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Streszczenie 
 

W literaturze brak jest informacji dotyczących wyznaczania  momentu 
tarcia w  łożyskach tocznych kulkowych zwykłych niedociążonych stoso-
wanych w urządzeniach pomiarowych. W artykule przedstawiono istnieją-
ce modele do obliczania orientacyjnych wartości momentu tarcia łożysk 
tocznych. Przedstawiono zakres ich stosowalności. Zaproponowano prostą 
zależność umożliwiającą obliczenie momentu tarcia w łożyskach kulko-
wych zwykłych niedociążonych stosowanych w urządzeniach pomiaro-
wych. Przedstawiono stanowisko badawcze oraz wyniki badań doświad-
czalnych uzasadniające poprawność opracowanej zależności. 
 
Słowa kluczowe: łożyska toczne, moment tarcia. 
 

Method for calculations of frictional  
resistances in low loaded ball bearings 

 
Abstract 

 
In the relevant bibliography, there is no information on how to determine 
the friction torque in standard ball bearings, which are applied in measuring 
devices as under-loaded. The paper presents the existing models for  
computing approximate values of the friction torque of ball bearings. 
Scopes of their applications are indicated. There is presented a simple 
dependency making it possible to calculate the friction torque of standard 
ball bearings applied to measuring devices as under-loaded. The dependency 
concerns a case of a support in two standard ball bearings lubricated with 
few drops of oil with viscosity of 8-10 mm2/s at 50 oC, and is expressed by 
Eq. (13) where: Mt – friction torque in Nmm; d – diameter of the inner ring 
of the bearing in mm; n – rotational speed in rpm (for n>3000 rpm it 
should be accepted that n=3000 rpm); Pp – load of the support due to 
transverse force in N; C – coefficient dependent on the radial clearance in 
a bearing loaded due to longitudinal force Pw in N (C= 4 for a bearing with 
a standard clearance; C=3 for a bearing with an increased clearance; C=6 
for a bearing with a reduced clearance). The proposed equation does not 
apply to a  friction torque occurring at a start-up of the bearings. There is 
also presented a test station as well as the results of experimental studies 
that prove the proposed dependency to be correct. The measurements were 
taken using a method of coasting (accelerating an inert mass). The influence 
of the rotational speed, the load and its direction as well as the radial 
clearance in the bearing on the  friction torque is also discussed. 
 
Keywords: rolling bearings, frictional torque. 
 
1. Wstęp 
 

Moment tarcia w łożyskach tocznych w większości urządzeń 
jest określany w celu wyznaczenia ilości ciepła wydzielanego 
przez łożysko. Są to urządzenia, w których przenoszony moment 
jest od kilku do kilkuset rzędów większy od strat w łożyskach 
tocznych. Obecnie wytwarzanych jest coraz więcej urządzeń,  
w których musimy uwzględniać straty na tarcie w łożyskach tocz-
nych. Są to urządzenia mechaniki precyzyjnej, pomiarowe z obro-
towymi elementami ułożyskowanymi na łożyskach tocznych. 
Zastosowane w tych urządzeniach łożyska toczne powinny wyka-

zywać zdefiniowane oraz małe momenty tarcia. Głównie łożyska 
kulkowe zwykłe znalazły zastosowanie w tego typu urządzeniach 
ze względu na: niewielkie opory ruchu, przenoszenie zarówno 
obciążeń poprzecznych jak i wzdłużnych, zakres produkowanych 
średnic wewnętrznych pierścieni od 3 mm, możliwość  wykonania 
elementów z bardzo dużą dokładnością.  Stosowane w tych  
urządzeniach łożyska toczne pracują z reguły jako niedociążone 
(P/C < 0,01 gdzie: C- nośność ruchowa łożyska, P obciążenie 
łożyska) co znacznie utrudnia oszacowanie momentu tarcia. Brak 
czynnika dominującego – siły zewnętrznej (obciążenia), powoduje 
zwiększenie procentowego wpływu na opory ruchu innych czyn-
ników takich jak: prędkość obrotowa, lepkość oleju lub pozorna 
lepkość dynamiczna smaru zastosowanego do smarowania łoży-
ska, rodzaj zastosowanego uszczelnienia, temperatura otoczenia, 
kierunek obciążenia, luz poprzeczny w łożysku. 

 
2. Modele wyznaczania momentu tarcia   

łożysk tocznych kulkowych zwykłych 
 
2.1. Łożyska dociążone (P/C≥0,1) 
 

Dla łożysk dociążonych P/C ≥0,1 smarowanych smarem pla-
stycznym lub zanurzeniowo olejem o średniej lepkości, pracują-
cych przy prędkości obrotowej wynoszącej 50 % prędkości gra-
nicznej proponowana jest prosta zależność [2, 3]: 

 
                                       Mt= ½ Pμd                                        (1) 

 
gdzie dla łożysk tocznych kulkowych zwykłych: Mt – moment 
tarcia; P- obciążenie poprzeczne ; μ= 0,0015 obliczeniowy współ-
czynnik tarcia; d- średnica wewnętrzna łożyska. Dla tak przyję-
tych warunków moment tarcia od obciążenia jest tak duży, że inne 
czynniki takie jak: prędkość obrotowa, lepkość oleju nie mają 
istotnego wpływu na wartość momentu tarcia. Rys.1 przedstawia 
wpływ obciążenia poprzecznego P na obliczeniowy współczynnik 
tarcia μ dla łożyska kulkowego zwykłego 607 smarowanego 
dwoma kroplami oleju o lepkości 10 mm2/s pracującego przy  
temperaturze otoczenia 22o i prędkości obrotowej 300 obr/min. 
Wartość dla P/C≥0,1 wynosi μ = 0,0009 i jest mniejsza od warto-
ści katalogowej μ=0,0015 ze względu na pomiary przy 
n=300obr/min oraz zastosowanie smarowania stosowanego  
w przyrządach pomiarowych. Badania wykonano metodą wahadła 
bezmasowego [8]. Współczynnik tarcia wyznaczono ze wzoru: 
 

                                μ=2Mt/dP                                         (2) 
 

 
 

Rys. 1.  Obliczeniowy współczynnik tarcia μ w funkcji obciążenia poprzecznego 
dla łożyska typu 607 

Fig. 1.  Friction factor μ vs. load for 607 bearings 
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Słusznie narzucone ograniczenie, że obciążenie jest tylko po-
przeczne dla P/C≥0,1 powoduje, że wzór (1) nie znajduje zasto-
sowania przy obliczeniach momentu tarcia w przyrządach pomia-
rowych gdy nie jest spełniony warunek P/C≥0,1. Na rys.1. widzi-
my jak znacznym zmianom podlega  obliczeniowy współczynnik 
tarcia w zakresie P/C < 0,01. Dla łożysk 607 produkowanych 
przez SKF wartość C w ciągu kilkunastu lat znacznie wzrosła wg 
[3] wynosi 2340 N, zaś wg [2] 1720 N. 
 
2.2. Wzór Palmgrena [1] 
 

Znacznie dokładniejszy, sposób wyznaczania momentu tarcia 
zaproponowany przez A. Palmgrena [1], następnie był wielokrot-
nie udoskonalany. Wersja wg katalogu SKF [4] przystosowana dla 
łożysk kulkowych zwykłych jest następująca: 

 
   M= Mo+M1                                                            (3) 

 
gdzie : Mo- moment tarcia niezależny od obciążenia; M1- moment 
tarcia zależny od obciążenia 
 

                     M0= 10-7f0(νn)2/3dm
3
 dla  νn ≥ 2000                     (4) 

 
lub 

                            M0= 160·10-7f0dm
3
 dla  νn                            (5) 

 
gdzie: f0- współczynnik zależny od rodzaju łożyska i smarowania; 
n- prędkość obrotowa w obr/min; ν- lepkość kinematyczna oleju 
przy temperaturze pracy łożyska(mm2/s); dm=0,5(d+D) średnica 
średnia łożyska (mm); d- średnica wewnętrzna łożyska; D- średni-
ca zewnętrzna łożyska 

                                    M1= f1g1Podm                                      (6) 
 

gdzie: f1=0,0009(P0/C0)
0,56; g1= od 2 do 3- współczynnik zależny 

od kierunku obciążenia P0- zastępcze obciążenie spoczynkowe 
(N); g1Po=3Fw-0,1Fp; Fw- obciążenie wzdłużne; Fp- obciążenie 
poprzeczne (jeżeli g1Po< Fp to przyjmuje się g1Po= Fp); 
dm=0,5(d+D) średnica średnia łożyska (mm). 

Przyjęte zostały założenia: smarowanie smarem plastycznym, 
lub typowe rodzaje smarowania olejowego: zanurzeniowe, olejo-
wo powietrzne albo natryskowe. Jeśli luz roboczy jest normalny 
powoduje to ograniczone zastosowanie modelu (3) do obliczania 
momentu tarcia w łożysk tocznych stosowanych w urządzeniach 
pomiarowych. Trudności też sprawia wyznaczenie lepkości kine-
matycznej oleju ν przy temperaturze pracy. Obliczone wartości 
momentu tarcia dla łożysk kulkowych zwykłych w zakresie śred-
nic wewnętrznych 3-10 mm porównano z  doświadczalnymi. 
Najmniejsze różnice dochodzące do 50 % występowały dla tylko 
poprzecznych obciążeń. Przy obciążeniach wzdłużnych różnice te 
dochodziły do 300 %.  
 
2.3. Model SKF [3]   
 

Model wg SKF [3]  jeszcze dokładniejszy gdyż sumuje się 
wszystkie źródła tarcia występujące w łożysk    

 
M= Mrr+Msl+Mseal+Mdrag                                            (7) 

 
gdzie: M – całkowity moment tarcia; Mrr – moment tarcia toczne-
go; Msl – moment tarcia ślizgowego;  Mseal – moment tarcia 
uszczelnień; Mdrag – moment tarcia wynikający z oporów ruchu  
w środowisku olejowym, ugniatania smaru, rozbryzgów itp. Wzo-
ry umożliwiające liczenie poszczególnych momentów tarcia są 
bardzo skomplikowane, dlatego zalecane jest korzystanie z „Kata-
logu Interaktywnego SKF” znacznie ułatwiającego obliczenia. 

Jednak podobnie jak we wzorze (3) przyjęte zostały następujące 
założenia: smarowanie smarem plastycznym, lub typowe rodzaje 
smarowania olejowego: zanurzeniowe, olejowo powietrzne albo 
natryskowe oraz, że luz roboczy jest normalny. Powodują one, że 
ograniczone jest zastosowanie modelu (7) do obliczania momentu 

tarcia w łożysk tocznych stosowanych w urządzeniach pomiaro-
wych.  
 
2.4. Wzór opracowany specjalnie do obliczania 

momentu tarcia  ułożyskowania na dwóch 
łożyskach tocznych kulkowych zwykłych 
stosowanych w przyrządach  
pomiarowych [6] 

 
Wzór ten można zapisać następująco: 
 

M=10-7aνn(dwADzA+dwBDzB)+bPz                      (8) 
 

gdzie: a=1020/T -1  dla t ≥ 20 0C lub a=100,66 - T/30 dla t < 20 0C 
parametr zależny od temperatury otoczenia t w której pracuje 
ułożyskowanie w oC; ν -lepkość kinematyczna oleju w temperatu-
rze 50 oC w mm2/s; n- prędkość obrotowa ułożyskowania  
w obr/min; dwA,B, DzA,B – średnica bieżni pierścienia wewnętrzne-
go (w) i zewnętrznego (z) łożysk A i B w mm; b=2·10-3 dla łoży-
ska wykonanego w klasie P4, b=2,5·10-3 dla klasy P5, b=3·10-3 
dla klasy P6, b=4·10-3 dla klasy P0.  
Średnice bieżni pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego nie są 

znane. Aby uniknąć wykonywania pomiarów tych średnic, można 
przyjąć ich wartości takie, jak wymiary średnic da oraz Da związa-
nych z zabudową łożyska. Wartości średnic da i Da są podawane  
w katalogach łożysk tocznych[3]  dla każdego łożyska tocznego: 
dla łożyska oznaczonego A – DzA=DaA oraz dwa=daA, dla łożyska 
oznaczonego B – DzB=DaB oraz dwB=daB.  

Przyjęto, że łożysko oznaczone indeksem A jest osadzone na 
wale i w obudowie tak, że przenosi obciążenie poprzeczne PpA  
oraz wzdłużne PwA. Łożysko oznaczone indeksem B przenosi 
tylko obciążenie poprzeczne PpB. 

Pz- obciążenie zastępcze ułożyskowania, w którym łożysko A 
jest obciążone siłą działającą pod kątem β oblicza się z zależności: 

                                             
Pz=(P2

wA+ P2
pA)1/2 + PpB  dla β≤α0                       (9) 

 
                        Pz=PwA/sin α0+PpB  dla β                             (10)    

 
Wartości kątów β i α0 określają następujące zależności: 
 

α0=arccos(1- gp/0,08dk)                              (11)  
 

                                   β=arctgPwA/PpA                                                     (12)    
 

gdzie: α0- maksymalny kąt działania łożyska; gp- luz poprzeczny 
łożyska A (mm); dk- średnica kulek w łożysku A (mm);  
PwA- obciążenie wzdłużne w łożysku A (N); PpA, PpB- obciążenia 
poprzeczne łożysk A i B (N). 

Wzór (8) też jest skomplikowany, wymaga pomiaru luzu po-
przecznego w łożysku lub zamówienia u producenta łożysk  
z określonym luzem, trudności również może sprawić określenie 
średnicy elementu tocznego dk. 
 
2.5. Opracowana nowa zależność do  

wyznaczania momentu tarcia  
w łożyskach niedociążonych 

 
Na podstawie badań eksperymentalnych oraz analizy wpływu 

poszczególnych czynników na moment tarcia, opracowano prostą 
zależność umożliwiającą z niedużym błędem, nie przekraczają-
cym 50 %, wyznaczyć moment tarcia ułożyskowań stosowanych 
w urządzeniach pomiarowych: 

 
Mt=4·10-5dn+ 4·10-3(Pp+cPw)                        (13) 

 
gdzie: Mt – moment tarcia w Nmm; d – średnica wewnętrzna 
łożyska w mm; n – prędkość obrotowa w obr/min; dla n>3000 obr 
/min należy we wzorze przyjąć n = 3000obr/min; Pp – obciążenie 
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ułożyskowania siłą poprzeczną w N; c – współczynnik uzależnio-
ny od luzu promieniowego w łożysku obciążonym siłą wzdłużną 
Pw w N. c= 4 dla łożyska z luzem normalnym; c=3 dla łożyska  
z luzem powiększonym; c=6 dla łożyska z luzem pomniejszonym. 

Ograniczenia dotyczące stosowalności wzoru (13):  
-  nie dotyczy momentu tarcia przy rozruchu 
-  dotyczy tylko ułożyskowań na dwóch łożyskach kulkowych 

zwykłych smarowanych kilkoma kroplami oleju o lepkości 8-10 
mm2 /s (50 oC) 

 
3. Stanowisko badawcze do wyznaczania 

wartości momentów tarcia łożysk tocznych 
stosowanych w urządzeniach pomiarowych 

 
Badania doświadczalne wykonano metodą wybiegu [6]. Rys. 2 

przedstawia schemat stanowiska. W metodzie wybiegu badane jest 
ułożyskowanie na dwóch łożyskach kulkowych zwykłych 1. 
Pierścienie wewnętrzne tych łożysk osadzone są na wałku 2 uło-
żyskowanym w korpusie 10. Silnik 11 napędza wałek 2 z określo-
ną prędkością. Tuleja 4 swoim ciężarem obciąża badane ułoży-
skowanie.  W metodzie wybiegu opory ruchu w badanych łoży-
skach osadzonych na wałku obracającym się z określoną prędko-
ścią powodują ruch obrotowy przyśpieszony tulei 4.                                                                                                                                                                      

 

 
 
Rys. 2.  Schemat stanowiska do badań momentu tarcia ułożyskowania na dwóch 

łożyskach metodą wybiegu.1- badane łożyska, 2- wałek, 3- tuleja pośrednia, 
4- pierścień obciążający, 5- wkręty ustalające położenie kątowe wałka,  
6- płyta czołowa, 7- podstawa, 8- tarcza układu impulsującego, 9- układ  
fotodioda-oświetlacz, 10- korpus, w którym ułożyskowany jest wałek,  
11- silnik o regulowanej prędkości obrotowej, 12- płyta obrotowa,  
13- oś obrotu, 14- podziałka kątowa kąta ρ, 15- koło zamachowe 

Fig. 2.  Test rig for investigation of frictional torque of set of two bearings by use  
of inertia loading ring (4) and estimation of angular acceleration. 1- tested 
bearing, 2-shaft, 3- bush, 4- ring for loading, 5- screws for fixing of angular 
position of shaft, 6- main frame, 7- base, 8- disk of counting impulses,  
9- photodiode riding system, 10- main structure for mounting of tested  
bearing, 11- motor with variable rotational speed, 12- rotating plate,  
13- axis of rotation, 14- protractor, 15- inertial wheel 

 
Czujniki zamocowane w obudowie, na obracającym się wale 

jak i na pierścieniu obciążającym umożliwiają pomiary prędkości 
obrotowej wału jak i pierścienia obciążającego. Konstrukcja sta-
nowiska umożliwia przechylenie wałka wraz z tuleją z badanymi 
łożyskami względem osi 13 o kąt ρ, przez co uzyskano możliwość 
badania wpływu kierunku obciążenia działającego na łożysko (kąt 
β) na moment tarcia. Zależność między kątami β i ρ jest podana  
w pracy [4].   W stanowisku przewidziano kilka tulei o różnym 
ciężarze. Ponadto w celu badania łożysk o różnych średnicach 
wewnętrznych i zewnętrznych umożliwiono wymianę tulei po-
średnich 3 oraz wałków 2. Opory ruchu ułożyskowania wyzna-
czamy korzystając z wzoru: 

Mt = Jε                                         (14) 
 

gdzie: J – moment bezwładności pierścienia obciążającego,  
ε – przyspieszenie kątowe pierścienia obciążającego. 
 

4. Analiza wpływu prędkości obrotowej,  
obciążenia , kierunku obciążenia, luzu  
poprzecznego w łożysku na moment tarcia 

 
Na podstawie przeprowadzonych badań w zakresie prędkości 

obrotowych 80 – 3000 obr/min dla łożysk smarowanych jednora-
zowo olejem lub smarem stwierdzono, że zachodzi liniowa zależ-
ność między momentem tarcia a prędkością obrotową rys.3. Po-
wyżej 3000 obr/min moment tarcia nie wzrasta a nawet znacznie 
maleje rys. 4 ze względu na malejące opory hydrodynamiczne, 
gdy nadmiar oleju zostaje odrzucony siłami odśrodkowymi ze 
strefy tarcia. Dlatego we wzorze (13) dla wartości n>3000 obr 
/min należy przyjmować n = 3000 obr/min;  

 

 
 
Rys. 3.  Moment tarcia w funkcji prędkości obrotowej dla ułożyskowań na dwóch 

łożyskach 607 o różnych wartościach luzu poprzecznego. Pomiary  
wykonano metodą wybiegu co 40 obr/min. Ułożyskowanie obciążono  
siłą 17,6N pod kątem ρ=450. Do smarowania użyto oleju o lepkości  
kinematycznej 10mm2/s w ilości 2 kropli na łożysko. 
1 – luz 36 μm, prosta regresji o równaniu Mt=0,268n+102 wsp. korelacji r=0,978 
2 – luz 26 μm, prosta regresji o równaniu Mt=0,289n+147 wsp. korelacji r=0,994 
3 – luz 22 μm, prosta regresji o równaniu Mt=0,291n+164 wsp. korelacji r=0,994 
4 – luz 14 μm, prosta regresji o równaniu Mt=0,301n+167 wsp. korelacji r=0,997 
5 – luz 9 μm, prosta regresji o równaniu Mt=0,288n+180 wsp. korelacji r=0,994 
6 – luz 7 μm, prosta regresji o równaniu Mt=0,323n+172 wsp. korelacji r=0,998 
7 – luz 4 μm, prosta regresji o równaniu Mt=0,360n+328 wsp. korelacji r=0,990 

Fig. 3.  Frictional torque vs. rotational speed (in rpm) for 607 bearings at various 
radial clearance. Measurements made by estimation of angular acceleration 
at known inertia of loading ring after every 40 rpm. The applied load at 
ρ=45o was 17,6N. Bearings were lubricated with 2 droplets oil kinematic 
viscosity 10mm 2 /s (50 0C). 
1 – clearance 36 μm, regression line Mt=0,268n+102 correlation coefficient r=0,978 
2 – clearance 26 μm, regression line Mt=0,289n+147 correlation coefficient r=0,994 
3 – clearance 22 μm, regression line Mt=0,291n+164 correlation coefficient r=0,994 
4 – clearance 14 μm, regression line Mt=0,301n+167 correlation coefficient r=0,997 
5 – clearance 9 μm, regression line Mt=0,288n+180 correlation coefficient r=0,994 
6 – clearance 7 μm, regression line Mt=0,323n+172 correlation coefficient r=0,998 
7 – clearance 4 μm, regression line Mt=0,360n+328 correlation coefficient r=0,990 

 
 

 
 
Rys. 4.  Moment tarcia w funkcji prędkości obrotowej. Wartości momentu podano  

dla jednego łożyska. Pomiary wykonano metodą wybiegu dla ułożyskowania 
na dwóch łożyskach 608 co 500 obr/min. w zakresie 500-30 000 obr/min  
Ułożyskowanie obciążono siłą poprzeczną 60 N kąt ρ=0o. Do smarowania użyto 
oleju o lepkości kinematycznej 10 mm2/s (50 oC) w ilości 2 kropli na łożysko 

Fig. 4.  Frictional torque vs. rotational speed for one bearing. The used method was 
the same as for data plotted in Fig.3. Tested bearings 608. The measurements 
were taken after every 500 rpm in the range 500-30 000 rpm. The applied load 
was 60N at ρ=0o. Lubrication with oil (two droplets for one bearing) with  
kinematic viscosity 10 mm2/s (50 oC) 
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Podobnie stwierdzono liniową zależność między momentem 
tarcia a obciążeniem dla dowolnego ustalonego kierunku obciąże-
nia łożyska rys. 5. 

 

 
 

Rys. 5.  Moment tarcia w funkcji obciążenia dla różnych kierunków działania siły 
obciążającej. Ułożyskowanie na dwóch łożyskach 607. Do smarowania 
użyto oleju o lepkości kinematycznej 10 mm2/s (50 oC) w ilości 2 kropli  
na łożysko. Prędkość obrotowa n=300 obr/min, luz poprzeczny 14 μm 
1 – ρ=0o, prosta regresji Mt=2,7Q+72,6 wsp. korelacji r=0,996 
2 – ρ=15o, prosta regresji Mt=5,2Q+77,9 wsp. korelacji r=0,985 
3 – ρ=30o, prosta regresji Mt=8,0Q+78 wsp. korelacji r=0,967 
4 – ρ=45o, prosta regresji Mt=9,2Q+78 wsp. korelacji r=0,991 
5 – ρ=60o, prosta regresji Mt=11,5Q+74 wsp. korelacji r=0,986 
6 – ρ=75o, prosta regresji Mt=13,0Q+78 wsp. korelacji r=0,988 
7 – ρ=90o, prosta regresji Mt=13,8Q+85 wsp. korelacji r=0,992 

Fig. 5.  Frictional torque vs. load at various direction of applied load. Two 607 
bearings were tested together. Bearings were lubricated with oil, with  
kinematic viscosity 10 mm2/s (50 oC) two droplets for one bearing.  
Rotational speed was n=300 rpm, radial clearance 4 μm 

 
Z przeprowadzonej analizy [4, 6]  wynika, że bardzo istotny 

wpływ ma luz promieniowy w łożysku  na wartość sił występują-
cych miedzy elementami tocznymi a bieżniami. Rys.6. przedsta-
wia wpływ kierunku obciążenia kąt β (kierunek siły obciążającej 
łożysko) w zakresie 0-90o na wartość sumy sił oddziaływania 
poszczególnych kulek na bieżnie łożyska dla różnych luzów po-
przecznych w łożysku i odpowiadającym im kątom działania 
łożyska α0. W obliczeniach nie uwzględniono odkształceń sprężys-
tych  W zakresie kąta β od 0 do α0 sumaryczną wartość sił oddzia-
ływania poszczególnych kulek na bieżnie można przyjąć za stałe. 
Dla  kąta β > kąta α0 suma sił oddziaływania wzrasta ze względu 
na rozkład sił między elementami tocznymi a bieżnią. 

 

 
 
Rys. 6.  Suma sił oddziaływania kulek na bieżnie łożyska 607 w funkcji kierunku 

obciążenia dla różnych luzów poprzecznych 
Fig. 6.  Sum of acting forces of balls on raceways of 607 bearing vs. direction of 

load for various radial clearances 

 
Wyniki badań wpływu luzu poprzecznego w łożysku na mo-

ment tarcia przedstawiono na rys. 7. 
Okazało się, że przebiegi momentu tarcia mają podobny charak-

ter jak sumy sił oddziaływania kulek na bieżnie łożyska czyli 
moment tarcia jest wprost proporcjonalny do obciążeń występują-
cych wewnątrz łożyska a nie do siły zewnętrznej obciążającej 
łożysko. Rozkład sił w łożysku zależy od luzu poprzecznego  
w łożysku. Dla łożysk kulkowych zwykłych o średnicy wewnętrz-

nej od 3 mm do 10 mm luz pomniejszony wynosi od 0 μm do  
7 μm , normalny od 2 μm do 13 μm, powiększony od 8 μm do  
23 μm. Dlatego we wzorze (13) dla łożyska z luzem pomniejszo-
nym współczynnik c ma wartość 6, z normalnym 4 a powiększo-
nym 3. Kitahara T., Okamoto J. w pracy [7]  podają, że obciążenie 
wzdłużne ma istotny wpływ na wartość momentu tarcia. 

 

 
 

Rys. 7.  Moment tarcia w funkcji kąta β kierunku obciążenia łożyska dla  
ułożyskowania na dwóch łożyskach 607, o różnych luzach poprzecznych  
i odpowiadającym im kątach α0 . Obciążenie Q=11,5N, n=300 obr/min.  
Łożyska smarowane dwoma kroplami oleju o lepkości 10 mm 2 /s (50 oC). 
Badania wykonano metodą wybiegu 

Fig. 7.  Frictional torque vs. angle β defining direction of load for set of two 607 
bearings with various radial clearances and respective angles α0 . Load 
Q=11,5 N, rotational speed n=300 rpm. Bearings were lubricated with 2 
droplets oil kinematic viscosity 10 mm2 /s (50 oC). Measurements were 
made at defined inertia by estimation of angular acceleration of load ring 

 
 
5. Wnioski 
 
-  metody obliczeniowe podawane w katalogach łożysk tocznych 

nie umożliwiają z wystarczającą dokładnością oszacować mo-
ment tarcia w ułożyskowaniach przyrządów pomiarowych. 
Główny powód to nie uwzględnienie luzu poprzecznego w łożysku. 

-  metoda pomiaru nazwana metodą wybiegu umożliwiła poznanie 
wpływu kierunku obciążenia i luzu promieniowego na wartości 
momentu tarcia w łożysku 

-  moment tarcia w łożysku jest wprost proporcjonalny  do sumy 
sił oddziaływania poszczególnych kulek na bieżnie łożyska  
i ona decyduje o wartości momentu tarcia a nie obciążenie ze-
wnętrzne działające na łożysko  
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