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11 LEGGYAKORIBB CSAPÁGYHIBA
Előfordult már csapágy meghibásodás gépeiben?
A gépgyártók általában nem szokták megosztani az előforduló hibák
okait és a lehetséges ellenintézkedéseket.
Cégünk a fogaskerekek és a mezőgazdasági gépek alkatrészeinek
gyártására szakosodott. A gépek javításával eltöltött idő alatt nagyon
sok meghibásodással találkoztunk és a hosszú évek folyamán
megszerzett tapasztalat alapján, a következő 11 leggyakoribb
meghibásodást mutatjuk meg és megelőző megoldásokat javaslunk a
hosszabb élettartam érdekében.

CSAPÁGYAK MEGHIBÁSODÁSAI ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK
A gördülőcsapágyak üzemi állapotukban legtöbb esetben nem figyelhetők meg. A zajszintből, rezgésekből, a
hőmérséklet emelkedéséből és a kenési feltételekből lehet megítélni, hogy milyen zavar léphetett fel egy adott
csapágy esetében.

1. FELPIKKELYESEDÉS
Hogyan jelentkezik?
A futópálya felülete mentén kopási nyomokat lehet észlelni. A
későbbiek során világos kiverődések lépnek fel.

Mi lehet az oka?
Túl nagy terhelés, helytelen kezelés, a ház, vagy a tengely
ülékek nem megfelelő pontosságúak, túl csekély
csapágyhézag, idegen anyag bejutása, korrózió, túl magas
üzemi hőmérséklet miatt a keménység csökken.

Mi a megoldás?
Csapágyterhelést megvizsgálni, más csapágyat választani, csapágyhézag ellenőrzése, a tengely illetve a ház
ülékeinek ellenőrzése, a csapágy közelében működő egyéb elemek vizgálata. A beépítési eljárás és a kenési
rendszer felülvizsgálata.

2. BEFESZÜLÉS
Hogyan jelentkezik?
Az üzemi hőmérséklet állandóan emelkedik, a csapágyon
elszineződést lehet észlelni, illetve a csapágy blokkol.

Mi lehet az oka?
Túl kis csapágyhézag (esetleg a csapágyülék ovális), túl kevés,
vagy nem megfelelő kenés, túl nagy csapágyterhelés (túl magas
nyomás), beszűkülő görgők.

Mi a megoldás?
Csapágyhézagot megvizsgálni (esetleg megnövelni), a kenőanyagot és kenési módozatot felülvizsgálni, az
üzemi feltételeket megvizsgálni, esetleges ferde beállítások ellenőrzése szükséges, a csapágy környezetének
és illesztésének felülvizsgálata, valamint a csapágy beépítési módszerének felülvizsgálata.

3. REPEDÉSEK ÉS ROVÁTKÁK
Hogyan jelentkezik?
Helyileg behatárolt kiverődések, kis repedések vagy rovátkák,
beégések.

Mi lehet az oka?
Jelentős lökésszerű terhelések, túl feszes illesztés, a futópályán
jelentős kitöredezések, súrlódásos kimaródások, túl kisméretű
rádiusz
a
felfekvő
vállnál,
szakszerűtlen
kezelés
(kalapácsütésekkel), nagyobb méretű idegen anyagok.

Mi a megoldás?
Az üzemi feltételek átvizsgálása, illesztések, a tengely és a ház anyagának vizsgálata, gondos kezelés, kenés
ellenőrzése, a csapágy környezetének konstrukciós felülvizsgálata.

4. KOSÁR MEGHIBÁSODÁSAI
Hogyan jelentkezik?
A kosárkapcsolat meglazul, eltörik.

Mi lehet az oka?
Túl nagymértékű ferdeség, túl magas gyorsulás, illetve
fordulatszám, nem kielégítő kenés, külső erőszakos
beavatkozás a beépítéskor, túl magas üzemi hőmérséklet
(műanyag kosár).

Mi a megoldás?
Üzemi feltételek és kenés ellenőrzése, kosár tipusának vizsgálata, gondos kezelés, a ház és a tengely
merevségének felülvizsgálata.

5. KENŐANYAG KITÜREMKEDÉS
Hogyan jelentkezik?
A futópálya felületén kopási nyomokat lehet észlelni, a vezetőfelületek, görgővégek érdesek.

Mi lehet az oka?
Nem kielégítő kenés, finomszemcsés idegen anyag jelenléte, ferde görgőbeállítás az egytengelyűségi hibák
miatt, a gördülőtestek gyakori megcsúszása, túl kis csapágyterhelések.

Mi a megoldás?
A kenési rendszert és a kenőanyagot felülvizsgálni, üzemi feltételeket megvizsgálni, a csapágyat kielégítően
előfeszíteni, tömítéseket megjavítani.

6. ROZSDA ÉS KORRÓZIÓ
Hogyan jelentkezik?
Rozsda, illetve korróziónyomok a csapágyon.

Mi lehet az oka?
Szakszerűtlen karbantartás, nem megfelelő csomagolás és
korrózióvédelem.

Mi a megoldás?
Tömítéseket cserélni, kenőanyagot víztartalom szempontjából
felülvizsgálni, gondosabb csapágy- karbantartás, kezelés, víz, kémiai anyagok elleni fokozott védelem, kézről
rákerülő izzadásszennyeződéstől megóvni.

7. BERÁGÓDÁSI NYOMOK
Hogyan jelentkezik?
Kontaktkorrózió legfinomabb szemcséjű idegen anyagok miatt,
hidegfelheggedések álló helyzetben fellépő rázkódások
következtében a futópálya és a gördülőtest között.

Mi lehet az oka?
Nem kielégítő illesztési túlfedés, oszcillációs mikromozgások
fellépése, nem kielégítő kenőanyag, hullámzó megterhelések,
álló helyzetben fellépő lengések és vibráció.

Mi a megoldás?
Nagyobb átfedésű illesztést választani, a belső és külső gyűrűt külön-külön szállítani, a csapágy előfeszítését
beállítani, kenőanyagot felülvizsgálni, illetve csapágyat cserélni.

8. KOPÁSI JELENSÉGEK
Hogyan jelentkezik?
Felületi kopások, illetve az alakhűség
bekarcolódások, érdességi nyomok.

megváltozása,

Mi lehet az oka?
Idegen szennyeződések a kenőanyagban, nem megfelelő
kenőanyag, görgőtágulás.

Mi a megoldás?
A kenési módozatot és a kenőanyagot felülvizsgálni, tömítéseket
kicserélni, központos futási hibákat kiküszöbölni.

9. ELEKTROMOS ÁRAM JUT A CSAPÁGYHOZ
Hogyan jelentkezik?
Bemélyedés, hullámosodás a csapágy futópályáján.

Mi lehet az oka?
Áram halad át a csapágyon.

Mi a megoldás?
Áramvezető áthidalás szükséges, a csapágyat szigetelni kell.

10.

BENYOMÓDÁSOK, KARCOK

Hogyan jelentkezik?
Karcolások idegen, kemény tárgyaktól, leverődések a beépítés
során, benyomódások mechanikus behatásokra.

Mi lehet az oka?
Idegen szennyező anyag a csapágyban, a belső és külső gyűrűk
nem kielégítően gondos párosítása, külső erőszakos behatások
nyomai a csapágyon, nem központosan futó részek erőszakos
összeépítése.

Mi a megoldás?
Gondos összeépítés, a munkahelyi tisztaság javítása, minden géprészt alaposan átvizsgálni, megtisztítani.

11.

ELVÁNDORLÁS, CSÚSZÓ-ELMOZDULÁS

Hogyan jelentkezik?
Furat- és köpenyrész felületei tükörfényesek,
elszineződnek, benyíródások észlelhetők.

vagy

Mi lehet az oka?
Túl kis illesztési átfedás, a szorítóhüvely meghúzása nem
kielégítő, eltérő hődiletáció, túl nagy terhelés.

Mi a megoldás?
Illesztések, üzemi feltételek
pontosságának ellenőrzése.

átvizsgálása,

az

ülékek
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