tření (0,04 aţ 0,15), 
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 snášejí teploty od - 40 do + 110 °C (krátkodobě aţ + 130 °C), 

 pro kluzné rychlosti do 2,5 m.s
-1

, 

 dobré tlumicí schopnosti, 

 vysoká únosnost, 

 dobrá přizpůsobivost, 

 vysoká odolnost proti opotřebení, 

 nenasákavost. [3], [16] 

 

6.4 LOŽISKOVÁ KLUZNÁ POUZDRA H.E.F. 

Jedná se o speciální kluzná pouzdra pro nejnáročnější aplikace, které vyvíjí a vyrábí 

společnost HEF-DURFERRIT s.r.o.. Výjimečnost loţiskových pouzder spočívá ve speciálním 

povrchovém zpracování a jejich specifické povrchové geometrii. Společnost nabízí také řadu 

dalších kluzných komponent a specializuje se především na tepelné a chemicko-tepelné 

zpracování kovů a ocelí a na povlakování technologií PVD a PACVD. [15] 

 

6.4.1 KLUZNÁ POUZDRA PEL® 

Loţisková pouzdra ze zušlechtěné oceli mající výbornou odolnost proti opotřebení  

a zadírání díky kombinaci duplexní povrchové úpravy a speciální povrchové struktury ve 

tvaru čtvercových kanálků (obr. 18). Kanálky poskytují zásobu maziva, způsobují 

rovnoměrné rozdělení zatíţení a umoţňují odstranění abrazivních částic z kluzné plochy. [15] 

 

6.4.2 KLUZNÁ POUZDRA PEL®
 T 

Výroba těchto pouzder spočívá ve svinutí tenkého ocelového válcovaného pásu 

z nelegované oceli (obr. 19). Loţiska mají vynikající odolnost proti opotřebení a zadření, jsou 

vhodná pro vysoký styčný tlak a abrazivní prostředí. Při pouţití těchto pouzder se výrazně 

prodluţují intervaly mazání. Průchozí otvory rozmístěné po celém loţisku slouţí jako 

rezervoáry maziva a zajišťují jeho optimální distribuci. [15] 

Obr. 16 Kluzná pouzdra KU (DU) [18] Obr. 17 Kluzná pouzdra KX (DX) [18] 
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6.4.3 KLUZNÁ POUZDRA PEL®
 BH 

Tato loţisková pouzdra jsou vyrobena ze zušlechtěné oceli s mechanickou úpravou 

povrchu a chemicko-tepelným zpracováním (obr. 20). Jsou vhodná pro velmi vysoká zatíţení 

při pouţití minimálního mnoţství maziva. Vynikají odolností proti otěru, zadření, rázům  

a korozi. Dutiny na kluzném povrchu slouţí jako rezervoáry maziva a zajišťují jeho optimální 

rozmístění, které prodluţuje ţivotnost pouzdra. Tuto technologii vyuţívá společnost také při 

výrobě sférických pouzder (obr. 21). [15] 

 

6.4.4 KLUZNÁ POUZDRA COD 11 
®  

Pouzdra jsou vyrobena z Cu-Al slitiny s vynikající odolností vůči oxidaci, korozi  

a opotřebení díky patentované povrchové úpravě (obr. 22). Povrch kluzné části je mechanicky 

upraven a můţe mít podobu kříţového šrafování, dutin nebo otvorů. [15] 

 

  Obr. 19 Kluzná pouzdra PEL-T [15] Obr. 18 Kluzná pouzdra PEL [15] 

Obr. 21 Sférická ložiska PEL-BH [15] Obr. 20 Kluzná pouzdra PEL-BH [15] 
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6.4.5 KLUZNÁ POUZDRA FAM ® A MANGACHOC 

® 

Pouţitým materiálem je manganová ocel se speciálně upravenou třecí plochou, která 

zajišťuje vynikající odolnost proti otěru díky speciálnímu mechanickému zpevnění za studena 

(patentovaný postup). Na kluzné ploše jsou vytvořeny jemné dráţky v podobě kříţového 

šrafování (pouzdra FAM 
®
 L, MANGACHOC 

®
 mají hladký povrch). Loţiska FAM 

®  

(obr. 23) je moţné namazat pouze při montáţi. [15] 

 

Tab. 1 Vlastnosti kluzných ložisek H.E.F. [15] 

Typ 

ložiska 

Max. 

plošný 

tlak 

[MPa] 

Max. 

kluzná 

rychlost 

[m.s
-1

] 

Četnost 

mazání 

Odolnost 

proti 

abrazi 

Odolnost 

proti 

korozi 

Max. 

provozní 

teplota 

[°C] 

PEL 100 0,5 periodické + + + + 250 

PEL-T 100 8 minimální + + + + 250 

PEL-BH 200 1,5 minimální + + + + 250 

COD 11 60 0,2 periodické + + + + 350 

FAM 50 0,3 bez mazání + + + + 250 

 

 

6.5 NOVÉ LOŽISKOVÉ PÁNVE GLYCO IROX 

Výrobce Glyco Metall spadá od roku 1990 pod společnost Federal-Mogul. Patří mezi 

největší dodavatele loţisek v Evropě. Základem nové technologie IROX je loţisková pánev 

nové konstrukce s nanesenou polymerovou povrchovou vrstvou (obr. 24), která je schopna 

Obr. 23 Kluzná pouzdra FAM [15] Obr. 22 Kluzná pouzdra COD 11 [15] 
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vydrţet krátkodobý provoz bez mazání a ideálně se také hodí pro vysoké zatíţení loţiskové 

pánve. Byla vyvinuta za účelem pouţití v hybridních motorech, v motorech se systémem 

start-stop a v motorech se zvýšeným mechanickým namáháním. Ve srovnání s kovovou 

kluznou vrstvou můţe být ţivotnost loţisek Glyco IROX více neţ pětinásobná a tření niţší aţ 

o 50 %. Loţiska prokázala zároveň lepší odolnost proti opotřebení, vyšší únosnost a lepší 

ochranu během doby záběhu motoru. [6], [13] 

 

Obr. 24 Ložiskové pánve Glyco IROX [6]
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 7 POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK 

Prodlouţení ţivotnosti kluzných loţisek lze dosáhnout aplikací povrchových vrstev  

a povlaků, popřípadě mechanickou úpravou kluzné plochy. Jako povlaky se dají nanášet různé 

typy materiálů. Jejich kombinací lze dosáhnout výjimečných vlastností. Nejčastěji se jedná  

o klasické loţiskové materiály, DLC povlaky a povlaky na bázi PTFE. Výzkum a vývoj 

nových koncepcí a typů povlaků je v současné době zaměřen převáţně na zvýšení tvrdosti 

povrchu, sníţení součinitele tření, zvýšení odolnosti proti abrazivnímu a adhezivnímu 

opotřebení a tím i na celkové prodlouţení ţivotnosti loţisek, ačkoli mnoho povlaků můţe také 

plnit funkci dekorativní. [49] 

 

7.1 DLC - POVLAK (DIAMOND-LIKE CARBON) 

Jedná se o povlak s vysokou tvrdostí (běţně 1200 HV) a výjimečně nízkým třením, 

jehoţ hodnoty se v podstatě blíţí hodnotám součinitelů materiálů s nízkým třením jako PFTE  

a MoS2. Nanáší se ve velmi tenkých vrstvách o tloušťce několika mikrometrů na nosnou 

ocelovou základnu loţiska, tím dochází ke kombinaci vlastností povlaku s houţevnatostí  

a pevností oceli. DLC je obecný název pro amorfní směs grafitu a uhlíku s vazbou podobnou 

diamantu. Povlak se neotírá při vyšších tlacích, při jeho pouţití nedochází k vysokému vývinu 

tepla a je odolný proti tvorbě mikrosvarů. Dobré kluzné vlastnosti povlaku DLC umoţňují 

provoz v případech s nedostatečným mazáním, čímţ také brání opotřebení a zadření loţisek. 

Nejširší vyuţití těchto povlaků nalezneme v automobilovém průmyslu. [11], [12] 

 

7.2 PTFE + NIBORIT 5P 

PTFE + Niborit 5P je povlakovací materiál namíchaný ve SVÚM a.s., jedná se o směs 

Remisol 59 %, PTFE 6 %, Niborit 35 %. Remisol je speciální organický lak z tepelně 

stabilních polymerů s anorganickými přísadami, má vysokou odolnost povrchu a výborné 

elektroizolační vlastnosti. Výrobcem je firma Rembrandtin Lack GmbH Vídeň (Rakousko). 

Niborit 5P je navařovací niklový prášek o následujícím sloţení: C ‒ 0,6 %, Si ‒ 3,8 %,  

Cr ‒ 11,0 %, Fe ‒ 4,0 %, B ‒ 2,5 %, Ni – zbytek. Výrobcem je firma Böhler Thyssen 

Schweißtechnik GmbH, Düsseldorf (Německo). Povlak prokazuje velmi nízký koeficient tření 

za sucha. [49] 

 

7.3 MOS2 

Povlak s velmi nízkým koeficientem tření, který má v běţných podmínkách hodnotu 

0,1  a ve vysokém vakuu klesá aţ na 0,013. Teplotní stabilita povlaku je do 400 °C (ve vakuu 

do 650 °C). Nanáší se metodou PVD a tloušťka povlaku bývá 0,5 aţ 1,5 µm. Výhodou je 

dobrá přilnavost a niţší tvrdost povlaku, při destrukci nedochází k tvorbě tvrdých abrazivních 

částic. Pouţívá se samostatně (slouţí jako tuhé mazivo) nebo v kombinaci s libovolnou tvrdou 

vrstvou. Při nanesení na povrch loţiska ze slitiny Al–Sn–Si vykazuje povlak sníţení 

součinitele tření, niţší opotřebení a zvýšení trvanlivosti. Toto loţisko má vysoký potenciál při 

sniţování třecích ztrát v rámci spalovacích motorů. [20], [21], [35] 
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7.4 XYLAN 

Organické, tepelně vytvrditelné povlaky na bázi PTFE, MoS2 nebo grafitu (pro vyšší 

teploty), pojivem je pryskyřice. Pro loţiska je vhodný např. Xylan 1010, 1014, 1052 a 1054. 

Poskytují optimální kombinaci vysoké odolnosti proti opotřebení a nízkého koeficientu tření. 

Většinou mohou pracovat v podmínkách suchého tření a v rozmezí teplot – 250 aţ + 280 °C.  

Povlak lze nanést téměř na jakýkoliv materiál loţiska. [34], [49]  

 

7.5 ISOFLON 

Isoflon je speciální kluzný povlak na bázi PTFE s přísadami (např. grafit, SV, bronz, 

MoS2 a další). Vlastnostmi podobný Xylanu, vyznačuje se nízkým koeficientem tření, dobrou 

tepelnou vodivostí a odolností proti opotřebení. Rozsah provozních teplot je – 200 aţ  

+ 260 °C.  [17], [49] 

 

7.6 POVRCHOVÁ ÚPRAVA SQ171E 

SQ171E je speciální povrchová úprava společnosti NKE Austria zajišťující výhodnou 

ochranu proti korozi (obr. 25). Povlak je ještě tenčí a odolnější proti korozi neţ předchozí 

verze SQ171. Proces nanášení, zaloţený na pasivaci trivalentním chromem, neobsahuje ţádný 

toxický hexavalentní chrom ani CrVI. Vrstva je tenká přibliţně 2 aţ 4 µm. V porovnání  

s nerezovou ocelí je cenově výhodnější a nabízí vyšší ochranu proti korozi. [26], [28] 

 

7.7 RILLEN (DRÁŽKOVANÁ) LOŽISKA 

Jedná se o galvanické nanesení kluzné vrstvy (např. PbSn 18 Cu 2) do mělkých dráţek 

v základním loţiskovém kovu (obr. 26). Mezi těmito materiály je ještě tenká antidifúzní 

vrstva niklu. Výhodou je velmi vysoká odolnost vůči opotřebení a to i při pouţití malého 

mnoţství maziva. Dráţky jsou polohovány ve směru pohybu. Kluznou vrstvu tvoří ze 75 % 

galvanický povlak a z 25 % základní kov. Při zabíhání loţiska nastává nejdříve mírné 

Obr. 25 Povrchová úprava SQ171E [28] 
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opotřebení galvanické vrstvy, poté je uţ opotřebení stejnoměrné. Vyznačují se také dobrou 

jímavostí nečistot. [33] 

  

7.8 METODA LST (LASER SURFACE TEXTURING) 

LST je přesná, vysoce produktivní metoda s nízkými nároky na údrţbu. Pouţívá se pro 

zlepšení třecích vlastností povrchu. Metodou lze pomocí laserového paprsku vytvořit na 

kluzné ploše loţiska drobné důlky (obr. 27), které slouţí jako rezervoáry maziva. Na základě 

experimentů bylo prokázáno, ţe LST sniţuje koeficient tření aţ o 40 %. Následkem je zvýšení 

únosnosti a odolnosti proti opotřebení, především při vyšších kluzných rychlostech. [36], [38] 

 

7.9 LASEROVÉ UV LEPTÁNÍ 

Přístrojem je excimerový laser, který vyuţívá ultrafialového záření a na rozdíl od CO2  

a Nd:YAG laserů neovlivňuje oblast nadměrným teplem. Dokáţe vytvořit mikroskopické 

rýhy, které jako v předchozím případě slouţí k zadrţování maziva (obr. 28). Při správné 

geometrii plní funkci samonasávacího efektu a neustále přivádějí mazivo mezi kluzné plochy. 

Regulací hustoty energie můţeme bezpečně zpracovávat jak tvrzené oceli a keramiky, tak  

i polymery. Tato technologie dokáţe vytvořit kanálky aţ 2 mm široké o hloubce 0,25 mm 

s tolerancí + 0,002 mm. [14] 

Obr. 26 Struktura povrchové vrstvy drážkovaných ložisek [33] 

Obr. 27 Povrch při použití metody LST [38] Obr. 28 Mikroskopické rýhy na povrchu 

sférického ložiska [14] 
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 8 NANÁŠENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV 

8.1 STATICKÉ (GRAVITAČNÍ) LITÍ 

Jedná se o nejjednodušší metodu odlévání, jelikoţ na odlitek působí pouze 

hydrostatický tlak. Je nevhodné pro tenkostěnné odlitky, proto se poţívá pro pouzdra bez 

výstelek (např. celobronzová nebo ze slitin hliníku). Odlévací forma je předehřátá na pracovní 

teplotu a ošetřena ochranným nástřikem. [22] 

 

8.2 ODSTŘEDIVÉ LITÍ 

Přesné mnoţství kovu se nalévá do rychle se otáčející formy a tvar odlité vrstvy se 

vytvoří při působení odstředivé síly na taveninu. Plyny, struska a vměstky mají menší měrnou 

hmotnost neţ kov a jsou proto vytlačovány směrem ke středu rotace. Průběh tuhnutí je od 

vnější plochy směrem dovnitř odlitku, přičemţ při tuhnutí nepřetrţitě působí odstředivá síla  

a zbytek tekutého kovu je po dobu tuhnutí vtlačován do mezidendritických dutin. To má za 

následek zvýšení homogenity lité vrstvy podobně jako u lití pod tlakem. Metoda je vhodná 

pro výstelky silnější neţ 2 mm nebo pro jednovrstvá pouzdra.  [41] 

 

8.3 GALVANICKÉ (ELEKTROCHEMICKÉ) POKOVOVÁNÍ 

Pomocí elektrické energie dochází k přenosu kationů jednoho kovu na povrch kovu 

druhého (elektrolýza). Povlaky slouţí k vytvoření dekorativního vzhledu, protikorozní 

ochraně nebo jiných funkčních vlastností povrchu jako otěruvzdornosti, tvrdosti, elektrické 

vodivosti, odrazivosti, nízkého koeficientu tření, nízkého přechodového odporu, apod. Lze 

vylučovat jak čisté kovy, tak i slitiny a kompozice. Vše probíhá elektrochemickou reakcí  

v kapalném prostředí elektrolytu. [7], [23] 

 

8.4 CHEMICKÉ POKOVOVÁNÍ 

Pokovování probíhá vylučováním ušlechtilejšího kovu na povrch kovu méně 

ušlechtilého vlivem rozdílu potenciálů v roztoku, nebo vyredukováním kovu z jeho soli 

příslušným redukčním činidlem. Touto metodou lze vylučovat povlaky téměř všech kovů, 

zařízení je jednoduché a práce na něm snadná. Metoda se vyznačuje neomezenou účinností 

lázně (lze pokovovat i v dutinách). Nevýhodou je pomalejší vylučovací rychlost. Nejčastěji se 

pouţívá mědění, cínování, chromování a niklování. [37] 

 

 

8.5 ŽÁROVÝ NÁSTŘIK 

Jde o částicový proces vytváření povlaků, kdy je nanášený materiál ve formě prášku 

(případně drátu) přiváděn do zařízení, kde dojde k jeho natavení do plasticky tekoucího stavu  
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a urychlení směrem k povlakované součásti (obr. 29). Po dopadu na studený substrát dojde  

k výraznému plošnému rozprostření částice a k jejímu rychlému utuhnutí. Tím se vytváří 

povlak s charakteristickou lamelární strukturou a specifickými vlastnostmi. Výhodou je, ţe 

nedochází k tepelnému ovlivnění součásti. Metodou ţárového nástřiku lze nanášet široký 

rozsah materiálů na bázi plastů, kovů, slitin, oxidických a neoxidických keramik a cermetů. 

Umoţňuje vytvářet jak velmi tvrdé vrstvy s vysokou odolností proti opotřebení, tak i pórovité, 

které mohou slouţit jako zásobníky maziva. Tloušťka vrstvy se běţně pohybuje od 0,1 do  

3 mm. Základními druhy ţárového nástřiku jsou nástřik plamenem, plazmatický nástřik  

a nástřik elektrickým obloukem. [10], [29] 

 

Obr. 29 Schéma procesu vytváření žárových nástřiků [10] 

 

8.6 METODA PVD (PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION) 

Technologie nanášení tenkých vrstev (2 aţ 8 µm) vypařováním materiálu v prostředí 

vysokého vakua nebo naprašováním (materiál je zapojen jako katoda a jeho povrch je 

bombardován ionty) za nízkých tlaků. Uvolněné částice jsou ionizovány, reagují s atmosférou 

komory, kterou tvoří interní a reaktivní plyn. Vrstva povlaku je tvořena z jednotlivých 

dopadajících atomů. Proces probíhá při nízkých teplotách (150 aţ 500 °C) a neuvolňují se při 

něm ţádné toxické látky. Výhodami jsou vysoká odolnost vrstev s malým vnitřním pnutím, 

nízký koeficient tření, niţší otěruvzdornost, korozivzdornost, moţnost vytvořit různé 

kombinace vrstev (vyšší tvrdost a houţevnatost), malá a snadno reprodukovatelná tloušťka 

vrstev. U kluzných loţisek nacházejí uplatnění především vrstvy DLC, MoS2 a Me:C-H - 

- karbidové povlaky (Me: volitelný kov, jsou černé barvy a levnější neţ DLC). Velmi 

rozšířenou metodou pro povlakování loţiskových pánví je magnetronové naprašování  

(obr. 30). Jedná se o zdokonalenou technologii klasického naprašování. Před terčem je 

vytvořeno magnetické pole, které usměrňuje elektrony. [25], [45] 
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8.7 METODA PACVD (PLASMA ASSISTED CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION) 

Jedná se o metodu CVD (chemická depozice z plynné fáze) za pouţití plazmatu. Je 

zaloţena na zvýšení energie plynné atmosféry v komoře pomocí její ionizace a aktivace  

v plazmatickém výboji. Dochází ke sráţkám elektronů s vysokou energií s těţkými 

molekulami plynu a následné produkci vysoce reaktivních částic. V plazmě vznikají kladně 

nabité molekuly, které se vyloučí na záporně nabitém polotovaru. Cíleným řízením procesu 

vzniknou vrstvy v poţadovaném sloţení a se ţádoucími vlastnostmi podobně jako u PVD. 

Oproti CVD dochází k chemickým reakcím za mnohem niţších teplot, například pro depozici 

nitridu křemíku metodou CVD je nutná teplota cca 800 °C a u metody PACVD cca 250 °C. 

PACVD povlaky se vyznačují extrémně nízkým koeficientem tření aţ 0,1 a nacházejí 

přednostní uplatnění především při povlakování vysoce přesných a tvarově sloţitých součástí. 

Typická tloušťka vrstvy bývá 2‒3 µm, ale lze nanést aţ 16 µm. [9], [46]  

 

Obr. 30 Magnetronové naprašování [43] 
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 9 MAZÁNÍ KLUZNÝCH LOŽISEK 

Význam mazání lze posuzovat zejména podle ztrát, které na strojích způsobuje tření. 

Ztráty se projevují ve spotřebě energie vynaloţené na překonání mechanických odporů, 

v nákladech na údrţbu a na opravy opotřebovaných součástí, v neposlední řadě také 

v nákladech na spotřebovaná maziva. Teplo, které třením vzniká, má nepříznivý vliv na 

funkci stroje. Při vysokých teplotách musejí být loţiskové vůle větší, coţ znamená sníţení 

jeho pracovní přesnosti nebo i výkonu. [4] 

Tření a jeho následky se sniţují mazivy, jejichţ základními vlastnostmi je mazací 

schopnost (schopnost zabránit suchému tření vytvořením souvislé únosné mazací vrstvy 

s malým vnitřním třením a s adhezí k povrchům), musí být nekorozivní, chemicky stálá  

a nesmí obsahovat mechanické nečistoty. U kluzných loţisek se nejčastěji uplatňují maziva 

kapalná, plastická, popř. pevná. [4] 

 

KAPALNÁ MAZIVA 

V technické praxi mají největší význam mazací oleje, jelikoţ jiná kapalná maziva, např. 

voda, se vyuţívají pouze ve speciálních případech. Kapalná maziva volíme především tam, 

kde provozní podmínky umoţňují vznik hydrodynamického mazání, dále pokud je potřeba 

odvádět teplo vzniklé třením nebo nečistoty vzniklé opotřebením. Pro kluzná loţiska  

se pouţívají oleje minerální a syntetické. [3] 

PLASTICKÁ MAZIVA 

Jedná se o disperzní soustavy, které nejsou při pracovní teplotě kapalné, ale tvoří 

plastickou látku. Při vyšších rychlostech a zatíţeních se začíná plasticky deformovat (téct 

podobně jako kapalina). Vyuţívají se zejména při niţších kluzných rychlostech, kde nelze 

zajistit funkci loţiska v oblasti kapalinného tření. Výhodou je menší odstřik a vytékání 

z loţiska, tím dochází také k niţší spotřebě. Jsou vhodná pro loţiska pracující v prašném 

prostředí (těsnicí schopnost). Nevýhodou je vyšší vnitřní tření a omezená moţnost odvodu 

tepla. Nejčastěji se vyrábějí z minerálních olejů přidáním zahušťovadel. [4], [3] 

PEVNÁ MAZIVA 

Pokud nelze pouţít kapalná ani plastická maziva nebo pokud jsou teploty a zatíţení 

příliš vysoké, pouţívají se maziva pevná. Jde o látky s nepatrnou tvrdostí, malou pevností ve 

smyku a s dobrou afinitou, přičemţ si mají zachovat svoje fyzikální a chemické vlastnosti. 

Pevná maziva neodvádějí dobře teplo a součinitel tření je obvykle větší neţ u maziv 

kapalných a plastických. Nevýhodou je také špatná obnova souvislé mazací vrstvy při jejím 

porušení. Nejpouţívanějšími mazivy v této skupině jsou grafit a MoS2. Grafit má lepší mazací 

vlastnosti ve vlhkém prostředí a snáší teploty do 800 °C. MoS2 snáší teploty pouze do 390 °C, 

avšak proti grafitu má do 300 °C niţší součinitel tření, snáší lépe vysoké tlaky a zachovává si 

svoje mazací schopnosti i za sucha a ve vakuu. [4] 
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9.1 PŘÍVOD A ROZVOD MAZIVA 

Neměly by sniţovat hodnotu únosnosti loţiska a nesmí docházet ani ke zbytečnému 

úniku maziva. Mazivo se přivádí do nezatíţené části loţiska. Nejvhodnějším místem je 80° aţ 

90° proti smyslu otáčení od místa s maximálním zatíţením (obr. 31a). Pokud dochází ke změně 

smyslu otáček, je místo přívodu proti zatíţenému místu (obr. 31b). Před přívodem oleje mezi 

mazané plochy nesmí dojít k jeho ohřevu, jelikoţ by došlo ke sníţení chladicího účinku. [4] 

 

Rozvod oleje je zajištěn mazacími dráţkami, jejichţ tvar musí napomáhat čerpacímu 

účinku čepu. Umisťují se rovněţ do nezatíţené části, nejčastěji v místě přívodu oleje,  

a zajišťují rozvod oleje podél loţiska. Dráţky nemají mít ostré hrany ani nemají být příliš 

hluboké. [4] 

Mazací dráţky umístěné v zatíţené části loţiska neumoţňují vznik tlaku v mazací vrstvě  

a dochází ke zmenšení zatíţitelnosti loţiska (obr. 32). Při vysokých zatíţeních a velmi 

nízkých rychlostech se dráţky umisťují blíţe k místu zatíţení. [4]  

Obr. 31 Přívod oleje a) jednosměrné otáčení, b) obousměrné otáčení [4] 

Obr. 32 Průběh hydrodynamického tlaku a) podélná i radiální 

drážka, b) pouze radiální drážka, c) bez drážek [4] 
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9.2 ZÁVADY MAZÁNÍ 

Při špatné konstrukci a výrobě (nevhodně zvolený materiál, mazací dráţky, nesprávná 

vůle atd.) nebo při nedostatečném mazání můţe docházet ke značnému zahřívání, 

opotřebování, či dokonce k zadření loţiska. Většinou nedochází k vytvoření souvislé mazací 

vrstvy. Hlavní závady v mazání jsou nevhodně zvolený olej, nečistoty v oleji nebo malý 

přívod oleje. Pokud má olej malou viskozitu, jeho únosnost je nedostatečná, naopak při velké 

viskozitě vzniká větší vnitřní tření. Dále můţe mít olej nedostatečnou chemickou stálost nebo 

malou maznost. [4] 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat přehled současně pouţívaných kluzných 

loţisek. Jedná se o velmi rozsáhlé téma, proto je práce zaměřena především na nejdůleţitější 

problematiku spojenou s kluznými loţisky. Čerpáno bylo zejména z odborných knih, které 

doplňují poznatky získané z katalogů výrobců a z technických článků.  

Největší pozornost byla věnována pouţívaným materiálům pro výrobu kluzných 

loţisek, nejen jednovrstvých, ale především vícevrstvých, které kombinují různé vlastnosti 

vrstev pro dosaţení co nejoptimálnějšího poţadovaného výsledku. Zmíněny jsou také některé 

moţnosti nanášení povlaků, kterými lze nanášet souvislou vrstvu o síle pouze několika 

mikrometrů. Pro pochopení celé problematiky týkající se kluzných loţisek bylo v práci nutné 

zahrnout typy tření, které mohou v loţiscích nastat, a poruchy s nimi spojené. Se třením úzce 

souvisí mazání, které je často opomíjeno, avšak kvalitním mazáním a pravidelnou údrţbou je 

moţno několikanásobně prodlouţit ţivotnost mazací soustavy. Při výběru správného typu 

loţiska je vţdy nutné znát nejprve veškeré poţadavky, kterým má loţisko vyhovět, a porovnat 

charakteristické vlastnosti obou druhů loţisek, jak kluzných, tak valivých. Není totiţ vţdy 

jednoznačné, jaký typ loţiska je vhodnější pro daný problém. Proto je dobré konzultovat 

danou situaci přímo s výrobcem nebo vyhledat jinou odbornou pomoc. Předchází se tak 

ekonomickým ztrátám spojeným s opravami zařízení. 

Vývoj loţisek v budoucnu lze pouze odhadovat, nicméně na konstrukci nejspíše 

nebudou probíhat výrazné změny. U materiálů tomu bude zřejmě naopak. V současné době 

nejen konkurence, ale i moderní doba a poţadavky kladené na ochranu ţivotního prostředí 

nutí výrobce vyvíjet nové, vylepšené povlaky, často na bázi plastů. Například sníţením tření  

a zvýšením ţivotnosti loţiskových pánví ve spalovacích motorech lze dosáhnout niţší 

spotřeby paliva a sníţení tvorby zplodin CO2. 



BRNO 2013 

 

 

46 
 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

[1] BOHÁČEK, František. Části a mechanismy strojů II: Hřídele, tribologie, ložiska. 3. 

vyd. Brno: PC-DIR, 1996. ISBN 80-214-0829-4.  

[2] KOŢOUŠEK, Josef. Výpočet a konstrukce spalovacích motorů II. 1. vyd. Praha: 

Nakladatelství technické literatury SNTL, 1983.  

[3] PRIESTER A KOLEKTIV. Klzné ložiská. 1. vyd. Praha: Nakladatelství technické 

literatury SNTL, 1981. 

[4] ŠAFR, Emil. Technika mazání. 2. vyd. Praha: Nakladatelství technické literatury 

SNTL, 1970. 

[5] VINŠ, Jindřich. Kluzná ložiska. 2. vyd. Praha: Nakladatelství technické literatury 

SNTL, 1971. 

[6] Federal Mogul představil nové loţiskové pánve IROX. 8. 4. 2013. Dostupné z: 

http://www.pressinfo.cz/federal-mogul-predstavil-nove-loziskove-panve-irox.html 

[7] Galvanické pokovení. Galvanovna Omega [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://www.galvanovnaomega.cz/pokov/pokoveni.html 

[8] HANSANET. Textit (Gumoid) - tvrzená textilní tkanina [online]. [cit. 2013-05-15]. 

Dostupné z: http://www.hansanet.cz/oddeleni/107/Textit-(Gumoid)---tvrzena-

textilni-tkanina.aspx 

[9] HOŘEJŠ, Slavomír. Povlakování nástrojů metodou PACVD. MM Průmyslové 

spektrum [online]. 23. 4. 2008 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

http://www.mmspektrum.com/clanek/povlakovani-nastroju-metodou-pacvd.html 

[10] HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Šárka, Radek ENŢL a Olga BLÁHOVÁ. Princip 

vytváření ţárových nástřiků. Žárové nástřiky [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://www.kmm.zcu.cz/CD/content/4.html 

[11] HULTMANOVÁ, Anna a Hans SJÖSTRÖM. Uhlíkové povlaky loţisek. MM 

Průmyslové spektrum [online]. 13. 11. 2002 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

http://www.mmspektrum.com/clanek/uhlikove-povlaky-lozisek.html 

[12] HULTMANOVÁ, Anna. DLC: uhlíkové povlaky tvrdé jako diamant. Technik. 13. 1. 

2003. Dostupné z: http://technik.ihned.cz/c1-12139350-dlc-uhlikove-povlaky-

tvrde-jako-diamant 

[13] IROX Polymer Coated Bearings. Federal Mogul [online]. [cit. 2013-05-10]. 

Dostupné z:  http://www.federalmogul.com/en-US/OE/Products/Pages/Product-

Details.aspx?CategoryId=2&SubCategoryId=148&ProductId=226#.UY0ZCUo0TCz 

[14] LIZOTTE, Todd. Scatching the surface. Machine Design [online]. 1. 6. 2000 [cit. 

2013-05-10]. Dostupné z: http://machinedesign.com/technologies/scatching-surface 

http://www.pressinfo.cz/federal-mogul-predstavil-nove-loziskove-panve-irox.html
http://www.galvanovnaomega.cz/pokov/pokoveni.html
http://www.hansanet.cz/oddeleni/107/Textit-(Gumoid)---tvrzena-textilni-tkanina.aspx
http://www.hansanet.cz/oddeleni/107/Textit-(Gumoid)---tvrzena-textilni-tkanina.aspx
http://www.mmspektrum.com/clanek/povlakovani-nastroju-metodou-pacvd.html
http://www.kmm.zcu.cz/CD/content/4.html
http://www.mmspektrum.com/clanek/uhlikove-povlaky-lozisek.html
http://technik.ihned.cz/c1-12139350-dlc-uhlikove-povlaky-tvrde-jako-diamant
http://technik.ihned.cz/c1-12139350-dlc-uhlikove-povlaky-tvrde-jako-diamant
http://www.federalmogul.com/en-US/OE/Products/Pages/Product-Details.aspx?CategoryId=2&SubCategoryId=148&ProductId=226#.UY0ZCUo0TCz
http://www.federalmogul.com/en-US/OE/Products/Pages/Product-Details.aspx?CategoryId=2&SubCategoryId=148&ProductId=226#.UY0ZCUo0TCz
http://machinedesign.com/technologies/scatching-surface


BRNO 2013 

 

 

47 
 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

 
[15] Loţisková kluzná pouzdra HEF. HEF-DURFERRIT [online]. [cit. 2013-05-10]. 

Dostupné z: http://www.hef-durferrit.cz/prehled_pouzdra.htm 

[16] MADEX MARKETING. Kluzná ložiska [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://www.madex.cz/index_soubory/Page371.htm 

[17] MATWEB. [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

http://www.matweb.com/search/QuickText.aspx?SearchText=isoflon 

[18] Midol. Kluzná pouzdra [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://www.midol.cz/midol-cz/kluzna-loziska/kluzna-pouzdra/ 

[19] Moderní kluzná loţiska. MM Průmyslové spektrum. 7. 11. 2001. Dostupné z: 

http://www.mmspektrum.com/clanek/moderni-kluzna-loziska.html 

[20] Nová vrstva - MoS2 s extrémně nízkým koeficientem tření. Požiadavka.sk [online]. 

[cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://www.poziadavka.sk/ponuky/ponuka-

95819/Nova-vrstva---MoS2-s-extremne-nizkym-koeficientem-treni 

[21] Nové zařízení pro depozici kluzné vrstvy MoS2. Liss [online]. 6. 2. 2010 [cit. 2013-

05-10]. Dostupné z: http://www.liss.cz/?page=news&i=64 

[22] Odlévání. Katedra strojírenské technologie [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/11.htm 

[23] Proces galvanického zinkování a následná pasivace povrchu. První plzeňská 

galvanovna [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

http://www.galvanovna.cz/znakcz21.html 

[24] Schaeffler. Valivá a kluzná ložiska  [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://www.schaeffler.cz/content.schaeffler.cz/cs/products_services/rotativ_products

_1/index.jsp 

[25] Současnost a trendy povlakování technologií PVD. MM Průmyslové spektrum 

[online]. 23. 4. 2003 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:   

http://www.mmspektrum.com/clanek/soucasnost-a-trendy-povlakovani-technologii-

pvd.html 

[26] Speciální povrchová úprava loţisek. MM Průmyslové spektrum. 19. 11. 2008. 

Dostupné z:  http://www.mmspektrum.com/clanek/specialni-povrchova-uprava-

lozisek.html 

[27] TECHNIK. Kluzná ložiska (pouzdra) z SKF [online] c4.7.2012 [cit. 2013-05 -10]. 

Dostupné z: http://technik.ihned.cz/c1-56358480-kluzna-loziska-pouzdra-z-skf 

[28] TUPAC-YUPANQUI, Christiane. Ochrana proti korozi pro loţiska a součásti. 

Tribotechnika [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-52012/ochrana-proti-korozi-pro-loziska-a-

soucasti.html 

http://www.hef-durferrit.cz/prehled_pouzdra.htm
http://www.madex.cz/index_soubory/Page371.htm
http://www.matweb.com/search/QuickText.aspx?SearchText=isoflon
http://www.midol.cz/midol-cz/kluzna-loziska/kluzna-pouzdra/
http://www.mmspektrum.com/clanek/moderni-kluzna-loziska.html
http://www.poziadavka.sk/ponuky/ponuka-95819/Nova-vrstva---MoS2-s-extremne-nizkym-koeficientem-treni
http://www.poziadavka.sk/ponuky/ponuka-95819/Nova-vrstva---MoS2-s-extremne-nizkym-koeficientem-treni
http://www.liss.cz/?page=news&i=64
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce_plasty/11.htm
http://www.galvanovna.cz/znakcz21.html
http://www.schaeffler.cz/content.schaeffler.cz/cs/products_services/rotativ_products_1/index.jsp
http://www.schaeffler.cz/content.schaeffler.cz/cs/products_services/rotativ_products_1/index.jsp
http://www.mmspektrum.com/clanek/soucasnost-a-trendy-povlakovani-technologii-pvd.html
http://www.mmspektrum.com/clanek/soucasnost-a-trendy-povlakovani-technologii-pvd.html
http://www.mmspektrum.com/clanek/specialni-povrchova-uprava-lozisek.html
http://www.mmspektrum.com/clanek/specialni-povrchova-uprava-lozisek.html
http://technik.ihned.cz/c1-56358480-kluzna-loziska-pouzdra-z-skf
http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-52012/ochrana-proti-korozi-pro-loziska-a-soucasti.html
http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-52012/ochrana-proti-korozi-pro-loziska-a-soucasti.html


BRNO 2013 

 

 

48 
 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

 
[29] Ţárové nástřiky. W&R Stainless Steel [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

http://www.wrstainlesssteel.cz/?page=14-plazmaticke-nastriky 

[30] AMBROŢ, Alois. Uloţení, účel, rozdělení, kluzná loţiska. In: Coptel [online]. [cit. 

2013-05-10]. Dostupné z: 

http://coptel.coptkm.cz/index.php?action=2&doc=28525&instance=2 

[31] Aplikace plastů ve strojírenských součástech. In: Teseco [online]. [cit. 2013-05-10]. 

Dostupné z: http://www.teseco.cz/pdf/pouziti_plastu.pdf 

[32] BURENIN, V. V. New Slip Bearings for Rotating Shafts. In: SpringerLink [online]. 

[cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://link.springer.com/content/pdf/10.3103%2FS1068798X12040077.pdf 

[33]  Einbau und Austausch Richtlinien. In: Fakultet strojarstva i brodogradnje [online]. 

[cit. 2013-05-15]. Dostupné z:  

http://www.fsb.unizg.hr/miv/razno/korisno/tehnicke_zanimljivosti/miba_einbau_engl

isch.pdf 

[34] How Xylan coatings improve bearing applications. In: Whitford [online]. [cit. 2013-

05-10]. Dostupné z:  

http://www.whitfordww.com/pdf/literature/Bearing%20bro%208-08.pdf 

[35] KAGOHARA, Yukihiko. Tribological property of plain bearing with low frictional 

layer. In: ScienceDirect [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X09000279 

[36] KOVALCHENKO, Andriy. The effect of laser surface texturing on transitions in 

lubrication regimes during unidirectional sliding contact. In: ScienceDirect [online]. 

[cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X04001598 

[37] KRAUS. Povrchy a jejich úpravy. In: [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://tzs.kmm.zcu.cz/POUcelk.pdf 

[38] Laser Surface Texturing. In: I-Sup [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

http://www.i-sup2008.org/presentations/Conference_1/Etsion_I.pdf 

[39] Loţiska. In: Ostravajih [online]. 17. 6. 2009 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://www.ostravajih.cz/modules/news/article.php?item_id=27 

[40] Morgan carbon bearings. In: Morganamt [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://www.morganamt.com/gb/files/Morgan%20Carbon%20GB/MORGAN%20AM

T%20Carbon%20Bearings.pdf 

[41] Progresivní technologie odlévání. In: Fakulta výrobních technologií a managementu 

[online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z:  

http://www.stefanmichna.com/download/progresivni-

technologie/progresivni_technologie_odlevani.pdf 

http://www.wrstainlesssteel.cz/?page=14-plazmaticke-nastriky
http://coptel.coptkm.cz/index.php?action=2&doc=28525&instance=2
http://www.teseco.cz/pdf/pouziti_plastu.pdf
http://link.springer.com/content/pdf/10.3103%2FS1068798X12040077.pdf
http://www.fsb.unizg.hr/miv/razno/korisno/tehnicke_zanimljivosti/miba_einbau_englisch.pdf
http://www.fsb.unizg.hr/miv/razno/korisno/tehnicke_zanimljivosti/miba_einbau_englisch.pdf
http://www.whitfordww.com/pdf/literature/Bearing%20bro%208-08.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X09000279
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X09000279
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X04001598
http://tzs.kmm.zcu.cz/POUcelk.pdf
http://www.i-sup2008.org/presentations/Conference_1/Etsion_I.pdf
http://www.ostravajih.cz/modules/news/article.php?item_id=27
http://www.morganamt.com/gb/files/Morgan%20Carbon%20GB/MORGAN%20AMT%20Carbon%20Bearings.pdf
http://www.morganamt.com/gb/files/Morgan%20Carbon%20GB/MORGAN%20AMT%20Carbon%20Bearings.pdf
http://www.stefanmichna.com/download/progresivni-technologie/progresivni_technologie_odlevani.pdf
http://www.stefanmichna.com/download/progresivni-technologie/progresivni_technologie_odlevani.pdf


BRNO 2013 

 

 

49 
 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

 
[42] Přehled technických plastů. In: FERONA THYSSEN PLASTICS [online]. [cit. 2013-

05-10]. Dostupné z: http://www.feronathyssen.cz/cms_dokumenty/ftp-prehled-

technickych-plastu.pdf  

[43] Sputter Engine Bearings. In: Engine Australia [online]. [cit. 2013-05-15]. Dostupné 

z: http://www.engineaustralia.com.au/sites/default/files/SB033.pdf 

[44] Stavba a provoz strojů 1 - Uloţení pohyblivých částí. In: [online]. [cit. 2013-05-10]. 

Dostupné z: 

www.spssol.cz/~vyuka/PREDMETY/SPS/ulozeni_pohyblivych_soucasti.pdf  

[45] Tenké vrstvy. In: Oddělení povrchového inženýrství [online]. [cit. 2013-05-10]. 

Dostupné z: http://www.ateam.zcu.cz/tenke_vrstvy_fel_1.pdf 

[46] Tenké vrstvy. In: Oddělení povrchového inženýrství [online]. [cit. 2013-05-10]. 

Dostupné z: http://www.ateam.zcu.cz/tenke_vrstvy_sma.pdf 

[47] Tribologie. In: Katedry strojírenské technologie [online]. 4. 2. 2013 [cit. 2013-05-

10]. Dostupné z: 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/stud_materialy/ttv/tribologie.pdf 

[48] Trocha historie. In: Techlab [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://www.techlab.cz/cs/Historie.pdf 

[49] Výzkum moţností zvýšení ţivotnosti loţisek cestou povrchových úprav. In: Metal 

2013[online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: 

http://www.metal2013.com/files/proceedings/metal_08/Lists/Papers/194.pdf 

 

 

http://www.feronathyssen.cz/cms_dokumenty/ftp-prehled-technickych-plastu.pdf
http://www.feronathyssen.cz/cms_dokumenty/ftp-prehled-technickych-plastu.pdf
http://www.engineaustralia.com.au/sites/default/files/SB033.pdf
http://www.spssol.cz/~vyuka/PREDMETY/SPS/ulozeni_pohyblivych_soucasti.pdf
http://www.ateam.zcu.cz/tenke_vrstvy_fel_1.pdf
http://www.ateam.zcu.cz/tenke_vrstvy_sma.pdf
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/stud_materialy/ttv/tribologie.pdf
http://www.techlab.cz/cs/Historie.pdf
http://www.metal2013.com/files/proceedings/metal_08/Lists/Papers/194.pdf


BRNO 2013 

 

 

50 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Al 

 

hliník 

CO2 

 

oxid uhličitý 

Cr 

 

chrom 

Cu 

 

měď 

CVD 

 

Chemical Vapor Deposition 

DLC 

 

Diamond Like Carbon 

Fe 

 

ţelezo 

LST 

 

Laser Surface Texturing 

MoS2 

 

sirník molybdeničitý 

Ni 

 

nikl 

PA 

 

polyamid 

PACVD 

 

Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition 

Pb 

 

olovo 

PE 

 

polyetylén 

PET 

 

polyetyléntereftalát 

PI 

 

polyimid 

POM 

 

polyoxymetylén 

PP 

 

polypropylén 

PTFE 

 

polytetrafluorethylen (teflon) 

PVD 

 

Physical Vapor Deposition 

Si 

 

křemík 

Sn 

 

cín 

SV 

 

skleněné vlákno 

UV 

 

ultrafialové 

V 

 

vanad 

   

   

    



BRNO 2013 

 

 

51 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1 Zatíţení loţisek [39] ...................................................................................................... 13 

Obr. 2 Valivá loţiska [18] ........................................................................................................ 13 

Obr. 3 Kluzná loţiska [18] ....................................................................................................... 14 

Obr. 4 Tření v kluzných loţiscích a) suché, b) mezné, c) kapalinné [30] ................................ 17 

Obr. 5 Stribeckova křivka a) mezné tření,  b) smíšené tření, c) kapalinné tření [4] ................. 17 

Obr. 6 Vícevrstvá loţiska [30] .................................................................................................. 19 

Obr. 7 Víceplochá loţiska a) citrónové, b) tříploché, c) čtyřploché [5] ................................... 19 

Obr. 8 Segmentové loţisko [4] ................................................................................................. 20 

Obr. 9 Sférické loţisko [30] ..................................................................................................... 20 

Obr. 10 Vliv prohnutí čepu [5] ................................................................................................. 21 

Obr. 11 Vliv tvaru kluzné plochy čepu [5] ............................................................................... 21 

Obr. 12 Srovnání technických parametrů PA, POM, PET [42] ............................................... 27 

Obr. 13 Svinutá celobronzová pouzdra  s mazacími kapsičkami [18] ..................................... 29 

Obr. 14 Svinutá celobronzová pouzdra  s mazacími otvory [18] ............................................. 29 

Obr. 15 Kluzná pouzdra z litého bronzu s grafitovými hnízdy [18] ......................................... 30 

Obr. 16 Kluzná pouzdra KU (DU) [18] .................................................................................... 32 

Obr. 17 Kluzná pouzdra KX (DX) [18] .................................................................................... 32 

Obr. 18 Kluzná pouzdra PEL [15] ............................................................................................ 33 

Obr. 19 Kluzná pouzdra PEL-T [15] ........................................................................................ 33 

Obr. 20 Kluzná pouzdra PEL-BH [15] ..................................................................................... 33 

Obr. 21 Sférická loţiska PEL-BH [15] ..................................................................................... 33 

Obr. 22 Kluzná pouzdra COD 11 [15] ..................................................................................... 34 

Obr. 23 Kluzná pouzdra FAM [15] .......................................................................................... 34 

Obr. 24 Loţiskové pánve Glyco IROX [6]............................................................................... 35 

Obr. 25 Povrchová úprava SQ171E [28] .................................................................................. 37 

Obr. 26 Struktura povrchové vrstvy dráţkovaných loţisek [33] .............................................. 38 

Obr. 27 Povrch při pouţití metody LST [38] ........................................................................... 38 

Obr. 28 Mikroskopické rýhy na povrchu sférického loţiska [14] ............................................ 38 

Obr. 29 Schéma procesu vytváření ţárových nástřiků [10]...................................................... 40 

Obr. 30 Magnetronové naprašování [43] .................................................................................. 41 

Obr. 31 Přívod oleje a) jednosměrné otáčení, b) obousměrné otáčení [4] ............................... 43 

Obr. 32 Průběh hydrodynamického tlaku a) podélná i radiální dráţka, b) pouze radiální ...........  

dráţka, c) bez dráţek [4] ............................................................................................ 43 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1 Vlastnosti kluzných loţisek H.E.F. [15]........................................................................ 34 

 

file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930969
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930970
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930971
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930972
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930973
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930974
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930975
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930976
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930977
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930978
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930979
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930980
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930981
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930982
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930983
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930984
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930985
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930986
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930987
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930988
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930989
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930990
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930991
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930993
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930994
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930995
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930996
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930998
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356930999
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356931000
file:///C:/Users/Tomáš/Desktop/2013_BP_LESÁK_Tomáš_140488.docx%23_Toc356931000

