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Bringing You The Highest Quality Bearings From All Over The World 

1. A gördülőcsapágyak főbb jellemzői, felosztásuk 
 
1.1 A gördülőcsapágy szerkezete 
 

A gördülőcsapágyak általában külső és belső 
gyűrűkből, a gördülőtestekből (golyók vagy 
görgők), és a kosárból állnak. A 
gördülőtesteket a kosár tartja a külső és a 
belső gyűrűkhöz és egymáshoz képest 
egyenletes helyzetben, azokat a teljes 
keresztmetszetre felosztva, lehetővé téve 
ezzel a gördülőtestek zavartalan gördülését. 
(Lásd 1.1-től 1.8 ábrák.) 
A gördülőtestek két csoportra oszthatók, úgy 
mint golyók és görgők. A görgőket fel lehet 
továbbá osztani hengeres, tű- kúp- és 
hordógörgőkre. A golyókhoz külső és belső 
gyűrűs futófelületek tartoznak "egyetlen 
ponton" történő érintkezéssel, míg a görgők 
esetében "vonalmenti érintkezés" történik.  
A gördülőcsapágyakat úgy tervezik meg, hogy 
azokban a gördülőtestek pályájukon is és saját 
tengelyük körül is forgómozgást végezzenek. A 
csapágyra ható erőket a gördülőtestek a 
csapágy gyűrűkön keresztül veszik át a 
kapcsolási zónán keresztül a futópályaív és a 
gördülőtestek között. A kosár külső 
terhelésnek nincs kitéve. A kosarak a 
gördülőtesteket egyenlő távolságban 
összetartják és megakadályozzák, hogy ezek a 
csapágyból kiessenek. 

 
1.2 A gördülőcsapágyak felosztása 

A gördülőcsapágyakat két fő csoportra 
oszthatjuk fel: golyós csapágyakra és görgős 
csapágyakra. A futópálya kialakításának 
szempontjából a golyós csapágyakat 
mélyhornyú, ferde hatásvonalú és axiális 
csapágyakra oszthatjuk fel. A görgős 
csapágyakat a gördülőtestek alakjának 
függvényében feloszthatjuk hengeres, tű-, 
kúp-, és hordógörgős csapágyakra. 
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A gördülőcsapágyakat a fő terhelési irányoknak megfelelően továbbá még feloszthatjuk 
radiális és axiális csapágyakra: 
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További felosztási lehetőségek például: 

1. A gördülőtestek sorainak száma szerinti felosztás, beszélhetünk egysoros, többsoros 
gördülőcsapágyakról. 

2. Szétszerelhető és nem szétszerelhető csapágyak, melyeknek belső, vagy külső 
gyűrűje lehúzható, vagy fix kivitelű. 

3. Axiális csapágyak. Ezek lehetnek egy irányból és mindkét irányból terhelhető 
kivitelek, stb. 

Fentieken kívül léteznek speciális célokra kialakított csapágyak, mint például 
tengelycsapágyak, vasúti járművekhez alkalmazott (RCT) csapágyak, golyós-menetes 
hajtásokhoz, fogkoszorúkhoz alkalmazott tám csapágyak, lineáris megvezetésekhez 
alkalmazott görgőscsapágyak (lineáris csapágyak, lineáris görgős csapágyak), stb. 
 

1.3 Gördülőcsapágyak főbb jellemzői 
 

1.3.1 A gördülőcsapágyak előnyei 

A gördülőcsapágyak a csúszócsapágyakkal szemben az alábbi előnyökkel rendelkeznek: 

1. Indulási súrlódási nyomaték alacsony és csak kicsit magasabb, mint a dinamikus 
súrlódási nyomaték. 

2. Nemzetközileg szabványosítottak, széles körben beszerezhetőek, csereszabatosak. 
3. Könnyen kenhetőek és csak csekély mennyiségű kenőanyagot igényelnek. 
4. A legtöbb gördülőcsapágy radiális és axiális terhelések felvételére egyaránt alkalmas. 
5. A gördülőcsapágyak magas és alacsony hőmérsékleteken is alkalmazhatóak. 
6. Előfeszítéssel a csapágymerevség megnövelhető. 

A gördülőcsapágyak konstrukciói, tűrésbesorolása és speciális jellemzői a "Fő méretek és 
csapágyjelölések" fejezetben megtalálhatóak. 

1.3.2 Golyós és görgős csapágyak 
 
A golyós csapágyak, összehasonlítva a görgős csapágyakkal, azonos méreteket véve alapul, 
általában alacsonyabb súrlódási nyomatékot és magasabb futáspontosságot garantálnak. 
Ebből kifolyólag a golyós csapágyak kiemelten széles alkalmazási területei a magas 
fordulatszámot igénylő és magas futáspontosságú helyek, alacsony súrlódási nyomatékkal, 
csekély mértékű lengésveszéllyel. A görgős csapágyak ezzel szemben nagyobb mértékben 
terhelhetőek, hosszabb élettartamot garantálnak még igen nagy erőhatások fellépte esetén 
is, valamint komoly lökésszerű terhelések felvételére is képesek. 
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1.3.3 Radiális és axiális csapágyak 
 
A legtöbb csapágyfajta radiális és axiális terhelések felvételére is alkalmas. A 45°-nál kisebb 
kapcsolódási szöggel rendelkező csapágyak radiálisan jobban terhelhetőek, mint axiális 
irányban. Ezért ezeket a csapágyakat radiális csapágyaknak is szoktuk nevezni. Azon 
csapágyak esetében, amelyeknél a kapcsolódási szög nagyobb, mint 45°, magasabb axiális 
irányú terhelhetőség lehetséges a radiális értékhez viszonyítva, emiatt ezeket axiális 
csapágyaknak is nevezzük. Az axiális és radiális csapágyakat, ha egységbe kombinálják, azok 
azonos tulajdonságokat mutatnak a tisztán radiális és axiális csapágyaknál. 

 
1.3.4 Standard és különleges csapágyak 
 

Azok a csapágyfajták, melyeket széles körben szabványosítottak, kiemelten gazdaságosan 
használhatóak fel a gyakorlatban. 
Bizonyos konkrét feladatra kialakított aggregátoknál, gépeknél ésszerű a nem szabványos, 
speciálisan a felhasználási célra tervezett különleges csapágyak alkalmazása. 
Léteznek, ill. előállításra kerülnek olyan csapágyak, melyek különféle berendezésekbe 
integrálódtak, vagy géprészekkel bizonyos egységeket képeznek. Ezen kívül speciális 
csapágyakat is gyártanak. 

 
2. Csapágy kiválasztás 

Ma már a gördülőcsapágyak széles skáláját, típusait állítják elő nagy méretválasztékban. A 
csapágy megválasztása során fontos, hogy az a típus kerüljön kiválasztásra, amelyik az 
előzetes számítások szerint az adott gép, géprésznél az elvárásainknak, a speciális 
követelményeknek a leginkább megfelel. A kiválasztási folyamat, az optimális csapágy 
meghatározására irányuló folyamat megkönnyíthető az adott feltételek figyelembevétele 
mellett különböző szempontoknak megfelelő analízis útján. Bár általános és minden 
vonatkozásban egyaránt sikeres kiválasztási rendszer lényegében nem létezik, mint általános 
irányvonal a következő lépcső előrehaladással általában kivitelezhető az optimális csapágy 
kiválasztása: 

1. A csapágy üzemi feltételeinek, felhasználási helyének a várható üzemi 
körülményeknek a gondos szem előtt tartása. 

2. A csapágyazás minden feltételének rögzítése. 
3. A csapágy kiválasztása. 
4. A csapágy elhelyezésének meghatározása. 
5. A csapágy pontossági osztályának meghatározása. 
6. A be-és a kiszerelés helyes módszerének megválasztása. 
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2.1 Üzemi feltételek és környezeti behatások 

Ahhoz, hogy egy adott alkalmazás során a csapágy optimális kiválasztása megtörténhessen, a 
gép, berendezés, annak üzemének és környezeti viszonyainak pontos és széleskörű ismerete 
elengedhetetlenül szükséges. A megfelelő csapágy kiválasztása az alábbi adatok elemzésével 
történhet meg: 

1. A szóban forgó gép, berendezés konstrukciója. 
2. A csapágy elrendezés, (ki- és beépítés). 
3. Csapágyterhelések (nagyság és irány). 
4. A csapágy fordulatszáma. 
5. Rezgések és lökés-szerű terhelések. 
6. Csapágy hőmérséklet (környezeti és súrlódási hő). 
7. Környezeti viszonyok (korrózió, kenés, por, víz, stb.) 

2.2 Jellemző követelmények 
 

A csapágy teljesítményével és funkciójával szemben támasztott követelmény a csapágy 
elhelyezkedésétıl, valamint az üzemi feltételektıl függ. A 2.1 táblázat például általánosan 
figyelembeveendı követelményeket sorol fel. 

Jellemzı követelmények Ugrás a fejezethez 

A csapágy fő méretei => 

Élettartam elvárások => 

Futási pontosság => 

Határfordulatszámok => 

Merevség => 

Rezgés/zajszint  

Súrlódási nyomatékok => 

Belső gyűrű ferde állíthatósága 
a külső gyűrűhöz képest 

 

Be és kiszerelési lehetőségek => 

Raktározhatóság és gazdaságosság  

2.1 táblázat jellemző követelmények 

 
 
 

2.3 Csapágy fajtájának kiválasztása 



Confidenza Kft. 

Révész utca 9. 

Budapest, 1138 

Hungary 

www.confidenza.hu 

confidenza@confidenza.hu 

T: (36) 1 359 0800 

F: (36) 1 359 0791 

 

 

Bringing You The Highest Quality Bearings From All Over The World 

 
A csapágyakkal szemben támasztott speciális követelményekhez, melyek az adott 
felhasználási területből adódnak, és a csapággyal szemben támasztott követelményeknek az 
adott csapágyfajták tulajdonságaival történő összehasonlítása során juthatunk el. 
Döntéseinkhez segítséget nyújtanak a 2.2 táblázatban szereplő, a csapágyak alkalmazásával 
szemben támasztott általános felhasználásra vonatkozó főbb jellemzők: 
 

 
2.4 Csapágy elrendezésének meghatározása 

 
A forgó tengelyek megvezetésére általában két csapágyat alkalmazunk annak érdekében, 
hogy a tengelyt az álló házhoz képest axiális és radiális erők átvételére alkalmassá tegyük. Az 
egyik csapágyat fix, míg a másik oldalon elhelyezkedő csapágyat laza (szabad) elrendezés 
szerint alakítjuk ki, alkalmazzuk. A fix elrendezésű csapágy végzi az axiális és radiális erők 
felvételét, a tengelyt axiális irányban a házhoz képest megtámasztja. A laza elrendezésű 
csapágy előfeszültségek, befeszülések elleni védelmet biztosít, megakadályozza például a ház 
és a tengely hőtágulási különbségéből esetlegesen adódó befeszüléseket. Egy bizonyos 
mértékig a külső gyűrű laza alkalmazásával a csapágyülékek megmunkálási pontatlanságaiból 
adódó hibák kiküszöbölhetővé válnak, azok ily módon kiegyenlítődnek. Fix elrendezési 
célokra általában azok a csapágyak felelnek meg a legjobban, amelyek mindkét oldalról 
képesek axiális erőhatásokat felvenni. A lazán szerelt csapágyak a tengelyek a házhoz képest 
hosszirányú alakváltozásainak felvételére képesek, vagy a futópályáik 
kiegyenlítőképességének kapcsán (például hengergörgős csapágyaknál), vagy az úgynevezett 
tengelyen, vagy a házra elhelyezkedő tolóülékekkel (mélyhornyú golyóscsapágyak esetében) 
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az említett elmozdulásokat ki tudják egyenlíteni. Az úgynevezett ellenirányú 
megvezetéseknél az egyes csapágyak által történő axiális tengelymegvezetés minden 
esetben ellenirányból kerül megvalósulásra (például ferde hatásvonalú golyóscsapágyak). Ezt 
a csapágy-elrendezési módozatot a gyakorlatban leginkább a viszonylag rövidnek mondható 
tengelyeknél alkalmazzák. A 2.3 táblázatban példák találhatóak erre az elrendezésre: 
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2.5 Csapágy méreteinek kiválasztása 



Confidenza Kft. 

Révész utca 9. 

Budapest, 1138 

Hungary 

www.confidenza.hu 

confidenza@confidenza.hu 

T: (36) 1 359 0800 

F: (36) 1 359 0791 

 

 

Bringing You The Highest Quality Bearings From All Over The World 

 
E feladat végrehajtására általában az üzemi terhelés mértékének és a megkövetelt 
élettartam, valamint a terhelhetőségi érték figyelembevételével kerülhet sor. => 
 

2.6 Csapágyak kivitelének meghatározása 

A leggyakrabban széles körben alkalmazott gördülőcsapágyak meghatározott jellemzői ma 
már világszerte szabványosítva vannak. Annak érdekében, hogy egyedi és speciális 
esetekben is a megfelelő csapágyak kerülhessenek alkalmazásra, ilyen követelményeknek is 
megfelelhessenek, előfordul, hogy nem szabványosított kivitelt kell kiválasztani. A 2.4 
táblázatban találhatóak adatok a nem szabványos kivitelű csapágyak kiválasztásához: 

Jellemző követelmények Ugrás a fejezethez 

Pontosság (méret és futáspontosság) => 

Csapágyhézag és előfeszítés => 

Anyagok és hőkezelés => 

Kosárkonstrukció és a kosár anyagai => 

2.4 táblázat Csapágykivitel 

 
2.7 Csapágyak kezelése 

Ahhoz, hogy a követelményeknek meg tudjuk felelni a csapágyak kezelése során bizonyos 
előre meghatározott irányvonalak szem előtt tartása szükséges, így például azok 
beépítéséhez a megfelelő segédszerszámok kiválasztása. A kiválasztás során nem minden 
esetben állnak rendelkezésre megfelelő pontossággal és részletességgel a szükséges adatok. 
Ezért a probléma felbecsüléséhez, értékeléséhez előre megfelelő döntések meghozatala 
válik szükségessé, megfelelően értékelni kell az egyes kritériumokat és azok jelentőségét, 
azok prioritási jellemzőinek figyelembevételével. A lehető legtöbb tapasztalat és a megkívánt 
adatok kielégítő pontossággal való ismerete szükséges ahhoz, hogy segítségükkel már jó 
alapokkal rendelkezzünk a csapágy sikeres kiválasztásához. Az NTN évtizedes tapasztalatai 
alapján, ezeken a területeken és feladatok 
esetében készséges segítséget nyújt a 
felhasználóknak, szívesen együttműködik 
velük szaktanácsok adásában. 

 
 

3. Fő méretek és 
csapágyjelölések 

 
3.1 Fő méretek 

Jellemző követelmények Ugrás a fejezethez 

Beépítési tanácsok => 

Kenés és kenőanyagok => 

Tömítések => 

Tengely és házszerkezetek => 

2.5 táblázat A csapágyak kezelése 
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A gördülőcsapágyak fő méreteit a 
Nemzetközi Szabványosítási 
Szervezet, a (ISO) rögzíti. Ennek 
köszönhetően a gördülőcsapágyak 
csereszabatosak és előállításuk 
gazdaságos. A mérettervek a 
kúpgörgős csapágyak kivételével az 
ISO 15-ben, metrikus kivitelű 
kúpgörgős csapágyakra az ISO 335-
ben, az axiális csapágyakra az ISO 
104-ben lettek megadva. Ezeket a 
szabványos értékeket a DIN 616, 
illetve a DIN-ISO 355 
Németországban, Japánban pedig a 
JIS B 1512-ben (Japán Ipari 
Szabvány) is átvették. 
A szabványosított fő méreteket, 
furatok, külső átmérők, szélesség, 
magasság, él távolságok, stb. a 3.1 -
től a 3.3 ábrák tartalmazzák: 
 
Itt általában a csapágyak belső 
részeinek szerkezeti kialakításai 
nem kerültek meghatározásra. A metrikus kivitelű gördülőcsapágyakhoz a 3.1 táblázat 
tartalmazza a már szabványosításra került 90-es furatméretet, (d) 0,6-tól 2500 mm-ig. 
A méretsorban valamennyi szabványos csapágyfajta ISO szerint került rögzítésre. Radiális 
csapágyaknál (kivéve a kúpgörgős csapágyakat) minden egyes, a szabványba felvett furathoz 
(d) nyolc fő külső átmérő (D) lett hozzárendelve. Ezek a felsorolt átmérősorok adják meg az 
egyes értékeket növekvő külső átmérők sorrendben (7,8,9,0,1,2, és 4 < 7 a legkisebb és a 4 a 
legnagyobb átmérősor>). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gördülıcsapágyak 
furatátmérıi d, (mm) 

Szabványosított 
furatátmérık (mm) Szabvány 
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felett -tól, -ig 

- 1.0 0.6 - 

1.0 3.0 1, 1.5, 2.5 0.5 mm-enként 

3.0 10 3,4,..., 9 0.5 mm-enként 

10 20 10, 12, 15, 17 - 

20 35 20, 22, 25, 28, 30, 32 Szabványsor 
R20 

35 110 35, 40, ..., 105 5 mm-enként 

110 200 110, 120, ..., 190 10 mm-enként 

200 500 200, 220, ..., 480 20 mm-enként 

500 2500 500, 530, 2500 
Szabványsor 
R40 

3.1 táblázat Szabványosított furatátmérık 

 
Minden átmérősoron belül található 8, növekvő sorrendben kialakított szélességre 
vonatkozó sor (B): 8., 0.,1.,2.,3.,4.,5.,6., (8 a legkeskenyebbb és 6 a legszélesebb 
szélességi sor). Az átmérősorok összefoglalása a hozzájuk tartozó szélességi 
méretsorokkal közösen adja ki a méretsorokat. 
A 3.5 ábra összefüggést mutat be a szélesség-, átmérő és a méretsorok között. 
 
A kúpgörgős csapágyak esetében a külső átmérő (D) és a furatátmérő (d) között 
összefüggés függvényében hat átmérősor (B,S,D, E,F,G) különböztethetünk meg.  
B a legkisebb, G a legnagyobb külső átmérő. A szélesség (T) négy szélességi sorral 
(B,C,D,E) növekvő sorrendben került rögzítésre, ahol E utal a legnagyobb méretre. 
Az érintkezési szög (a), szögsor 6 számmal került definiálásra, (2,3,4,5,6,7) növekvő 
sorrendben. A legkisebb szöget a 2 és a legnagyobbat a 7-es határozza meg. A szögsor, 
átmérősor, valamint a szélességi sor együttesen adják meg a kúpgörgős csapágyak teljes 
méretsorát. (Például 2 FB) 
 
A 3.6 ábra ezeknek az összefüggéseit szemlélteti. 
Axiális csapágyak esetében a belső furat átmérője és a külső átmérő viszonyának 
arányában (d/D) öt átmérő értéksor különböztethető meg. (0,1,2,3,4). 
A magassági sorok (H) négy növekvő sorrendben lévő lépcsőt rögzítenek. (7,9,1,2). 
A 3.7 ábra az összefüggéseket szemlélteti: 
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Az él távolságok (r) az ISO 582-1979, DIN 620 hatodik fejezetben és a JIS japán szabvány B 
1512-ben lettek rögzítve (rsmin: a még megengedett éltávolság). Erre a célra 22 méret került 
a szabványba, 0,1 mm-től 19 mm-ig (mm-ben: 0,05, 0,08, 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, 0,6, 1, 1,1, 1,5, 
2,0, 2,1, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,5, 9,5, 123,0, 15,0, 19,0). A fentiekben bemutatott méretsor 
ellenére (furatátmérők, átmérők, szélességek vagy magasságok) a nem szabványosított 
csapágyak is folyamatosan gyártásra kerülnek. Ellentétes oldalról nézve pedig 
megállapítható, hogy nem minden szabványos csapágyat gyártanak folyamatosan. 

 
3.2 Csapágy jelölések 

 
A csapágyszám alapján megállapítható a csapágy fajtája és méretei, pontossága, pontossági 
besorolása, belső szerkezete, stb. A csapágy jelölés kulcs számok és betűk sorozatának 
összerendeléséből adódik. Három fő csoportra lehet ezeket felosztani. Úgy, mint bázis 
ismertetőjelek, valamint elő- és utójelek. A 3.2 táblázatból ezeknek a jelentése kiolvasható.  
A bázisjel általános felvilágosításokkal szolgál, például a csapágy fajtájáról, főbb méreteiről, 
stb. és a csapágysor számáról, a furatot jellemző számról, valamint egy meghatározott 
érintkezési szög jeléből tevődik össze. A 3.4, a 3.5 és a 3.6 táblázatok ezen jelek 
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értelmezésére szolgálnak. A kiegészítő jeleket elő- és utójelekre lehet felosztani. Ezek a 
csapágy pontossági osztályáról, a csapágyhézag mértékéről, egyéb különleges 
csapágyjellemzőkről adnak további felvilágosításokat. Fentiek a 3.3 és a 3.7 táblázatokban 
találhatóak meg. 
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4. Gördülőcsapágyak tűrése 
 
A méret és körkörösségi tűrések az ISO, DIN és a JIS szabványokban kerültek rögzítésre. Itt 
határozták meg például a furatpontosság, a fő méretek, a furatok, és külső átmérőértékeket, 
szélesség, teljes szélesség, éltávolságok, kúp, stb. értékeit, melyek a házba és a tengelyre 
történő beszerelésnél elengedhetetlenül szükségesek. A belső és a külső gyűrűkre vonatkozó 
körkörösségi pontosság értékei radiális ütésre (körkörösség), a gyűrűk síkban futására 
(oldalirányú ütés), a köpenyvonal ingadozás a hivatkozási oldalra véve (oldalütés), az 
oldalfelületek síkban futása a futási pályára véve (axiális ütés) és az axiális csapágy 
tárcsavastagságának szórása (axiális ütés) a beépítésnél betartandók. 
Ezek a tűrések különféle tűrési osztályokban kerültek besorolásra, például ISO 0, 6, 5, 4 és 2, 
vagy JIS B 1514 (tűrések görgőscsapágyak részére). Az ISO tűrésosztályok 0-val indulnak 
(standard pontossági osztály), azzal, hogy a csapágyak pontossági értékei a 6, 5, 4 és 2-vel 
emelkednek. 
A 4.1 táblázatban különféle tűrési osztályokat hasonlítunk össze a JIS B 1514 japán 
szabvánnyal.  
A 4.2 táblázatból látható, hogy mely csapágyfajták milyen tűrési besorolási osztály szerint 
kerülnek gyártásra. 
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Szabvány Tőrési osztály Csapágy fajtája 

Japán Ipari 
Szabvány 
standard 

JIS B 1514 
Osztály 
0 és 6x 6 Osztály 5 Osztály 4 Osztály 2 Osztály Minden fajta 

Nemzetközi 
Szabványosítási 
Szervezet 

ISO 492 
Normál 
és 6 X 
osztály 

6 Osztály 5 Osztály 5 Osztály 2 Osztály Radiális csapágyak 

ISO 199 
Normál 
osztály 

6 Osztály 5 Osztály 5 Osztály - 
Axiális mélyhornyú 
golyós- csapágyak 

ISO 578 
4 
osztály 

- 3 Osztály 0 Osztály 00 Osztály 
Kúpgörgıs 
csapágyak 

ISO 1224 - - 
5A 
Osztály 

4A 
Osztály - 

Mőszerekhez 
pontossági 
csapágyak 

Német 
Szabványosítási 
Intézet 

DIN 620 PO P6 P5 P4 P2 
Minden 
csapágyfajta 

USA Nemzeti 
Szabvány Itézet 
(ANSI) 
 
 
 
Anti-Friction 
Bearing 
Manufacturers 
(AFBMA) 

ANSI/AFBMA 
Std. 201/ 

ABEC-1 
RBEC-
1 

ABEC-3 
RBEC-3 

ABEC-5 
RBEC-5 

ABEC-7 ABEC-9 Radiális csapágyak 

ANSI/AFBMA 
Std. 
19.1 

K 
Osztály 

N 
Osztály C Osztály B Osztály A Osztály 

Metrikus kivitelő 
kúpgörgıs 
csapágyak 

ANSI B 319 
AFBMA Std. 
19 

4 
Osztály 

2 Osztály 3 Osztály 0 Osztály 00 Osztály 
Hüvelyk-kivitelő 
kúpgörgıs 
csapágyak 

ANSI/AFBMA 
Std. 12.1 

- 3P 
Osztály 

5P és 5 T 
Osztályok 

7P és 7 T 
Osztályok 

9P Osztály 
Pontossági 
mőszercsapágyak 
metrikus kivitel 

ANSI/AFBMA 
Std. 12.2 

- 3P 
Osztály 

5P és 5 T 
Osztályok 

7P és 7 T 
Osztályok 

9P Osztály 
Pontossági 
mőszercsapágyak 
hüvelyk-kivitel 

4.1 táblázat Különféle nemzetközi szabványok összehasonlítása 
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A csapágyak tűréseinek leírására a következő rövid jeleket és szimbólumokat alkalmazzuk. 
Ezeknek a jeleknek és szimbólumoknak a leírásánál egyes esetekben rövidítéseket 
alkalmazunk. 

 
1. Méretek 

  d  Furat névleges átmérıje 

  d2  Furat névleges átmérıje (kétfeléható axiális golyóscsapágy) 

  D  A külsı átmérı névleges értéke 

  B  A belsı győrő névleges szélességi mérete (ill. a közbetéttárcsa magassága) 

  C  A külsı győrő névleges szélessége (kúpgörgıs csapágyak kivételével radiális csapágyaknál 
ez a méret a végleges csapágyszélességnek felel meg 

  T  Kúpgörgıs csapágyak névleges teljes szélessége, illetve egyoldalról hatésos axiális 
mélyhornyú golyóscsapágyak magassága 

  T1  Kúpgörgıs csapágyak névleges teljes szélessége, illetve egyoldalról hatésos axiális 
mélyhornyú golyóscsapágyak magassága 

  T2  Kétoldalon hatásos axiális méyhornyú golyóscsapágyak névleges magassága a háztárcsa 
homlokfelületétıl az elıtéttárcsa homlokfelületéig, illetve a kúpgörgıscsapágy külsı 
győrőjének tényleges szélessége. 

  r  A belsı és külsı győrők peremtávolsága, ( kúpgörgıs csapágyak esetében a belsı győrő 
nagy homlokfelülete a furathoz viszonyítva) 

  r1  A közbetétgyőrő, vagy kis homlokfelület peremtávolsága a kúpgörgıs csapágyak külsı 
győrőjének külsı és belsı győrőitıl számolva 

  r2  A kúpgörgıs csapágyak belsı és külsı győrője homlokfelületeinek peremtávolságai 

 
2. Méreteltérések 

  ∆ds  A furatok tényleges és névleges méreteltérései 

  ∆dmp  A névleges méret a közepes furatátmérıtıl való eltérése 

  ∆d2mp  A névleges méret eltérése a közepes furatátmérıtıl (kétsoros mélyhornyú 
golyóscsapágyak esetében) 

  ∆Ds  A külsı átmérı méretének a névlegestıl való eltérése 

  ∆Dmp  A közepes külsı átmérı méretének a névlegestıl való eltérése 

  ∆Bs  A belsı győrő szélessége és a névleges méret közötti eltérés (nagy közbetéttárcsa 
magasság) 

  ∆Cs  A külsı győrő szélességi méretének a névlegestıl való eltérése 

  ∆Ts  A kúpgörgıs csapágy teljes szélességi méretének a névleges mérettıl való eltérése 

  ∆T1s  Kétfeléható axiális mélyhornyú golyóscsapágyak magassága, vagy kúpgörgıs csapágy 
belsı győrőjének görgıs koszorúval együttes tényleges szélességének a névleges 
mérettıl való eltérése. 

  ∆T2s  Kétfeléható axiális mélyhornyú golyóscsapágy közbetéttárcsa homlokfelületéhez képest 
a háztárcsa homlokfelület magasságának eltérése, vagy ugyanennek a kúpgörgıs 
csapágy külsı győrőjének szélességétıl való eltérése 
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3. Peremtávolságok és határérték méretek 

  rsmin  A peremtávolság legkisebb mérete a külsı és belsı győrőhöz vagy kúpgörgıs 
csapágyaknál a kis homlokfelülethez képest 

  rsmax  A peremtávolság legnagyobb mérete a belsı és a külsı győrőhöz képest, vagy 
kúpgörgıs csapágyak esetén a nagy homlokfelülethez képest 

  r1smin  A közbetéttárcsa peremtávolságának legkisebb értéke kettıshatású axiális mélyhornyú 
golyóscsapágyak esetében, fedehatásvonalú golyóscsapágyaknál a belsı és külsı győrő 
kis homlokfelülete, kúpgörgıs csapágyaknál a külsı győrő nagy homlokfelülete 

  r1smax  A kétfeléható axiális mélyhornyú golyóscsapágy éltávolsága legnagyobb értéke, 
ferdehatásvonalú golyóscsapágy belsı és külsı győrőinek kis homlokfelülete, valamint a 
kúpgörgös csapágyak külsı győrőinek nagy homlokfelületei 

  r2smin  Kúpgörgıs csapágyak belsı és külsı győrőinek kis homlokfelülete premtávolságának 
legkisebb értéke. 

  r2smax  Kúpgörgıs csapágyak belsı és külsı győrőinek kis homlokfelülete peremtávolságának 
legnagyobb értéke. 

 
4. Méretingadozások 

  Vdp  A furatátmérı ingadozása radiális síkban 

  Vd2p  A furatátmérı ingadozása radiális síkban (kettıs hatású mélyhornyú golyóscsapágyak) 

  Vdmp  A közepes furatátmérı ingadozása 

  VDp  A külsı átmérı radiális síkban való ingadozása 

  VDmp  A közepes külsı átmérı méretingadozása 

  VBs  A belsı győrő szélességének méretingadozása 

  VCs  A külsı győrő szélességének méretingadozása 

 
5.Körkörösségre vonatkozó tőrések 

  Kia  A belsı győrő körkörössége (radiális tőrés) 

  Sia  Az oldalfelület síkfutása a belsı győrő futópályájához viszonyítva (tengelyirányú ütés) 

  Sd  A belsı győrő síkban való futása (oldalütés) 

  Kea  A külsı győrő körkörössége (radiális ütés) 

  Sea  A külsı győrő körkörössége (axiális ütés) 

  SD  A köpenyvonal dılésének méretszórása a viszonyítási oldalfelülethez képest (oldalütés) 

  Si  A tengelytárcsa tárcsavastagságának ingadozása (axiális ütés) 

  Se  A háztárcsa vastagsági méretének ingadozása 
Radiális csapágyak tőrései (kúpgörgıs csapágyak kivételével)  
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1) Az egyik oldalról mért furatátmérő eltérése a névleges mérettől Dds-től a 4 és 2 tűrésosztályoknál megegyezik 
a közepes furatátmérők eltérésével a névleges mérettől Ddmp-től. A Dds érvényes a 0. 1. 2. 3. és 4. 
tűrésosztályban és valamennyi átmérőre a 2. tűrésosztályban. 
2) Mélyhornyú és ferde hatásvonalú golyóscsapágyakhoz. 
3) Az egyes gyűrűk futópályáihoz, melyeket a csapágyakkal összeépítenek. 
4) 0,6 mmm-től a névleges furatátmérők beletartoznak. 

4.3 táblázat (1) Belsı győrők 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Értelemszerűen érvényes a Dds és a Ddmp-re. 
6) Érvényes a feszítőgyűrű beépítését megelőzően. 
7) Mélyhornyú és ferdehatásvonalú csapágyakra érvényes. 
8) A névleges külső átmérők 2,5 mm-től bennfoglaltatnak. 

4.3 táblázat (2) Külsı győrők 

 
 
 
 
 
Metrikus kivitelő kúpgörgıs csapágyak tőrései  
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1) A névleges méret Dds furatátmérőjének egy oldalon mért eltérése a 4. tűrési osztályra azonos a közepes 
furatátmérő a névlegestől Ddmp-től való eltéréssel. 

4.4 táblázat (1) Belsı győrők 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) A névleges méret Dds furatátmérőjének egy oldalon mért eltérése a 4. tűrési osztályra azonos a közepes 
furatátmérő a névlegestől Ddmp-től való eltéréssel. 

4.4 táblázat (2) Belsı győrők 
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4.4 táblázat (3) A külsı és belsı győrők teljes szélessége a görgıkoszorúval együtt 
 
Hüvelyk-rendszerő kúpgörgıs csapágyak tőrései  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 táblázat (1) Belsı győrő 
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4.5 táblázat (2) Belsı győrő 

 
 
 
 
 

4.5 táblázat (3) A belsı győrő teljes szélessége a görgıskészlettel és külsı győrővel együtt 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 táblázat (3) Belsı és külsı győrők radiális körkörössége 
 
J-sorozat kúpgörgıs csapágyak tőrései (metrikus méretek)  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 táblázat (1) Belsı győrők 
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4.6 táblázat (2) Külsı győrők 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.6 táblázat (3) A belsı győrő teljes szélessége görgıskoszorúval és külsı győrővel 
 

5. Teherbírási képesség és élettartam 
 
5.1 Élettartam 

 
A gördülőcsapágyak futópályái és a gördülőtestek, melyek terhelés alatt futnak, egy 
állandóan változó terhelésnek vannak kitéve, ami végül a felületek felpikkelyesedéséhez 
vezet. Ez a felpikkelyesedés az anyag elfáradásának a következménye és előbb-utóbb a 
csapágyak meghibásodásához vezet. 
A gördülőcsapágyak élettartamát annak elfordulási számával jellemzik,amit a csapágy az első 
meghibásodások észlelését megelőzően elérni képes anélkül, hogy a pikkelyesedés jelei a 
gördülőtesteken, a futópálya felületein fellépnének. 
Gyakoribb meghibásodási okok azonban a kopás, korrózió, a szennyeződés. A 
meghibásodások e fajtáit, például elégtelen kenés, szakszerűtlen kezelés a csapágy beépítése 
során, sérült tömítések, téves csapágymegválasztás, stb. okozzák. Mivel ezeket a hibákat 
időben elvégzett megfelelő kezeléssel el lehet kerülni, a kérdést külön tárgyaljuk. 

5.2 A névleges élettartam, dinamikus alapterhelés 
 

Egy bizonyos mennyiségű, nyilvánvalóan azonos jellegű csapágy élettartam azonos üzemi 
feltételek mellett eltér egymástól. 
Ezek az élettartam-eltérések a csapágyaknál a gördülőcsapágyak anyagainak eltérő kifáradási 
értékeire vezethetőek vissza és statisztikailag az élettartam kiszámításánál kerülnek 
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figyelembevételre. Ebből kifolyólag a névleges élettartamot a következő módon lehet 
meghatározni: 
A névleges élettartam az az élettartam, fordulatok számában kifejezve, amit egy nagyobb 
mennyiségű nyilvánvalóan megegyező csapágyfajta 90 %-a a megegyező üzemi feltételek 
mellett elérni vagy azt túllépni képes azt megelőzően, hogy a csapágynál az anyag elfáradása 
következtében már felpikkelyesedés lépne fel. Azoknál a csapágyaknál, melyek változatlan 
fordulatszámon futnak, a névleges élettartamot (90 %-a a megélési valószínűség 
tartamának) üzemóraszámokban fejezik ki. 
A dinamikus terhelhetőségi érték meghatározza a csapágyterhelést, ami annak iránya és 
nagyságrendje szerint változatlanul az egy millió fordulat mértékű névleges élettartamot éri 
el, azt kell biztosítsa. 
Radiális csapágyaknál ez a terhelés tisztán radiális, míg axiális csapágyak esetében tisztán 
axiális terhelést jelent, mindkét esetben a terhelés centrikus. Az ebben a katalógusban 
megadott dinamikus teherbírási értékek az NTN standard gördülőcsapágyakra érvényesek, 
melyek standard gyártási eljárással kerültek előállításra. Olyan speciális teherbírási 
értékeket, amelyek esetében a csapágyak speciális anyagokból, speciális eljárással lettek 
gyártva, az NTN kívánságra külön igény esetén megadja. 
Az összefüggés a névleges élettartam és a dinamikus alapterhelés és a terhelés között az 
(5.1) képlettel fejezhető ki. 

 

 
 
 

p=3 golyóscsapágyakra 

p=10/3 görgısscsapágyakra 

L10: Névleges élettartam, millió fordulatban kifejezve 

C: 
dinamikus teherbírási érték, N (Cr radiál, Ca axiális 
csapágyakra) 

P: ekvivalens dinamikus csapágyterhelés, N (Pr radiális 
és Pa axiális csapágyakra) 

 
 
 
 
 
Változatlan fordulatszám esetén az élettartamot üzemórákban is ki lehet fejezni az (5.2) 
képlettel. 
 

 
 5.2 
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 5.3 

 
 5.4 
 

 

L10h: névleges élettartam üzemórában 

fh: élettartam-tényezı 

fh: fordulatszám-tényezı 

n: fordulatszám 1/perc 
Az (5.2) képletet ki lehet fejezni az (5.5) képletben megadottak szerint is. 

 
 

 
 5.5 

 
Az összefüggések a fordulatszám 1/perc és a fordulatszám-tényező fn valamint a névleges 
élettartam L10h és az élettartam-tényező fh között az 5.1 ábra monogramjából vehető ki.  
Ha egy gépben, berendezésben több csapágy, mint komplett egység működik, a 
számításokat az (5.6) formula szerint végezhetjük el. Az egység teljes élettartamánál 
figyelembe lehet venni, hogy az ezt megelőző időben agyagkifáradás miatt egyetlen egy 
csapágy sem hibásodhat meg. 

 
 5.6 
 

e=10/9 golyóscsapágyaknál 

e=10/9 golyóscsapágyaknál 

L: Az egység teljes névleges élettartama, óra 

L1, L2, ...Ln: az egyes csapágyak névleges élettartama 1,2,.........n, óra 

Ha a terhelések egyenlı idıközökben történnek meg, akkor az (5.7) képlettel lehet számolni. 

 

 
 5.7 
 
Φj: az egyes terhelések frekvenciacsökkenése 
Lj: az egyes terhelések melletti élettartam 
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5.3 Felhasználási példák és igényelt élettartam 

 
A csapágyak kiválsztása során szükséges az igényelt élettartamoknak az üzemi 
körülményekkel történő összehasonlítása. A szükséges élettartam a gép fajtájától, a 
karbantartások időintervallumaitól, az üzembiztonsággal szemben támasztott 
követelményektől és a megbízhatóságtól függ. Az 5.1 táblázatban általános utalásokat 
találhatunk ezekre az összefüggésekre. A csapágyak nagyságának meghatározásánál az 
elfáradási élettartam mellett a tengely és a ház szilárdsága és merevsége feltétlenül szem 
előtt tartandó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Módosított névleges élettartam ISO szerint 
 
A névleges élettartamot az 5.2 bekezdésben megadott képlet alapján számíthatjuk ki. Ha 
bizonyos feltételek mellett egyes esetekben 90 %-nál hosszabb élettartam-valószínűséggel 
kellene számolni, ezt feljavított alapanyag-minőség alkalmazásával, speciális gyártási 
módszerekkel, vagy megváltoztatott belső szerkezettel érhetjük el. 
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Fentieken túlmenően a csapágyak élettartamára befolyással bír a kenés, az üzemi 
hőmérsékleti viszonyok, a fordulatszám, az idegen anyagok jelenléte, stb. Ezeket a 
befolyásoló tényezőket a névleges csapágyélettartam megállapítása, kiszámítása során csak 
teljes általánosságban vettük figyelembe, mivel az L10 élettartam tapasztalati alapokon 
nyugszik. 
A módosított élettartam kiszámításánál az ISO 281 szerint előfeltétel az, hogy minden üzemi 
jellemzőt, beleértve a futási egységességet, a tengelykihajlásokat, stb. jól ismerjük. A 
módosított élettartam egyenletét az ISO 281 szerint 1977-ben vezették be. 
 

 
 

Lna: 
módosított névelegs élettartam, millió fordulatban (megélési valószínőségi tényezıvel az anyagokra és az üzemi 
feltételekre való tekintettel) 

a1: megélési valószínőségi tényezı 
a2: anyagtényezı 
a3: az üzemi feltételekre vonatkozó tényezı 

 
 

5.4.1  Megélési valószínűség tényező a1 
 
Az 5.2 táblázatban az egyes megélési valószínűségi tényezőket 90 %-nál magasabb értékekre 
állítottuk be: 
 

 
5.2 Táblázat a1 tényezı 

 
 
 
 

 
 

5.4.2 Anyagtényező a2 
 
A csapágytáblázatokban szereplő dinamikus teherbírási értékeke az NTN állandó 
fáradozásainak eredményeire alapozottak, azzal a céllal, hogy a csapágyak minőségét 
folyamatosan javuljon. 
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Az élettartamérték a2 érvényes az 5.8 élettartam egyenletben ezekre a teherbírási értékekre. 
Csapágyaknál, melyek speciális acélból, speciális eljárással készülnek, az értékét 1-nél 
nagyobbra lehet választani. Javasoljuk ilyen esetekben az NTN-t megkeresni. 
A normál hőkezelési módszerekkel gyártott gördülőcsapágyak méret- és alakhűség értékeit 
elveszthetik, amennyiben azok 120 hőmérséklet felett dolgoznak hosszabb időn keresztül. A 
120 foknál magasabb hőmérsékleti körülmények között működő csapágyak esetében azokat 
hőkezelt alapanyagból készítik. Az ilyen csapágyaknál "TS" előjelzés szerepel. Sajnos a 
hőkezelés során az anyag keménysége csökken, a csapágy élettartama lerövidül. 
 

5.4.3 Üzemi feltételek tényező a3 
 
Az jelölt üzemi körülmények tényező főleg a kenési teltételeket, az üzemi hőmérsékletet, 
valamint egyéb, az üzemre jellemző specifikus körülményeket veszi figyelembe, melyek a 
csapágyak élettartamát befolyásolhatják. 
Amennyiben a kenési körülmények kielégítőek, akkor az általában 1-el egyenlő. 
Kiemelkedően kedvező kenési feltételek esetében, amikor az egyéb üzemi feltételek is jónak 
mondhatóak, lehet 1-nél magasabb értéket is alkalmazni. 
Kifejezetten kedvezőtlennek mondható kenési feltételek mellett, amikor nincs esély a 
gördülőtestek és a futópályáik között egységes olajfilmet létrehozni, az a3-at 1-nél kisebbre 
kell megválasztani. Ilyen esetekben előfordulhat például, hogy a kenőanyag viszkozitása az 
adott hőmérsékleten túl alacsony 
(13 mm2/mp alatt a golyós- és 20 
mm2/mp alatt görgőscsapágyak 
esetében) vagy, ha a fordulatszám 
alacsony (n (1/perc) dp (mm)< 
10000).  
Ha speciális üzemi feltételekkel van 
dolgunk, javasoljuk az NTN-t a 
probléma megoldásába bevonni.  
Növekvő üzemi hőmérséklet 
esetében a csapágyak anyagainak 
keménysége csökkenő tendenciát 
mutat. Ennek megfelelően az 
élettartamuk is lerövidül. Az 5.2 
ábrából az üzemi hőmérsékletet 
kifejező tényezőket tudjuk 
megkapni. 
 

5.5 Statikus teherbírási érték 
 
Ha a gördülőcsapágyak terhelés alatt és álló helyzetben vannak vagy csak igen lassú 
fordulaton működnek vagy billenő terheléseknek vannak kitéve, a gördülőtest és a 
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futópályája érintkezési helyein maradandó alakváltozások lépnek fel. Ennek mértéke a 
terhelés nagyságával van arányban.  
Ha egy bizonyos megadott alakváltozási értéknél nagyobb alakváltozás lépne fel, a 
gördülőcsapágyak további zavartalan üzemelése már a továbbiakban nem biztosított. 
A statikus teherbírási érték annak a terhelésnek felel meg, amely egy meghatározott 
maradandó alakváltozást eredményez, előfeltétel, hogy a terhelések centrikusak kell, hogy 
legyenek és radiális csapágyaknál radiális, axiális csapágyaknál axiális irányúak. 
A statikus teherbírási szám az ISO 76-1987 szerint azt a terhelést adja meg, amely mellett a 
leginkább megterhelt gördülőtest és a futópálya közötti dipól-terhelés az alábbiak szerint 
alakul: 
beálló golyóscsapágyaknál: 4600 MPa 
egyéb golyóscsapágyak esetében: 4200 MPA 
görgıscsapágyaknál: 4000 MPa 
Ilyen, úgynevezett kétpólusú nyomás fellépése esetén hozzávetőlegesen a gördülőtest 
átmérőjének 0,0001-szeres mértékű maradandó teljes alakváltozása lép fel. 
 

5.6 Megengedett statikus ekvivalens terhelés 
 
A megengedett statikus ekvivalens terhelés (lásd 6.4.2 fejezet) mértékét az 5.5 pontban 
teglaltak szerint lehet meghatározni, a mindenkor elvárt és megkövetelt üzemi viszonyokat, 
nyugodt futást alapul véve. A határértéket, amely a statikus terhelési szám 
figyelembevételével adódik, tapasztalati adatok alapján alá és fölé is szokták tervezni. 
Az (5.9) képlet és az 5.4 táblázat segítségével tapasztalati értékek alapján válik lehetővé a 
statikai teherbírási biztonság meghatározása, ehhez alapul véve a maximális statikai 
ekvivalens terhelést. 
 

 
 5.9 
So: statikai teherbírás biztonsága 
Co: statikai teherbírási szám, N ( radiális csapágyaknál Cor és axiális csapágyaknál Coa ) 
Po: a maximális statikai ekvivalens terhelés, N (radiális csapágyak esetében Por axiális csapágyaknál Poa ) 
 

 
5.4 Táblázat Minimális szükséges statikai teherbírási biztonság So 

6. A csapágyterhelés számítása 
 
6.1 Terhelés a tengelyen mérve 
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A csapágyterhelés megállapításához, amely a tengelyeken lép fel, először meg kell állapítani 
a tengelyre ható erők értékeit. Ezek az erők magukba foglalják a tengely és az arra rögzített 
elemek önsúlyát, valamint a külső erőket a hajtás teljesítményéből és annak átviteléből 
adódóan. 
Ezeket a terheléseket elméletileg lehet meghatározni, azonban valamennyi csapágy a gép 
fajtájának adottságainak függvényében még további terheléseknek, erőhatásoknak van 
kitéve, amelyeket számítási módszereken keresztül rendkívül körülményes meghatározni. 
 

6.1.1 A fogaskerekek fogainak terhelés 

A fogaskerekek fogain fellépı erıket 
három csoportba lehet sorolni az erık 
irányainak figyelembevétele alapján, 
éspedig tangenciális (Kt) radiális (Ks) és 
axiális (Ka) erıkre. Az erık iránya és 
nagysága különbözı és a fogazás 
fajtájától függ. Az itt bemutatott számítási 
módozat két leggyakrabban használatos 
fogaskerék-elrendezésre: homlok és kúpkerekekre érvényes. 

(1)Terhelés a homlokkeréken. 

Terhelések, melyek egyenes- és ferdefogazással ellátott kerekekre hatnak, a 6.1, 6.2, 6.3 
ábrákból vehetık ki. A terhelés nagyságát a következı képlettel lehet kiszámítani. (6.1)-tıl a (6.4-
ig.) 

 

Kt: kerületi erı, N 
Ks: radiális erı, N 
Kr: fogra ható normál erı, N 
Ka: axiális erı, N 
HP: a hajtás teljesítménye KW 
n: fordulatszám, fordulat/perc 
Dp: osztókör átmérı, mm 
αααα: kapcsolási szög 
ββββ: szögferdeség 
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Mivel a fogaskeréken ténylegesen fellépő terhelés lökések és rezgések által még tovább 
növekedhet, a fenti képlettel történő elméleti 
terhelésszámítás eredményét egy fogazási 
tényezővel fz-vel (6.1 táblázat) kell korrigálni. 

(2) Kúpkerekekre ható erők. 

Azokat az erőket, amelyek egyenes és spirális 
kúpkerekekre hatnak a 6.2 és 6.5 ábrákon 
találhatjuk meg. A 6.2 táblázatban ezeknek az 
erőknek a kiszámításához szükséges képletek 
vannak megadva. Az egyenesfogazású 
kúpkerekeknél a b=0-t szükséges figyelembe venni. 

Kt : kerületi erı,N 

Ks : radiális erı,N 

Ka : axiális erı,N 

HP : a hajtás teljesítménye, KW 

n : fordulatszálm, fordulat/perc 

Dpm : osztókör átmérı, mm 

d : kapcsolási szög 

ββββ : ferdeségi szög 

δδδδ : kúpszög 

Általában az erők aránya a tányérkerék és a kis 
tengelyfogaskerék között a jobbirányba 
egymáshozrendelt tengelyeknél a következő:  
Ksp=Kag..................................................(6.5) 
Kap=Ksg..................................................(6.6) 

Ksp,Ksg: Radiális erı, N 
 
Kap,Kag: Axiális erı, N 
 
 
Ívelt fogazású kúpkerekek esetében az erők iránya 
a fogferdeség irányának, valamint a forgás 
irányának a függvénye, ezen túlmenően még attól 
is függ, melyik a meghajtó és a meghajtott kerék: A 
radiális és axiális erők (Ks) (Ka) irányait a 6.5 ábra szemlélteti, amik az adott példában 
pozitívak. 
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A fogazás és a fogferdeségi szög irányai a nagy kerék átmérőjén vizsgálandók és ítélendők 
meg. A 6.5 ábrán a fogaskerék jobbirányú forgással lett ábrázolva. (az óramutató járásával 
azonos irány). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Táblázat Erıhatások kúpkeréken 

 
6.1.2 Lánc és szíjhajtások erőhatásai 

 
Azok a kerületi erok, amelyek a lánc, és szíjhajtások teljesítmény-átvitele során lépnek fel, a 
(6.7) képlet segítségével számíthatóak ki. 
 

 
 6.7 
 
Kr : Kerületi erı N 
HP : Átvivendı teljesítmény KW 
Dp : Osztókör átmérı 
 
 
A szíjhajtásokat egy előre meghatározott 
előfeszítési értékre állítják be annak érdekében, hogy az erőátvitel zavartalanul 
megtörténjék. Ennek az előfeszítésnek a radiális erőhatását szíjtárcsák esetére a (6.8) 
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képlettel tudjuk kiszámítani. Lánchajtásokhoz a lengő és lökésszerű terheléseket az alábbiak 
figyelembevételével lehet megállapítani: 
 

 
 6.8 

Kr : Radiális erı N 
fb : Táblázati tényezı a 6.3 táblázatból vehetı 
 
 
 
 

6.1.3 Terhelési tényező 
 

Gyakorta előfordul, hogy az elméletileg megállapított lengésekből és lökésszerű 
terhelésekből kifolyólag adódó erőhatások lényegesen magasabbak a valóságban. Ezt a (6.9) 
képlettel és egy terhelési együttható figyelembevételével tudjuk megállapítani. 
 

 
 6.9 
 
K : tényleges erı N 
Ke : elméletileg számított erı N 
fw : terhelési együttható 

 

 

 
 
 

6.4 Táblázat Terhelési együttható fw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terhelés 
fajtája fw Alkalmazási terület 

Csekély, kis 
kökésszerő 
terhelések 

1,0-1,2 Elektromotorok 

Közepes 
lökésszerő 
terhelések 

1,2-,15 

Vasúti jármővek, gépkocsik, 
hengermővek, fémfeldolgozó-, 
papír-, gumi-, textilgépek. 
irodagépek, kégiközlekedési 
eszközök, nyomdagépek 

Nehéz 
lökésszerő 
terhelések 

1,5-3,0 
Zúzók, mezıgépek, építıgépek, 
daruk. 



Confidenza Kft. 

Révész utca 9. 

Budapest, 1138 

Hungary 

www.confidenza.hu 

confidenza@confidenza.hu 

T: (36) 1 359 0800 

F: (36) 1 359 0791 

 

 

Bringing You The Highest Quality Bearings From All Over The World 

 
 
 

6.2 Csapágy terhelés 
 

Statikus erők, melyek a tengelyeken lépnek fel, a csapágyon át kerülnek felvételre és 
elosztásra. Például a 6.7 ábra szerinti hajtóműtengelyre ható csapágyterheléseket a (6.10) és 
a 6.11) képletekkel lehet kiszámítani: 
 

 
 6.10. 
 

 
 6.11. 
 
 
 
 

 
 
 

6.3 Közepes terhelés 

Igen sok alkalmazási esetnél az üzemi csapágyterhelések egy előre meghatározott periodikus 
munkalefutás szerint megváltoznak. Egy leegyszerűsített számítás szerint ilyen esetekben 
egy megváltoztathatatlan közepes terhelésre számítják át (Fm)ami azután megközelítőleg azt 
az élettartamot adja meg, mint amit a változó terhelési módozatnál kapnánk meg. 

(1) Lépcsős terhelésváltozások 

 
A közepes csapágyterhelés (Fm) a lépcsős terhelési módozatnál a 6.8 ábra szerint a (6.12 ) 

FrA : az A csapágy radiális terhelése, N 

FrB : a B csapágy radiális terhelése, N 

Krl : az I. fogaskerék radiális terhelése, N 

Ka : az I.fogaskerék axiális terhelése,N 

KrII : a II.fogaskerék radiális terhelése, N 

Dp : I. fogaskerék osztókörének átmérıje, mm 

l : csapágytávolság, mm 
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képlettel számítható ki. F1, F2, ..., Fna csapágyterheléseket, n1, n2, ..., nn és t1, t2, ..., tn pedig a 
fordulatszámokat és időegységeket jelentik. 

 
 6.12. 
 

P=3 : Golyós csapágyaknál 
p=10/3: Görgıs csapágyaknál 

 

 

(2) Periodikus terhelésváltozások 

Ha mint időfaktor a terhelés a 6.9 ábra szerint 
visszatérően periodikusan változik, 
az Fm közepes terhelést a (6.13) képlettel 
lehet kiszámítani. 

 
 6.13. 
 
 
 
 

(3) Lineáris terhelésváltozások A (6.14) képlet segítségével azFm közepes terhelést és a 6.14 
ábra szerint lehet számítani. 
 

 
 6.14. 
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(4) Szinuszos terhelésváltozások A közepes terhelést (Fm) a szinuszos terhelésváltozás 
esetében a 6.10 (a) és (b) ábrák alapján, illetve a (6.16) képlettel lehet megközelítőlegesen 
megállapítani. 

 .(6.15) 

 .(6.16) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Ekvivalens csapágy terhelés 

6.4.1 Dinamikus ekvivalens csapágyterhelés 
 

A csapágyakra legtöbbször egyidejűleg dinamikus, radiális, valamint axiális terhelések 
hatnak. Ezt a feltételezett nagyság és irány szerinti állandó terhelést, amely ugyanazt az 
élettartamot eredményezi, mint a valóságban ható radiális és axiális terhelések, dinamikus 
ekvivalens terhelésnek fogjuk nevezni. Radiális csapágyaknál ezt a dinamikus ekvivalens 
terhelést radiális dinamikus ekvivalens terhelésnek és axiális csapágyak esetében axiális 
dinamikus ekvivalens terhelésnek nevezik. 
(1) Dinamikus ekvivalens radiális terhelés 
A (6.17 ) képlettel a dinamikus ekvivalens terhelés az alábbiak szerint adódik: 

 

 
 6.17. 

Pr : radiális dinamikus ekvivalens terhelés. N 

Fr : a terhelés radiális komponense, N 
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Fa : a terhelés axiális komponense,N 

X : radiális tényezı 

Y : axiális tényezı 

 
Az X és az Y értékek az egyes csapágyakhoz vannak hozzárendelve, azokat 
csapágytáblázatból tudjuk kivenni. 
 
(2) Dinamikus ekvivalens axiális terhelés,N 
 
A 90 fokos kapcsolási szöggel rendelkező csapágyak általában nem alkalmasak radiális 
terhelések felvételére. Axiális önbeálló görgőscsapágyak azonban kisebb axiális irányú 
terheléseket még elbírnak. A dinamikus ekvivalens axiális terhelés a (6.18) képlettel 
számítható ki. 
 

 
(Feltétel: Fr/Fa€≤ 0,55) 6.18. 
 
Pa : dinamikus ekvivalens axiális terhelés, N 
Fa : a terhelés axiális komponense,N 
Fr : a terhelés radiális komponense,N 
 

6.4.2 Statikus ekvivalens csapágyterhelések 
 
Tételezzük fel, hogy a statikus ekvivalens csapágyterhelések nagyságrendje és irányai 
állandóak, ami álló csapágy esetében a gördülőtest és annak futópályája közötti érintkezési 
helyen ugyan azt a maradandó alakváltozást eredményezi, mint a tényleges terhelés az 
egyidejűleg ható radiális és axiális terhelésekből adódóan. Ez radiális csapágyaknál radiális 
terhelésre vonatkozik, axiális csapágyak esetében lényegében csak axiális terhelésekre, 
melyek centrikusan hatnak. Ezeket a terheléseket mint statikus ekvivalens radiális 
terheléseket vesszük a radiális csapágyak, és statikus ekvivalens axiális terheléseknek az 
axiális csapágyak esetében.  
 
(1)Statikus ekvivalens radiális terhelés 
 
A statikus ekvivalens radiális terhelés a (6.19) és a (6.20) képletek segítségével számítható ki. 
A mindenkori magasabb értékeket kell a Por-hez figyelembe venni. 
 

 
 6.19. 
 

 
 6.20. 
 
 

Por : statikus ekvivalens radiális terhelés,N 

Xo : statikus radiális tényezı,N 

Yo : statikus axiális tényezı,N 

Fr : radiális komponens,N 

Fa : axiális komponens,N 
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Az Xo és Yo értékek az egyes csapágyakhoz vannak hozzárendelve és csapágytáblázatból lehet 
azokat kivenni. 
 
(2)Statikus ekvivalens axiális terhelés 
 
Az axiális önbeálló görgőscsapágyaknál a statikus ekvivalens axiális terhelést a (6.21) képlet 
segítségével tudjuk számítani. 
 

 
 6.21. 
Poa : statikus ekvivalens axiális terhelés,N 
Fa : axiális komponens,N 
Fr : radiális komponens, N ha Fr/Fa€≤ 0,55 
 

6.4.3 Csapágyelrendezések dinamikus ekvivalens csapágyterhelések esetében 
 
A nyomási középpont a ferde hatásvonalú golyóscsapágyaknál és kúpgörgős csapágyaknál, 
amint az a 6.12 ábra szemlélteti, a csapágyközéptől kijjebb helyezkedik el, és a 
csapágytáblázatokban meg van adva. Radiális terhelések mellett a ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyaknál és a görgőscsapágyaknál egy axiális irányba ható erő is jelen van, ami a 
csapágyrészeket egymástól elválasztani igyekszik. Ezeket a csapágyakat általában egy azonos 
felépítésű úgynevezett második csapággyal 0- vagy X-elrendezésben párosítják. Az axiális 
erőt a külső axiális terheléshez hozzá kell adni és kiszámítani a (6.22 ) képletből tudjuk. 
 

 
 6.22. 
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A 6.5 táblázatban megtaláljuk a megfelelő formulákat különféle csapágyelrendezésekhez a 
dinamikus ekvivalens radiális csapágyterhelés megállapításához. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzések:  
1) A képletek olyan csapágyakra vonatkoznak, amelyek üzemi állapotukban csapágyhézag 
nélkül és előfeszítésmentesen dolgoznak.  
2) Radiális terhelések, melyek a táblázatban nyilakkal jelzett irányokkal ellentétes irányúak, 
pozitív terhelésnek értendőek.  
 

6.5 Táblázat Csapágyelrendezések dinamikus ekvivalens csapágyterhelések esetében 

 

7. Illesztések 
7.1. A csapágy rögzítése 

 
Gördülőcsapágyak belső és külső gyűrűit a tengelyen és a házban radiálisan rögzíteni 
szükséges annak érdekében, hogy a csapágyak a terhelés során ne tudjanak elmozdulni. Ilyen 
esetekben ugyanis relatív elmozdulások léphetnek fel a tengely és a csapágyak belső gyűrűi 
között radiális, axiális, illetve forgási irányokba. Ezek az esetleges elmozdulások ledörzsöléses 
sérülésekhez vezethetnek a csapágygyűrűk és a ház felülete mentén és illesztési 
rozsdásodást, csúszó karcolásokat okozhatnak. Ezeket a relatív elmozdulásokat a 
csapágygyűrűk tengelyek és a házban elhelyezkedő ülékek között végül is általában radiális 
irányú rögzítéssel a megfelelő illesztési értékek kiválasztásával és biztosításával tudjuk 
biztosítani. A csapágygyűrűk szoros illesztésén keresztül egyúttal azt is el tudjuk érni, hogy a 
relatíve vékonyfalu gyűrűk a terhelést a teljes kerületen vegyék át, ezzel kedvező 
megtámasztást biztosítva a rendszernek. Ezzel a csapágyak teljes teherbírási képességét ki 
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tudjuk használni. Ezeknek a szoros tűrésekkel ellátott ülékeknek az alkalmazása 
természetesen megnehezíti a csapágygyűrűk kiszerelési munkáit. Ha egy szét nem szerelhető 
csapágy mindkét gyűrűjét besajtoljuk, egy laza csapágy-elrendezési funkciót axiális irányba 
már nem tudunk a házban vagy a tengelyen létrehozni. 
 

7.2. Az illesztések fajtáinak megválasztása 
 
1)Terhelés és illesztési túlfedés A minimálisan szükséges illlesztési túlfedés mértéke tömör 
tengelyeknél meghatározott radiális terhelések esetében a (7.1) és a (7.2) képletek 
segítségével számolhatóak ki. 
 
Ha: 

 
 7.1  
Ha: 

 
 7.2 
 

∆∆∆∆dF : ténylegesen szükséges átfedés, 

d : csapágyfurat névleges mérete,mm 

B : a belsı győrő szélessége, mm 

Fr : radiális ero,N 

Cor : statikus teherbírási érték,N 

 
2) Tűréstúlfedés, hőmérsékleti feltételek.  
Miután üzemi körülmények között a csapágyak magasabb hőmérsékleten vannak, mint a 
tengelyek, a túlfedés a hőmérséklet növekedésével csökken. A (7.3) képlet a valóságos üzemi 
körülményeknek megfelelőn adja meg a szükséges átfedést hőmérsékletkülönbség alapján. 
 

 
 7.3 
 

∆∆∆∆dT : a hıfokváltozás miatt szükséges illesztési túlfedés 

∆∆∆∆T : a belso gyuru és a tengely közötti homérséklet különbség 

d : a csapágy furatának névleges mérete, mm 

 
 
 
 
3) Tényleges illesztési túlfedés. 
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A csapágy beépítését követően a tényleges illesztési túlfedés eltérést mutat a várt értékhez 
képest. Ezt a tényleges mérési eredményből lehet megállapítani. Ez az eltérés az érdességi 
csúcsok elsimításából adódik, valamint a felületi érdességből az illesztési résznél, amit a 
szükséges túlfedés meghatározása során feltétlenül figyelembe kell venni. A tényleges és a 
látszólagos túlfedések közötti összefüggés az illesztési helyen a felületi érdesség alapján 
állapítható meg. 
 
4)Maximális túlfedés.  
A csapágyak illesztési túlfedésekkel történő beszerelése során a tengelyben és a házban 
húzó-és nyomófeszültségek lépnek fel a csapágy belső-illetve külső gyűrűiben. Ezek a 
feszültségek előbb-utóbb a csapágy elfáradásához vezetnek, élettartamát lerövidítik. A belső, 
külső gyűrűknél törések is bekövetkezhetnek. Ezért tengelyeken, házakban a maximális 
illesztési túlfedést 1/1000 érték körül célszerű megválasztani. 
 

7.3. Az illesztések kiválasztása 
 
Az illesztés optimális megválasztása főleg a következő tényezők figyelembevételétől függ: 
1) A csapágy terhelésének faja és iránya. 
2) A csapágygyűrű üzemközben forog-e, vagy sem 
3) A csapágygyűrűn fellépő kerületi erő 
4) A csapágygyűrűn pontterhelés van vagy meghatározatlan a terhelés iránya. 

Azok a csapágygyűrűk, melyek kerületi terheléssel vagy meghatározatlan terhelési irány 
mellett üzemelnek, fix ülékkel kell, hogy beépítésre kerüljenek. Pontterhelés esetében a 
csapágygyűrűknél a tolóülékes, vagy laza ülékes megoldás is kielégítőnek tekinthető. A soron 
következő beépítési példák esetében normál kivitelben fix-ülékes beépítést szükséges 
alkalmazni: Magas terhelések, lökésszerű igénybevételek, lengő terhelések, hornyos 
tengelyek, kis falvastagságú házak, könnyűfém és műanyag házkialakítások. 
Szerszámgépeknél más a legmagasabb futáspontossági igényeket megkövetelő 
berendezéseknél precíziós tengelyek és pontossági csapágyak kerülnek felhasználásra. Ilyen 
alkalmazásoknál kisebb fix ülékeket használunk annak érdekében, hogy a házak, tengelyek 
alakhibái ne adódhassanak át a csapágygyűrűre. Mivel a nem szétszerelhető csapágyfajták 
be- és kiszerelési műveletei igen körülményesek, például a mélyhornyú golyóscsapágyak 
esetében, ha mindkét csapágygyűrűt fix ülékkel építik be, a lehetőségek figyelembevételével 
az egyik csapágygyűrűnél laza üléket kell alkalmazni. 
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7.1 Táblázat Tengely- és házillesztések a terhelés fajtájától függıen 

 
7.4. Illesztési ajánlások 

 
Az ISO 286 és a JIS B0401-ben a gördülőcsapágyak tengelyátmérőire és a házfuratok 
méreteire metrikus kivitelben tűréseket határoztak meg, amiket azután különböző 
pontossági osztályokba soroltak be. A 7.1 ábra mutatja be a csapágyház furatának és a 
gördülőcsapágy külső átmérőjének, valamint a csapágy furatának és a hozzátartozó 
tengelynek leggyakoribb illesztéseit (mérettűréseit). 
 
A 7.2 -től a 7.5 táblázatokban illesztési ajánlásokat találhatunk a lényegesebb befolyásoló 
tényezők figyelembevételével, úgy mint a csapágy fajtája, nagysága, a terhelések formái, stb. 
A 7.6 táblázatban illesztési méreteltéréseket találunk. 
 
Metrikus kivitelű kúpgörgős csapágyak eltérő furat és külső átmérő illesztésekkel kerülnek 
gyártásra, mint a kúpgörgős csapágyak collméretű-kivitelei. A 7.8 táblázatban ajánlott 
illesztéseket mutatunk be coll méretekre vonatkozóan.  
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Általános irányvonalak radiális csapágyak illesztéseihez (JIS KI. 0,6,6X) 

Házak A terhelések fajtái Házillesztések 

Osztatlan vagy osztott 
házak 

Pontterhelés a külsı 
győrőn 

A terhelések valamennyi fajtája H7 

Meleghozzávezetés a tengelyen keresztül G7 

Meghatározatlan terhelési 
irány 

Könnyőtıl a normálig JS7 

Osztatlan házak 

Normáltól a nagy terhelési értékekig K7 

Nagy terhelések M7 

Kerületi terhelés a külsı 
győrőn 

Könnyő, vagy váltakozóan nagy terhelések M7 

Normáltól a nagy terhelésekig N7 

Nagy terhelések, csekély falvastagságok, erıs 
lökésszerő terhelések P7 

Megjegyzések: Ezek az illesztések szürkeöntvény és acélöntvény házakra érvényesek. 
Könnyőfém öntvényekbıl készült házak esetén általában merevebb illesztés szükséges az itt feltüntetett 
értékeknél. 
 

7.2 (1) Táblázat Házillesztések 
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Csaágyfajta A terhelés formája 
Golyóscsapágyak 

Henger és 
kúpgörgıs 
csapágyak 

Beálló 
görgıs 

csapágyak 
Tengely-

illesz-
tések 

Tengelyátmérı mm 

Csapágy 
hengeres furattal 

Kerületi terhelések 
a belsı győrőnél 

vagy 

nem 
meghatározható 
terhelési irány 

kis és váltakozó 
terhelések 

-18 - - h5 

18 - 100 - 40 - js6 

100 - 200 40 - 140 - k6 

- 140-220 - m6 

Normáltól a nagy 
megterhelésekig 

- 18 - - js5 

18 - 100 - 40 - 40 k5 

100 - 140 40 - 100 40 - 65 m5 

140 - 200 100 - 140 65 - 100 m6 

200 - 280 140 - 200 100 - 140 n6 

- 200 - 400 140 - 280 p6 

- - 280 - 500 r6 

Igen nagy, vagy 
lökésszerő terhelések 

- 50 - 140 50 - 100 n6 

- 140 - 200 100 - 140 p6 

- 200 - 140 - r6 

Ponnterhelés a 
belsı győrőn 

A belsı győrő axiális 
eltolhatósága 

szükséges 
Minden tengelyátmérı g6 

A belsı győrő axiális 
eltolhatósága nem 

szükséges 
Minden tengelyátmérı h6 

Csapágy kúpos 
furattal szorító-

hüvellyel 
A terhelések valamennyi formája Minden tengelyátmérı h9/IT5 

 
Megjegyzések:  
1)Ezek az ajánlások tömör acél tengelyekre vonatkoznak. 
2)Minden radiális csapágy axiális terhelése esetén valamennyi átmérőre js6 tűrést ajánlunk. 
3) A terhelések az alábbiak szerint kerülnek megítélésre:  
kis terhelés: Pr £ 0,06Cr 
normál terhelés: 0,06Cr < Pr £ 0,12Cr 
nagy terhelés: Pr> 0,12Cr 

Jelentések: 
Pr: ekvivalens radiális terhelés 
Cr: dinamikus teherbírási érték 
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7.2 (2) TáblázatTengelyillesztések 

 
Radiális csapágyak illesztései 0 pontossági osztály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5. as 
7.6. as 
7.7.  

 
7.6 (1)Táblázat Illesztések tengely/csapágy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6 (2)Táblázat Illesztések ház/csapágy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kúpgörgıs csapágyak illesztései hüvelyk méretekkel (ANSI KI. 4) 
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1) Csak köszörült tengelyeknél 
2) Negatív tőrésekkel rendelkezı csapágyaknál azonos illesztéseket lehet venni 
3) T=fix, L=laza, d=belsı győrő furata, mm 

 
7.7 (1) Táblázat Tengelyillesztések 
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1) A belsı győrőkhöz negatív tőrésértékeknél azonos illesztéseket lehet alkalmazni 
2)   T=fix, L=laza 

7.7 (2) Táblázat Házillesztések 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hüvelyk rendszerő kúpgörgıs csapágyak illesztései (ANSI KI. 43 és 0) 
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A belsı győrő maximális furata: 241,300 mm a 0 oszályú termék esetében  

7.8 (1) Táblázat Tengelyillesztések 
 
 
 
 
 
 

1) T=fix, L=laza 
2) A külsı győrő maximális átmérıje: 304,800 mm a 0 osztályú termék esetében  

7.8 (2) Táblázat Házillesztések 
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8.  
9.  
10. dsa 
11. das 
12. das 
13. df 
14. dsf 
15. dsf 
16. dsf 
17. df 
18. dsf 
19. dsfdsf 
20. dsf 
21.  

 
 


