
                                                                               

Ložiska 



Historie : 

●Egypt 
●římská loď Nemi ( 40 n.l. ) 
● Leonardo da Vinci 
● Agostino Ramelli - první náčrt axiálního ložiska ( 17. stol. ) 
● Philip Vaughan - paten na desing ( 1794 ) 
●John Harrison - vynález jehličkovho ložiska ( hodinky ) 
● Jules Suriray - patent na kuličkové ložisko pro kola ( 1820 ) 
● Sven Wingquist  - patent na radiální ložisko ( 1907) 
                               - firma SKF 
●Henry Timken - patent na kuželíkové ložisko ( 1898 ) 
 
 





Ložiska 

Pohyb 
Princip 

Směr síly 

Kluzná Valivá 

●Rotační 
 
●Lineární 

●Pneumatické 
●Hydraulické 

● Kuličkové 
●Válečkové 
●Jehlové 
●Kuželíkové 

Magnetická 

●Aktivní 
●Pasivní 

●Axiální 
 
●Radiální 



je součást technického zařízení, které umožňuje 
snížení tření při vzájemném otáčivém nebo 
posuvném pohybu strojních dílů. 

Ložisko 

Vnější kroužek 
 
Klec 
 
Valivý element 
 
Vnitřní kroužek 



Druhy pohybů 
Rotační Lineární 



Princip 

Hydraulická Pneumatická 



Magnetická 

Aktivní Pasivní 





Jehlové ložisko Valivá ložiska 
Nevýhody jehlových ložisek 
 
Nemůže přenášet axiální síly. 
U variant bez jednoho nebo obou kroužků 
je nutno velmi pečlivě upravit oběžné 
dráhy jehel. Tyto díly musí být vyrobeny 
mimořádně přesně, s malou drsností, 
musí být kaleny a cementovány, což je 
finančně náročné 

Výhody jehlových ložisek 
 
Schopnost přenášet veliké radiální síly. 
Malé rozměry a hmotnost. 
Montáž do převodovky nevyžaduje 
speciální 
postup. 
Existence utěsněných variant. 
. 



Kuličkové ložisko 

Výhody kuličkových ložisek 
 
Schopnost přenášet radiální i axiální síly. 
Cena. 
Montáž do převodovky nevyžaduje 
speciální postup 
Možnost použít utěsněné ložisko. 
 

Nevýhody kuličkových 
ložisek 
 
Jiné druhy ložisek jsou schopny přenést 
mnohem větší radiální síly. 



Kuželíkové ložisko 

Výhody kuželíkových 
ložisek 
 
Schopnost přenášet veliké radiální i 
axiální síly. 
 

Nevýhody kuželíkových ložisek 
 
Neexistence utěsněných variant. 
Nutnost dodržení speciálního montážního 
postupu. 



Válečkové ložisko 

Výhody válečkových 
ložisek 

 
Schopnost přenášet veliké radiální 
síly. 
Montáž do převodovky nevyžaduje 
speciální postup. 
 

Nevýhody válečkových 
ložisek 
 
Nemůže přenášet axiální síly. 
Relativně vysoká cena ve srovnání s 
kuličkovým ložiskem. 
Neexistence utěsněných válečkových 
ložisek. 





ZDROJE: Moderní strojírenství pro školu i praxi 
           Www.wikipedia.com 
      Www.youtube.com 
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