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Valivé teliesko (2) súdkového ložiska je riešené tak, že geometria valivej plochy valivého telieska je logaritmickou
krivkou, popísanou rovnicami (y) a (x), kde Re [mm] udáva
polomer obežnej dráhy vonkajšieho ložiskového krúžku,
Dwe [mm] je maximálny priemer valivého telieska v mieste
kontaktu, lT [mm] je maximálna dĺžka valivého telieska
a dlog [-] je parameter úbytku logaritmického profilu valivého telieska, pričom geometria vonkajšieho ložiskového
krúžku a vnútorného ložiskového krúžku sa nemení oproti
pôvodnej geometrii súdkového ložiska.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka konštrukcie valivého telieska súdkového ložiska. Technické riešenie spadá do
oblasti strojárenského priemyslu.
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Doterajší stav techniky
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Valivé ložiská tohto druhu sú známe napríklad z patentových dokumentov DE102012219512A1,
US9541127B1, US3547504A, CN201982500U.
Pri týchto známych súdkových ložiskách je geometria valivého telieska tvorená kružnicovými oblúkmi,
ako je vidieť na obrázku pôvodnej geometrie - Obr. 1, kde Dwe[mm]- maximálny priemer valivého telieska
v mieste kontaktu, Rs[mm]- hlavný polomer valivého telieska, L[mm]- dĺžka valivého telieska, α[°]- nominálny dotykový uhol, r[mm]- koncový polomer valivého telieska, Re[mm]- polomer obežnej dráhy vonkajšieho
krúžku, Ri[mm]- polomer obežnej dráhy vnútorného krúžku. Súdkové ložisko s pôvodnou geometriou valivého
telieska má určitú životnosť, ako je vidieť na obrázkoch Obr. 4 a Obr. 5.
Cieľom technického riešenia je vytvoriť valivé teliesko s novou geometriou pre valivé ložisko uvedeného
druhu, ktoré pri pôvodnom vonkajšom krúžku, vnútornom krúžku a klietke, bude mať celkovú životnosť vyššiu
ako valivé ložisko uvedeného druhu s pôvodnou geometriou valivého telieska.
Výsledkom tohto úsilia je ďalej popisovaná konštrukcia valivého telieska súdkového ložiska podľa predkladaného technického riešenia.
Podstata technického riešenia
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Nedostatky v oblasti životnosti sú odstránené konštrukciou valivého telieska súdkového ložiska podľa technického riešenia. Podstata riešenia spočíva v tom, že pomocou návrhu novej geometrie valivého telieska, ktorej
základom je logaritmická krivka popísaná rovnicou (1), sa priaznivejšie rozloží kontaktný tlak medzi valivým
telieskom a ložiskovým vonkajším krúžkom a ložiskovým vnútorným krúžkom ako pri stávajúcom valivom
teliesku s pôvodnou geometriou.
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kde: Re[mm]- polomer obežnej dráhy vonkajšieho krúžku, Dwe[mm]- maximálny priemer valivého telieska
v mieste kontaktu, IT[mm] - je maximálna dĺžka valivého telieska, dlog[-] - parameter úbytku logaritmického
profilu valivého telieska.
Druhá časť rovnice (1) je všeobecne známe riešenie tvaru valivého telieska u valivých ložísk s čiarovým
stykom.
Výhody konštrukcie valivého telieska súdkového ložiska podľa technického riešenia sú zjavné z účinkov,
ktorými sa prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že originalita predloženého riešenia spočíva v tom, že sa zvýši celková životnosť súdkového ložiska.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Konštrukcia valivého telieska súdkového ložiska podľa technického riešenia bude bližšie zobrazená na výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený náčrt pôvodnej geometrie valivého telieska medzi vonkajším a vnútorným
ložiskovým krúžkom súdkového ložiska.
Na obr. 2 je znázornený náčrt návrhu novej geometrie valivého telieska, medzi vonkajším a vnútorným
ložiskovým krúžkom súdkového ložiska.
Na obr. 3 je znázornený detailný náčrt návrhu novej geometrie valivého telieska.
Na obr. 4 je znázornené porovnanie priebehov kontaktného tlaku na obežnej dráhe vonkajšieho ložiskového
krúžku súdkového ložiska novej a pôvodnej geometrie valivého telieska.
Na obr. 5 je znázornené porovnanie priebehov kontaktného tlaku na obežnej dráhe vnútorného ložiskového
krúžku súdkového ložiska novej a pôvodnej geometrie valivého telieska.
Na obr. 6 je znázornené porovnanie vypočítaných životností novej a pôvodnej geometrie valivého telieska.
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Príklady uskutočnenia
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie
ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického
riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odborníkov
znalých stavom techniky nemôže robiť problém optimálneho navrhnutia konštrukcie, preto tieto znaky neboli
detailne riešené.
Príklad 1
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná konštrukcia valivého
telieska súdkového ložiska, ktorá je znázornená na obr. 2 a 3. Konštrukcia je riešená tak, že geometria valivej
plochy valivého telieska je logaritmickou krivkou, popísanou rovnicami:
𝑥
1
𝑦 = 83 − 83. (1 − √1 − ( )2 ) − 0,035.19.5. ln(
𝑥
83
(1 − (2. )2 )
23
x ∈< −11,5;+11,5 >
Kontaktný tlak medzi valivým telieskom (2) a vonkajším ložiskovým krúžkom (1), súdkového ložiska sa
rozloží priaznivejšie ako pri pôvodnom valivom teliesku s pôvodnou geometriou a ako je to vidno na obr. 4.
Zároveň kontaktný tlak medzi valivým telieskom (2) a vnútorným ložiskovým krúžkom (3) súdkového
ložiska sa rozloží priaznivejšie ako pri pôvodnom valivom teliesku, s pôvodnou geometriou a vnútorným ložiskovým krúžkom ako je to vidno na obr. 5. Celková životnosť súdkového ložiska s valivým telieskom s novou geometriou, podľa technického riešenia, sa zvýši oproti stávajúcemu súdkovému ložisku s pôvodnou geometriou valivého telieska ako je to vidno na obr. 6.
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Priemyselná využiteľnosť
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Priemyselná využiteľnosť konštrukcie valivého telieska súdkového ložiska s novou geometriou na zvýšenie
životnosti súdkového ložiska, podľa technického riešenia nachádza využiteľnosť v strojárenstve.
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NÁROKY NA OCHRANU
Valivé teliesko súdkového ložiska, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že geometria valivej plochy valivého telieska je logaritmickou krivkou, popísanou rovnicami:
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kde: Re[mm]- polomer obežnej dráhy vonkajšieho krúžku, Dwe[mm]- maximálny priemer valivého telieska
v mieste kontaktu, IT [mm] - je maximálna dĺžka valivého telieska, dlog [-] - parameter úbytku logaritmického
profilu valivého telieska.
3 výkresy
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