
ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE – PREZENTACJA TYP PMB
TYP PMB – samosmarujące łożysko z brązu spiekanego nasączonego olejem

TYP PMB

 DANE TECHNICZNE TYP PMB
 CHARAKTERYSTYKA  Łożysko do dużych prędkości obrotowych i średnich obciążeń
 MATERIAŁ ŁOZYSKA
 Korpus nośny  Brąz spiekany z dodatkiem grafitu, nasączony olejem
 Sposób samosmarowania  Olej zawarty w spieku oddawany do szczeliny ślizgowej
 DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA

50 10
 Prędkość ślizgania (liniowa)         m/s 6,0 1,8

-30 do +120 0,04-0,12
 INNE DANE CHARAKTERYSTYCZNE DLA TYPU
 Łożysko pracujące w układzie samo-smarowania hydrodynamicznego zapewniającego bardzo wysoką
 trwałość. Najwyższa z możliwych dopuszczalnych prędkości obrotowych. Odporne na korozję.

 Obciążenie statyczne P            N/mm²  Obciążenie dynamiczne P       N/mm²
 Współczynnik PV            N/mm² x m/s

 Temperatura pracy                          º C  Współczynnik tarcia  μ

Łożysko wytwarzane technologią metalurgii proszkowej.
Mieszanina proszku brązu z domieszką grafitu jest
prasowana w matrycach o wymiarze gotowego łożyska.
Wypraska poddawana jest spiekaniu w temperaturze
około 800 stopni C, pod wpływem której drobiny brązu
łączą się na zasadzie dyfuzji. Średnicę wewnętrzna 
kalibruje się celem nadania odpowiedniej gładkości. 
Łożysko nasącza się próżniowo olejem.



ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE – PREZENTACJA TYP PMB

STRUKTURA ŁOŻYSKA
Łożyska spiekane posiadają mikro-porowatą 
strukturę nasączoną olejem. W trakcie pracy 
wytwarza się układ smarowania 
hydrodynamicznego zapewniający minimalne 
tarcie i możliwość prędkości obrotowych do 
6m/s a nawet 10m/s i minimalne zużywanie się 
łożyska i wałka. 
PONIŻEJ - Struktura spieku brązu pod silnym 
powiększeniem

Celem zwiększenia gładkości powierzchni 
ślizgowej i udziału powierzchni nośnej 
wewnętrzną średnicę kalibruje się – zdjęcie po 
prawej. Widoczne ujścia kanalików kapilarnych 
smarujących szczelinę ślizgową. 
Po zakończeniu pracy wałka, łożysko ochładza 
się i wchłania olej do kapilarnej struktury.

WŁASNOŚCI
 Szeroka gama wymiarów standardowych już 
  2,0mm średnicy wewnętrznej
 Dopuszczalne prędkości obrotowe do 6m/s
 Cichobieżność, tłumienie przenoszonych    
  drgań mechanicznych -> wyciszenie urządzeń
 Odporność na korozję
 Możliwość obróbki dopasowującej dla 
  niewielkich ilości zapotrzebowania
 Bardzo wysoka żywotność przy obciążeniach nie 
  przekraczających wartości znamionowych
 Nieiskrzenie (praca w środowisku zagrożonych 
  wybuchem np. górnictwo)

 PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
 Silniki elektryczne małej mocy
 Silniki spalinowe (panewki)
 Maszyny rolnicze, maszyny przemysłu 
  spożywczego, włókienniczego, drzewnego
 Zmechanizowany sprzęt gospodarstwa 
  domowego
 Urządzenia transportu pionowego i poziomego
 Elektronarzędzia
 I wiele innych zastosowań przy wysokich  
  obrotach i niskich lub średnich obciążeniach
  wałka



ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE – PREZENTACJA TYP PMB
smarowanie hydrodynamiczne

Efekt smarowania olejem zawartym w 
strukturze łożyska PMB oddawanym
do szczeliny ślizgowej wraz ze 
wzrostem temperatury pod 
wpływem tarcia

Po zakończeniu pracy łożysko
ochładzając się powrotnie
wchłania olej powracając 
do stanu wyjściowego

WZROST TEMPERATURY



ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE - PREZENTACJA TYP PMB
smarowanie hydrodynamiczne (płynne)

F
n

Rozkład ciśnienia w układzie szczelina-układ kapilarny 
łożyska przy smarowaniu hydrodynamicznym

ŁOŻYSKO

WAŁEK

prędkość obrotowa n

smarowanie hydrodynamiczne

współczynnik tarcia spoczynkowego

0,05 - 0,1

Krzywa Stribecka łożysk PMB, PMFe, PSPOWIERZCHNIA ŁOŻYSKA TYPU PMB
z widocznymi kanalikami porowatej struktury 
materiału spiekanego. Olej zawarty w układzie 
kapilarnym uwalniany jest podczas pracy wałka 
do szczeliny ślizgowej wytwarzając optymalne 
dla łożyska ślizgowego smarowanie płynne.
Przy pełnym smarowaniu hydrodynamicznym
łożysko osiąga najwyższą możliwą żywotność.

W określonych warunkach również typy BZ i PS 
mogą wytworzyć smarowanie hydrodynamiczne

PMB BZ PS



ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE – PREZENTACJA TYP PMB
Technika metalurgii proszkowej pozwala na 
wykonywanie „net shape = na-gotowo”  tzn. 
bez konieczności dalszej obróbki  
skomplikowanych kształtów. Ograniczeniem 
jest konieczność drogiego oprzyrządowania 
opłacalnego przy dużej ilości 
zapotrzebowania. Do wykonania niewielkich 
serii stosuje się półprodukty (wałki, płytki). 

Łożyska baryłkowe

Półprodukty ze spieku brązuElementy konstrukcyjne wg projektu klienta (spiek brązu)

Od 2mm średnicy



ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE – PREZENTACJA TYP BG

TYP BG – samosmarujące łożysko z litego brązu z czopami grafitowymi
 DANE TECHNICZNE TYP BG
 CHARAKTERYSTYKA  Łożysko samosmarujące do wysokich obciążeń
 MATERIAŁ ŁOZYSKA
 Korpus nośny  Lity brąz z przelotowymi otworami
 Warstwa ślizgowa  Warstwa grafitu uwalnianego z ścieranych kołków grafitowych
 DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA

150 100
 Prędkość ślizgania (liniowa)         m/s 0,5 1,5

-40 do +300 0,08-0,22
 INNE DANE CHARAKTERYSTYCZNE DLA TYPU
 Wysoka odporność na zanieczyszczenia, wysoka żywotność

 Obciążenie statyczne P            N/mm²  Obciążenie dynamiczne P       N/mm²
 Współczynnik PV            N/mm² x m/s

 Temperatura pracy                          º C  Współczynnik tarcia  μ

Materiały do produkcji łożysk typu BG:
lity brąz, mieszanina grafitowa.



ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE – PREZENTACJA TYP BG

STRUKTURA ŁOŻYSKA
Korpus łożyska wykonany jest z brązu z 
dodatkiem fosforu polepszającym własności 
ślizgowe. Przelotowe otwory wypełnia się 
mieszaniną grafitową. Grafit rozcierany jest 
przez pracujący wałek. Grafit wraz z 
drobinami startego brązu tworzy warstwę 
ślizgową rozdzielającą wałek od łożyska.
Poniżej – Wałek po pierwszych kilkunastu 
minutach pracy. Widoczne są ślady powstałe 
z uwalnianego grafitu. Istotnym jest ułożenie
przestawne otworów w łożysku zapewniające 
równomierne smarowanie.

WŁASNOŚCI
● Do pracy przy wysokich obciążeniach i 
  niewielkich prędkościach ślizgania
● Odporność na zanieczyszczenia
● Szeroki zakres temperatury pracy
●  Wysoka żywotność
● Odporność na korozję i wiele substancji 
  chemicznych
● Możliwość stosowania przy ruchu 
  obrotowym, nawrotny, liniowym lub 
  mieszanym wałka

ZASTOSOWANIE
Bardzo szeroki zakres zastosowań przy 
wysokich obciążeniach i niewielkich 
prędkościach obrotowych i wysokich 
wymaganiach żywotności i niezawodności.
● Linie produkcyjne
● Urządzenia inżynierii wodnej (zapory, śluzy)
● Prasy hydrauliczne, prowadnice matryc 
  wtryskarek tworzyw sztucznych
● Urządzenia hutnicze i metalurgiczne
● Turbogeneratory
● Turbiny hydrauliczne



ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE – PREZENTACJA TYP PMFe
TYP PMFe – samosmarujące łożysko ze spieku proszku żelaza nasączonego olejem

 DANE TECHNICZNE TYP PMFe
 CHARAKTERYSTYKA  Łożysko do średnich prędkości obrotowych
 MATERIAŁ ŁOZYSKA
 Korpus nośny  Łożysko ze spieku proszku żelaza nasączonego olejem
 Sposób samosmarowania  Olej zawarty w spieku oddawany do szczeliny ślizgowej
 DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA

100 20
 Prędkość ślizgania (liniowa)         m/s 4,0 1,4

-30 do +120 0,05-0,18
 INNE DANE CHARAKTERYSTYCZNE DLA TYPU
 Łożysko pracujące w układzie samo-smarowania hydrodynamicznego. Odporność na zanieczyszczenia.

 Obciążenie statyczne P            N/mm²  Obciążenie dynamiczne P       N/mm²
 Współczynnik PV            N/mm² x m/s

 Temperatura pracy                          º C  Współczynnik tarcia  μ

ŁOŻYSKA PMFe podobnie do łożysk typu PMB 
wytwarzane są metodą metalurgii proszkowej 
tzn. matrycowego prasowania proszku żelaza, 
spiekania w atmosferze gazów chroniących 
przed utlenianiem. Łożyska nasącza się 
próżniowo olejem. W porównaniu do brązu, 
spiek proszku żelaza (Fe) nie jest w pełni 
odporny na korozję w wilgotnym środowisku 
pracy. Pewną ochronę przed korozją stanowi 
olej zawarty w porowatej strukturze łożyska. 
Zaletą spieku żelaza jest wyższa twardość i 
odporność na ścieranie przy pracy w 
zanieczyszczonym środowisku.



ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE – PREZENTACJA TYP PMFe
MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGII METALURGII PROSZKOWEJ

Metalurgia proszków oferuje możliwość wykonania 
elementów konstrukcyjnych o złożonych kształtach. Do 
produkcji łożysk stosuje się głównie mieszaninę proszku 
żelaza i miedzi. W wypadku elementów wysoko-
obciążonych nie wymagających własności 
samosmarowania stosuje się mieszaniny proszków innych 
metali np. molibden, wolfram, tytan i wyższy stopień 
zagęszczenia.

Łożysko baryłkowe z kołnierzem
ze spieku żelaza

Element ślizgowy samonastawny
ze spieku żelaza, miedzi i grafitu

Koło zębate synchronizatora skrzyni biegów
z żelaza z dodatkami metali nieżelaznych. 
Obróbka cieplna zwiększająca twardość.



ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE – PREZENTACJA TYP BZ
TYP BZ – łożysko zwijane z taśmy z brązu z kieszonkami na środek smarny

 DANE TECHNICZNE TYP BZ
 CHARAKTERYSTYKA  Wyśmienite własności ślizgowe, wysoka trwałość
 MATERIAŁ ŁOZYSKA
 Korpus nośny  Taśma z litego brązu z dodatkiem fosforu
 Warstwa ślizgowa  Kieszonki (depozyty) z zawartym środkiem smarnym
 DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA

120 40
 Prędkość ślizgania (liniowa)         m/s 2,5 2,8

-40 do +250 0,05-0,12
 INNE DANE CHARAKTERYSTYCZNE DLA TYPU
 Wysoka trwałość. Dobre odprowadzanie ciepła do obudowy. Odporność chemiczna.
 Łożysko wymaga naniesienia smaru przed montażem.

 Obciążenie statyczne P            N/mm²  Obciążenie dynamiczne P       N/mm²
 Współczynnik PV            N/mm² x m/s

 Temperatura pracy                          º C  Współczynnik tarcia  μ

INFORMACJE OGÓLNE
Typ BZ należy do grupy łożysk zwijanych. 
Łożyska są formowane z odcinków blachy o 
znormalizowanej grubości w zależności od 
średnicy wewnętrznej. Grubość blachy „e”zmienia 
się skokowo w przedziałach wielkości otworu:
Øwew               e Øweww e
 do 18 1,0       20do 30 1,5
32 do 50 2,0           powyżej 50 2,5
Charakterystyczna dla grupy łożysk zwijanych jest 
przerwa dylatacyjna. Szczelina w stanie nie 
osadzonym może być mniej lub więcej rozwarta. 
Szczelina zamyka się przy osadzaniu łożyska. 



ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE – PREZENTACJA TYP BZ

STRUKTURA ŁOŻYSKA
Korpus wykonany jest z brązu z dodatkiem 
fosforu polepszającym własności ślizgowe. 
Łożysko wymaga naniesienia smaru przed 
montażem lub współpracy z układem smarowania 
(smar lub olej). Przy wystarczającej ilości środka 
smarnego łożysko pracuje w optymalnym dla 
łożyska i wałka zakresie smarowania płynnego. 
Depozyty (wgłębienie w kształcie rombów) 
zapewniają smarowanie całości powierzchni 
ślizgowej wałka.

WŁASNOŚCI
Typ BZ przeznaczony jest do pracy przy 
wysokich obciążeniach i średnich prędkościach 
obrotowych. Łożysko cechuje się wysoką 
żywotnością i odpornością na ścieranie przy 
pracy w środowisku zanieczyszczonym. 
Własności ślizgowe w części uwarunkowane są 
rodzajem zastosowanego środka smarnego i 
jego właściwym doborem. Przy wolnych 
obrotach zaleca się smarowanie smarem 
stałym; przy wysokich prędkościach ślizgania i 
współpracy z układem smarowania 
korzystniejszym jest olej o odpowiedniej 
lepkości. 

ZASTOSOWANIE
Łożysko BZ jest cenowo korzystniejszą 
alternatywą dla łożysk toczonych z brązu z 
rowkami smarnymi. Może być stosowane do 
wszystkich rodzajów pracy wałka (ruch obrotowy, 
nawrotny lub wzdłużny). Typ BZ wyróżnia się 
odpornością na obciążenia uderzające.
● Cylindry hydrauliczne
● Maszyny budowlane
● Urządzenia dźwigowe
● Maszyny rolnicze

Istotnym dla prawidłowej pracy łożyska jest 
gładkość powierzchni pomiędzy wgłebieniami !!



ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE – PREZENTACJA TYP PS
TYP PS – łożysko zwijane z taśmy stalowej z pokryciem POM z kieszonkami na smar

 DANE TECHNICZNE TYP PS
 CHARAKTERYSTYKA  Łożysko smarowane, bardzo dobre własności ślizgowe
 MATERIAŁ ŁOZYSKA
 Korpus nośny  Taśma ze stali pokryciem ochronnym z miedzi 
 Warstwa ślizgowa  Żywica POM z kieszonkami na środek smarny
 DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA

250 140
 Prędkość ślizgania (liniowa)         m/s 2,5 2,8

-40 do +130 0,04-0,12
 INNE DANE CHARAKTERYSTYCZNE DLA TYPU
 Łożysko wymaga układu smarowania lub jednorazowego naniesienia smaru przed montażem
 Własności ślizgowe w części uwarunkowane rodzajem i typem środka smarnego.

 Obciążenie statyczne P            N/mm²  Obciążenie dynamiczne P       N/mm²
 Współczynnik PV            N/mm² x m/s

 Temperatura pracy                          º C  Współczynnik tarcia  μ

Łożysko typu PS należy do typu nisko-
obsługowego tzn. Wymagającego 
smarowania. W wypadku pracy okresowej o 
niewielkim czasokresie pracy dopuszcza się 
smarowanie jednorazowe na cały planowany 
okres żywotności łożyska. W takich 
wypadkach zaleca się stosowanie smarów o 
wysokiej gęstości.
Przy pracy z układem smarowania i dużych 
prędkościach obrotowych zaleca się 
stosowanie oleju o lepkości dobranej do 
szybkości obrotowej i temperatury pracy.



ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE – PREZENTACJA TYP PS
TYP PS – łożysko zwijane z taśmy stalowej z pokryciem POM z kieszonkami na smar

STRUKTURA ŁOŻYSKA
Korpus wykonany jest z blachy stalowej z 
warstwą ślizgową z żywicy typu POM z 
kieszonkami smarnymi na podkładzie z brązu 
spiekanego. Łożysko pokryte jest warstwą miedzi 
spełniającą funkcję ochrony przed korozją i 
polepszającą odprowadzanie ciepła do obudowy.
W korpusie łożyska standardowo wykonany jest 
otwór do doprowadzania środka smarnego przez 
układ smarowania. 

WŁASNOŚCI
Typ PS wyróżnia się bardzo dobrymi 
własnościami ślizgowymi i odpornością na 
zanieczyszczenia. Przy wysokiej prędkości 
ślizgania łożysko wytwarza optymalny dla łożysk 
ślizgowych typ smarowania hydrodynamicznego 
zapewniający najwyższą trwałość.

ZASTOSOWANIA
● Maszyny rolnicze
● Cylindry hydrauliczne
● Maszyny budowlane
● Urządzenia dźwigowe



ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE – PREZENTACJA TYP TS

TYP TS – łożysko zwijane z taśmy stalowej z pokryciem z teflonu na warstwie
                z brązu spiekanego

 DANE TECHNICZNE TYP TS
 CHARAKTERYSTYKA  Dobre własności ślizgowe, wysokie dopuszczalne obciążenia
 MATERIAŁ ŁOZYSKA
 Korpus nośny  Taśma stalowa z ochronną warstwą cynku
 Warstwa ślizgowa  PTFE na warstwie brązu spiekanego
 DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA

250 140
 Prędkość ślizgania (liniowa)         m/s 2,5 1,8

-200 do +280 0,03-0,25

 Obciążenie statyczne P            N/mm²  Obciążenie dynamiczne P       N/mm²
 Współczynnik PV            N/mm² x m/s

 Temperatura pracy                          º C  Współczynnik tarcia  μ

Łożysko oferuje dobre własności ślizgowe przy 
niskiej cenie. Właściwa warstwa tworzona jest 
przez warstwę teflonu PTFE na podkładzie z 
brązu spiekanego. Typ TS przeznaczony jest do 
pracy przy średnich prędkościach ślizgania i 
wysokich obciążeniach. Ze względu na korzystną 
cenę łożysko znajduje szerokie zastosowanie w 
wielu maszynach i urządzeniach. Łożyska nie 
należy stosować w warunkach trwale 
występującej wilgoci.



ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE – PREZENTACJA TYP TS
TYP TS – łożysko zwijane z taśmy stalowej z pokryciem z teflonu na warstwie
                z brązu spiekanego

STRUKTURA ŁOŻYSKA
Warstwą nośną łożyska -  blacha ze stali 
niskowęglowej
Warstwa ślizgowa – kompozyt brązu spiekanego i 
teflonu PTFE z dodatkiem niewielkiej ilości ołowiu 
poprawiającego własności smarne łożyska. Do 
zastosowań wykluczających zawartość ołowiu np. 
niektóre maszyny spożywcze należy stosować 
wersję bezołowiową lub inny typ łożyska
Łożysko pokryte jest ochronną warstwę cynku. 
Grubość taśmy stalowej podlega normalizacji i 
jest zależna od średnicy nominalnej łożyska.

PTFE (teflon)
Brąz spiekany

Stal

Blachę typu TS stosuje się również
do produkcji podkładek i listw 
ślizgowych. 

BRĄZ SPIEKANY

PTFE (teflon)

Brąz spiekany

Stal



ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE – PREZENTACJA TYP TB
TYP TB – łożysko zwijane z taśmy z brązu z pokryciem z teflonu na warstwie
                z brązu spiekanego

 DANE TECHNICZNE TYP TB
 CHARAKTERYSTYKA  Wyśmienite własności ślizgowe, odporność na korozję
 MATERIAŁ ŁOZYSKA
 Korpus nośny  Taśma z brązu
 Warstwa ślizgowa  PTFE na warstwie brązu spiekanego
 DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA

200 140
 Prędkość ślizgania (liniowa)         m/s 2,5 1,8

-200 do +280 0,02-0,25
 INNE DANE CHARAKTERYSTYCZNE DLA TYPU
 Dobre odprowadzanie ciepła do obudowy. Odporność chemiczna.

 Obciążenie statyczne P            N/mm²  Obciążenie dynamiczne P       N/mm²
 Współczynnik PV            N/mm² x m/s

 Temperatura pracy                          º C  Współczynnik tarcia  μ

Łożysko TB podobnie do typu TS posiada jako 
warstwę ślizgową z PTFE na podkładzie z 
brązu spiekanego. Korpus wykonany jest z 
taśmy z brązu. Brąz posiada znacząco lepsze 
własności ślizgowe i przewodnictwo cieplne.
Cechą wyróżniającą jest bardzo dobra 
odporność na korozję i działanie większości 
chemikaliów. Łożysko może pracować w 
środowisku zawilgoconym.
Zastosowania:
● Przemysł tekstylny
● Maszyny rolnicze
● Przemysł samochodowy



WYBÓR TYPU ŁOŻYSKA - kryteria

PODSTAWOWE KRYTERIA WYBORU TYPU ŁOŻYSKA
● Wielkość występującego obciążenia dynamicznego P w N/mm²
● Prędkość ślizgowa (liniowa) V w m/s
● Współczynnik obciążeniowy będący iloczynem obciążenia P i prędkości V w 
  N/mm² x m/s

KRYTERIA UZUPEŁNIAJĄCE
● Temperatura pracy w ºC
● Praca w środowisku zanieczyszczonym
● Odporność na korozję (praca w środowisku o wysokiej wilgotności)
● Oczekiwana trwałość łożyska zależna od typu pracy (ciągła, okresowa)
● Rodzaj pracy wałka (obrotowy, nawrotny, wzdłużny)

DOBÓR FORMY ŁOŻYSKA (cylindryczna czy z kołnierzem)
Większość typów występuje również w formie kołnierzowej, aczkolwiek ilość możliwych 
wymiarów standardowych jest mniejsza niż w wypadku formy cylindrycznej.
Forma kołnierzowa polepsza jakość osadzenia. Kołnierz może stanowić powierzchnię 
ślizgową pozycjonującą wałek. W wypadku formy cylindrycznej typów spiekanych PMB, 
PMFe i z litego brązu BG funkcję te może pełnić powierzchnia czołowa. Przy wysokich 
obciążeniach działających wzdłuż wałka należy stosować formę kołnierzową oferującą 
większą powierzchnię, na którą rozkłada się obciążenie.



WYBÓR TYPU ŁOŻYSKA 
zestawienie porównawcze typów

TYP Jednostka PMB BG PMFe BZ PS TS TB
Dopuszczalne obciążenie dynamiczne P 10 100 20 40 140 140 140
Maksymalna prędkość ślizgania V m/s 6 0,5 4 2,5 2,5 2,5 2,5
Dopuszczalny współczynnik PV N/mm²*m/s 1,8 1,5 1,6 2,8 2,8 1,8 1,8
Temperatura pracy T ºC -20 / +120 -40 / 250 -20 / 120 -40 / +250 -40 / +160 -50 / +280 -50 / +280

0,05-0,20 0,08-0,22 0,05-0,25 0,05-012 0,04-0,12 0,03-0,25 0,02-0,25

Odporność na korozję Tak Tak Ograniczona Tak Ograniczona Słaba Tak

N/mm²

Współczynnik tarcia µ

TECHNICZNE DORADZTWO
Niniejsza prezentacja zawiera szereg informacji pozwalających na ocenę możliwości 
zastosowania poszczególnych typów , pomocnych w dokonaniu optymalnego wyboru. 
Całokształt tematyki jest zbyt obszerny na szczegółowy opis wszystkich zagadnień 
trybologicznych i zjawisk zachodzących pomiędzy współpracującymi elementami.
Każdy projekt wymaga indywidualnej analizy warunków pracy nie wspomnianych w 
niniejszym opracowaniu, a wpływających na jakość pracy i żywotność łożyska. 
Na pracę łożyska wpływa wiele elementów, takich jak:
● Gładkość i rodzaj materiału wałka
● Materiał obudowy łożyska
● Wibracje i uderzenia wstrząsowe
● Występowanie zanieczyszczeń i ich rodzaj
● Właściwy dobór środka smarnego w wypadku typów BZ, PS
OFERUJEMY DORADZTWO TECHNICZNE I POMOC W POSZUKIWANIU 
OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH.


