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W przypadku jednostek łożyska swobodnego chodzi o śruby do łączenia dwóch komponentów, 
która dopuszcza pożądany ruch komponentów względem siebie.

Jednostka łożyska swobodnego składa się z trzech części. Sworzeń, łożysko ślizgowe i O-ring.

Podczas wkręcania sworznia do otworu łożysko ślizgowe ściska O-ring. Maksymalny wymiar 
ściskania to X, następnie łożysko ślizgowe przylega do łba sworznia. Skok jest odpowiednio 
ograniczony. Wymiar H zwiększa się tym bardziej, im bardziej ściskany jest O-ring. 

Gwint sworznia wkręca się do komponentu 2. Pomiędzy znajduje się komponent 1. Podczas 
montażu z łożyskiem ślizgowym na komponencie 2 jest od ściskany, O-ring zniekształca się. 
Otwór w komponencie 1 jest większy niż średnica sworznia, dlatego można teraz przesunąć 
komponent 1 względem komponentu 2 z użyciem mniejszej siły.
Komponenty można przesunąć względem siebie w kierunku oznaczonym strzałką.  
W przypadku zastosowania tylko jednej jednostki łożyska swobodnego możliwe jest również 
obracanie wokół osi śruby. 
Po zamontowaniu możliwy jest ruch komponentów w osi śruby o pozostały skok X. 
Komponent 1 nie może być grubszy niż wysokość sworznia H śruby, w przeciwnym razie 
łożysko ślizgowe byłoby wstępnie zamocowane i ruch byłby prawie niemożliwy. 

Jeśli wyrównanie ma się odbyć tylko w jednym kierunku, potrzebne są jednostki łożyska 
swobodnego. Kołnierz jednostki łożyska swobodnego ma pasowanie h9. W wyniku tego 
kierunek ruchu jest już zadany. 

Rura jest zamocowana w opasce rurowej. Rura po rozgrzaniu wydłuża się, należy 
skompensować rozszerzalność cieplną. 
Jeśli opaska rurowa z jednostkami łożysk swobodnych jest przymocowana do blachy, może 
ona dopasować się do ruchu rury bez powstawania naprężeń cieplnych. 

Montaż jednostki łożyska swobodnego 

Wyrównanie tylko w jednym kierunku 

Przykład montażu w przypadku mocowania na gorąco 

Wskazówka techniczna 
dotycząca jednostek łożyska swobodnego

Oba wzdłużne otwory muszą być nieco większe niż średnica sworznia, aby wyrównać 
tolerancje wykonawcze. 
Należy również odpowiednio tolerować odstęp otworów wzdłużnych względem siebie (A). 
Długość otworu wzdłużnego (B) ogranicza możliwą drogę przesunięcia opaski rurowej. 
Szerokość otworu wzdłużnego (C) odpowiada średnicy kołnierza SLIX (wymiar D1 w katalogu) 
plus 0,5 mm, aby skompensować tolerancję wykonawczą odstępu A.  
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Rozmieszczenie łożysk stałych i swobodnych jest konieczne w budowie maszyn w celu 
zapobiegania przewymiarowaniom statycznym.

Prowadnice muszą pracować bez luzu, aby zagwarantować wymaganą precyzję. Jeśli 2 
prowadnice są zamontowane równolegle, odstęp szyn prowadzących względem siebie musi 
być idealnie równy, w przeciwnym razie szyny zakleszczą się. Producenci prowadnic liniowych 
z łożyskami kulkowymi wymagają zachowania odchylenia od wartości zadanej rzędu kilku 
μm. W praktyce taką dokładność można uzyskać kosztem bardzo dużego nakładu pracy. Taka 
wysoka dokładność jest często wymagana tylko w maszynach pomiarowych lub obrabiarkach. 
Jeśli odchylenie jest większe, komponenty zniekształcają się elastycznie, aby przyjąć na siebie 
odchylenia. Obciążenia oddziałujące na prowadnice i komponenty są odpowiednio większe. 
Powoduje to zwiększone zużycie i skraca okres eksploatacji. 

Zastosowanie jednostek łożysk swobodnych redukuje naprężenia oraz tarcie i wydłuża 
okres eksploatacji. 

Jednostkę łożyska swobodnego montuje się w otworze wzdłużnym, pozostałe otwory są okrągłe 
i dopuszczają ruch w 2 kierunkach. Strzałki wskazuja, czy możliwy jest obrot wokół otworu 
wzdłużnego oraz ruch w kierunku po stronie z zamotowanymi jednostkami łożyska swobodnego. 
W przypadku takiego rozmieszczenia wózek prowadzący po stronie łożyska swobodnego nie 
byłby w stanie przyjmować momentów w kierunku strzałki obrotowej. 
Otwór wzdłużny powinien być jak najbardziej wąski, aby ograniczyć możliwości ruchu. Dlatego 
zaleca się zastosowanie sworznia o średnicy D1 i tolerancji H9. Szeroki otwór wzdłużny mógłby 
wspomagać przesuwanie płyt i prowadzić do zwiększonego tarcia. 

Poprzez zastosowanie 2 otworów wzdłużnych możliwe jest przyjęcie momentu z wózka 
prowadzącego i jest możliwe tylko przesuwanie w kierunku oznaczonym strzałką. 

Przykład montażu w przypadku tolerancji wykonawczych 

Otwory mocujące dotyczące powyższego przykładu montażowego wyglądają następująco: 

Wskazówka techniczna 
dotycząca jednostek łożyska swobodnego


