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(54) РОЛИКОПІДШИПНИК ЦИЛІНДРИЧНИЙ
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рішнього однобортового кілець, роликів, сепаратора, причому внутрішнє кільце має окремо виконаний борт у вигляді упорного кільця, з боку меншого
діаметра посередині упорного кільця виконана
кільцева канавка прямокутної форми.
Позитивних ефект корисної моделі пов'язаний
з тим, що упорне кільце отримуючи пружні властивості дозволяє зменшити динамічний ефект дії
осьової сили і цим підвищує надійність різьбового
кріплення, наприклад торцевого гайкою всього
підшипникового вузла.
На Фіг.1 наведений варіант підшипникового
вузла з різьбовим кріпленням торцевою гайкою, в
якому передній циліндричний роликопідшипник
має внутрішнє кільце з окремо виконаним бортом
у вигляді упорного кільця, що виконане з кільцевою канавкою.
На Фіг.1 роликопідшипник циліндричний складається із внутрішнього кільця безбортового з
упорним кільцем 3, що виконує функцію борта,
роликів 4, що знаходяться в сепараторі 7, зовнішнього двохбортового 5 кільця.
Осьове навантаження передається від вала 1
через гайку 2 на пружне упорне кільце 3, ролик 4,
борт зовнішнього кільця 5, корпус 6 підшипникового вузла. При передаванні осьової сили відбувається пружна деформація кільця 3, яка зменшує
динамічний ефект осьової сили, тобто зменшує
навантаження витків торцевої гайки 2, а отже підвищує надійність кріплення підшипникового вузла.
Таким чином, запропоноване технічне рішення
ефективно вирішує завдання підвищення надійності робот підшипникового вузла і не погіршує умов
роботи жодної деталі підшипника.
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Корисна модель відноситься до конструкції
циліндричних роликопідшипників, в яких внутрішнє
кільце має окремо виконаний борт у вигляді упорного кільця (1), і може бути використана наприклад
у буксах вантажних і пасажирських вагонів.
Відомі підшипники, які складаються з кілець з
круговими канавками на посадкових поверхнях, тіл
кочення, сепаратора (2), а також підшипники, що
складаються з кілець, тіл кочення з торцевими
канавками, сепаратора (3). Ці технічні рішення
зменшуючи жорсткість деталей, поліпшують розподіл і зменшують динамічний ефект лише радіального навантаження на підшипник.
Відомий підшипник, що складається з кілець,
циліндричних роликів, сепаратора, причому на
бортах кілець із зовнішньої сторони виконані конічні розточки, які зменшують їх жорсткість (4). Таке
технічне рішення через знижену жорсткість бортів
кілець зменшує динамічний ефект дії осьових сил.
Недоліком цього технічного рішення є зміна умови
опору та змащування сепаратора через зменшення площини опорної поверхні бортів для сепаратора і тому застосовується лише для дослідних
робіт з вимірювання осьових сил, причому за короткочасний термін функціонування підшипника.
Задача корисної моделі - зменшити жорсткість
окремо виконаного борта внутрішнього кільця,
який являє собою упорне кільце циліндричного
роликопідшипника для зниження динамічного
ефекту дії осьових сил в умовах експлуатації без
порушення умов опору та зношування сепаратора.
Задача корисної моделі вирішується тим, що у
відомому роликопідшипнику циліндричному, що
складається із зовнішнього двохбортового і внут-
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(57) Роликопідшипник циліндричний, що складається із зовнішнього двобортного і внутрішнього
однобортного кілець, роликів, сепаратора, причому внутрішнє кільце має окремо виконаний борт у
вигляді упорного кільця, який відрізняється тим,
що з боку меншого діаметра посередині упорного
кільця виконана кільцева канавка прямокутної форми.
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