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Łożyska specjalne 
 
Łożyska specjalne znajdują zastosowanie we 
wszystkich niestandardowych aplikacjach – z uwagi 
na środowisko pracy, występujące obciążenia, 
skrajne temperatury czy konstrukcję maszyny. 
Łożyska specjalne, wykonane pod specjalne potrzeby klienta, 
to zupełnie nowe typy łożysk lub modyfikacje już istniejących 
rozwiązań (np. zmiany konstrukcyjne oraz wykorzystanie 
nowych materiałów do ich wytwarzania).

Podstawowe konstrukcje łożysk zostały zapro-

jektowane i wykonane ponad sto lat temu. Nie-

mniej jednak przez cały czas produkcji łożysk trwały 

i nadal trwają prace nad ich ulepszeniem, co jest 

odpowiedzią na coraz bardziej restrykcyjne wymaga-

nia klientów i ekstremalne warunki pracy maszyn.

Łożyska specjalne, czyli jakie?
Zdaniem Zbigniewa Cebuli, inżyniera ds. technicz-

nych i serwisu w firmie Brammer, łożyska specjalne 

to łożyska, które mają niestandardowe wymiary, 

niestandardową konstrukcję bądź też materiały uży-

te do ich wytworzenia nie są stosowane w produkcji 

seryjnej. W przypadku niektórych łożysk specjal-

nych mogą być spełnione jednocześnie wszystkie 

wymienione kryteria. Łożyska specjalne znajdują 

zastosowanie wówczas, gdy konstruktor urządzenia 

z różnych względów nie może użyć łożysk w wersji 

standardowej lub modyfikowanej. 

Po rozwiązania specjalne sięga się wtedy, kiedy 

standardowe łożysko nie spełnia wymogów aplika-

cji – w sytuacjach, gdy wymagana jest np. dodatko-

wa ochrona antykorozyjna, konieczne jest użycie 

specjalnego smaru, uszczelki lub niezbędne jest 

wprowadzenie modyfikacji wymiarów zewnętrznych, 

żeby otrzymać produkt dostosowany do ograniczo-

nych wymiarów aplikacji. W opinii ekspertów z firmy 

Margo do grupy łożysk specjalnych zaliczane są 

wszystkie łożyska cechujące się parametrami innymi 

niż katalogowe. Może to być: zmieniona średnica 

wewnętrzna łożyska, nietypowe uszczelnienie (np. 

trzywargowe), pełna liczba elementów tocznych 

w celu przenoszenia wyższych obciążeń (brak koszy-

ka), mniejsze lub większe podtoczenia pierścienia, 

modyfikacja pierścienia poprzez dodanie do niego 

kołnierza, zmiana kosza prowadzącego, pokrycie 

antykorozyjne, zmiana kąta działania czy niestandar-

dowy luz promieniowy.

Według przedstawicieli z firmy Margo dzięki temu, 

że łożyska specjalne charakteryzują się pewnymi 

szczególnymi cechami, mogą być z powodzeniem 

stosowane w aplikacjach pracujących w ciężkich wa-

runkach. Do cech tych zaliczyć można chociażby wy-

pełnienie łożysk specjalnymi smarami do skrajnych 

temperatur (zarówno ujemnych, jak i dodatnich), 

wykonanie niektórych elementów z innych materia-

łów niż stal łożyskowa (np. stal nierdzewna, tworzy-

wa sztuczne czy ceramika), obecność dodatkowych 

otworów w pierścieniu zewnętrznym ułatwiających 

dosmarowanie. Warto wspomnieć też o łożyskach 

tocznych z wkładką smarującą będących de facto 

łożyskami bezobsługowymi.

Bardzo charakterystyczną grupą łożysk pod wzglę-

dem wykonania pierścieni oraz konstrukcji są łożyska 

stosowane w przemyśle papierniczym. Z uwagi na 

smar, który rozprowadzany jest przez wał maszyny, 

łożyska takie muszą mieć rowek oraz otwory smarne 

na pierścieniu wewnętrznym. W celu zachowania 

optymalnych parametrów pracy łożyska takie są 

wówczas pozbawione rowka i otworów smarnych na 

pierścieniu zewnętrznym. Biorąc pod uwagę wymaga-

ną dokładność i precyzję, pierścień wewnętrzny cha-

rakteryzuje się często podwyższoną klasą wykonania.

Większość wykonań łożysk precyzyjnych, potocz-

nie nazywanych wrzecionowymi, również można zali-

czyć do grupy łożysk specjalnych. W niektórych z nich 

stosuje się pomniejszone kulki jako elementy toczne, 

aby zapewnić możliwie największe prędkości obro-

towe. W przypadku, gdy takie łożysko nie zapewnia 

wymaganych prędkości, używa się łożysk z pomniej-

szonymi kulkami wykonanymi z ceramiki. Wówczas 

prędkość obrotowa łożyska wzrasta o 25–30%. Smar 

w takich łożyskach zazwyczaj uzupełniany jest od 

czoła, jednak niektóre specjalne wykonania zakładają 

opcję dosmarowywania przez pierścień zewnętrzny, 

poprzez wykonania otworu i rowków smarnych.

Marta Gajewska
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Y Czy to się opłaca?
Produkcja łożysk specjalnych zazwyczaj nie jest pro-

dukcją masową, stąd też ich cena może znacznie się 

różnić od standardowych rozwiązań, które znajdują 

się w stałej ofercie.

Opłacalność zastosowania łożysk specjalnych to 

sprawa indywidualna – przy każdej aplikacji powinno 

się skalkulować potencjalne korzyści wynikające z za-

stosowania takiego rozwiązania. Jeśli chodzi o pracę 

w ciężkich warunkach, na pewno łożyska specjalne 

mają dłuższą żywotność od produktów standardo-

wych, zapewnią więc dłuższą pracę maszyny bez 

przestojów remontowych. Jak tłumaczą eksper-

ci z firmy Margo, to właśnie mniejsza 

liczba przestojów powinna być 

punktem wyjścia do analizy 

opłacalności zastosowa-

nia rozwiązań innych 

niż dotychczasowe. 

Przykładem niech będzie 

branża spożywcza i ana-

liza opłacalności użycia 

łożysk nierdzewnych. 

Zakup takiego łożyska 

jest 3–5-krotnie droższy od 

rozwiązania standardowego, 

a jego żywotność 2–3-krotnie 

wyższa. Na pierwszy rzut oka 

można stwierdzić, że wymiana 

na łożysko nierdzewne nie jest 

opłacalna. Jeżeli jednak weźmiemy pod 

uwagę, że 2–3-krotnie dłuższa żywotność pozwoli na 

zmniejszenie liczby przestojów z trzech do jednego 

rocznie (a każdy przestój, nawet dwugodzinny, gene-

ruje straty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych), 

to z całą pewnością można powiedzieć, że taka mody-

fikacja jest bardzo opłacalna.

Różne oblicza łożysk specjalnych
Łożysko specjalne to pojęcie, które można interpre-

tować na kilka sposobów. Dla dystrybutora jest to 

zazwyczaj sygnał, że ciężko będzie przygotować ofer-

tę, gdyż większość wykonań specjalnych producenci 

nie mogą sprzedawać dystrybutorom, ponieważ są 

one zastrzeżone dla konkretnych producentów i ich 

serwisów.

– Z uwagi na to praktykowane jest ukrywanie – nie-

rzadko pod wymyślną nazwą – standardowego łożyska, 

w którym wprowadzona została niewielka zmiana – tak, 

aby w okresie pogwarancyjnym użytkownik musiał wró-

cić do serwisu – wyjaśnia Mateusz Glura z firmy Mar-

go. – Łożysko takie nie jest skatalogowane, w związku 

z czym ciężko jest po samych oznaczeniach znaleźć odpo-

wiedni zamiennik. Jednak, znając typ łożyska i wymiary, 

można z dużą dokładnością znaleźć podobne łożysko.

Oczywiście powstają również łożyska o zupeł-

nie nowej konstrukcji, stworzone dla konkretnej 

specjalnej aplikacji. Zazwyczaj są to małe partie, a co 

za tym idzie – bardzo wysokie koszty. Tutaj użytkow-

nik nie ma wyjścia – w przypadku wymiany łożyska 

serwis jest jedynym rozwiązaniem.

Kolejną kategorię tworzą łożyska skatalogowane 

i dostępne u dystrybutorów, które są przeznaczone 

do specjalnych warunków pracy, takich jak m.in.: 

wysokie temperatury, duże obciążenia, wysokie 

obroty czy agresywne środowisko pracy. Żeby spełnić 

te trudne warunki, łożyska te muszą odznaczać się 

szczególnymi cechami, takimi jak np. wykonanie 

łożyska lub powłoki z materiału, który nie przewodzi 

prądu czy wypełnienie specjalnym, stałym smarem 

(nierdzewne łożyska do pracy pod wodą).

Odrębną kategorią łożysk specjalnych mogą 

być łożyska wielkogabarytowe (znacz-

nie odbiegające wymiarami od tych 

spotykanych w seryjnej produkcji), 

które można nazwać specjalny-

mi wówczas, gdy są wytwarza-

ne pod konkretną aplikację, 

pod specjalne potrzeby klien-

ta, maszyny oraz urządzenia 

(np. łożyska główne dużych 

kół widokowych). Jeśli cho-

dzi o łożyska wielkogabary-

towe, ich produkcja jest jed-

nostkowa, czego doskonałym 

przykładem może być ostatnio 

wyprodukowane największe na 

świecie łożysko wieńcowe mające 

średnicę ponad 18 metrów. 

– Jak widać, pojęcie łożyska specjalnego jest 

bardzo szerokie, i biorąc pod uwagę, że np. branża 

automotive w praktyce opiera się również na łożyskach 

specjalnych, to z pewnością jest ich więcej na świecie niż 

łożysk standardowych – podsumowuje Mateusz Glura.

Łożyska do szczególnych zastosowań
Obecnie w coraz większym stopniu łożyska specjalne 

wypierane są przez łożyska i zespoły przeznaczone 

do szczególnych zastosowań. Produkty te bazują na 

standardowych łożyskach i zespołach łożyskowych, 

jednak mają specjalne cechy, które sprawiają, że są 

one odpowiednie do szczególnych zastosowań. Jak 

wyjaśnia Zbigniew Cebula, łożyska te charakteryzują 

się pewną unifikacją i standaryzacją, a umiejętne ich 

stosowanie eliminuje zapotrzebowanie na kosztowne 

łożyska lub zespoły wykonywane na specjalne za-

mówienie. Na uwagę zasługuje fakt, że są one łatwiej 

dostępne, a ich cena jest niższa od produktów w wy-

konaniu specjalnym, co przyczynia się do znacznego 

skrócenia czasu realizacji zamówień i obniżenia 

kosztów wytwarzania.

Przykładem łożysk do szczególnych zastosowań 

są łożyska walcarek do blach. Zostały one opracowa-

ne z myślą o walcarkach do blach walcowanych, ale 

sprawdzają się też do innych zastosowań. Niektóre 

z tych łożysk są nazwane wprost od nazwiska kon-

struktora walcarki, czego przykładem jest łożysko 

Sendzimira.
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Warto wspomnieć też o łożyskach hybrydowych, 

które stosowane są głównie do wrzecion. Mają 

stalowe pierścienie i ceramiczne elementy toczne. 

Wyróżniają się takimi cechami, jak: odporność na 

temperaturę, zwiększona trwałość, mały ciężar ele-

mentów tocznych, mniejsza rozszerzalność cieplna, 

brak przewodności elektrycznej. Łożyska hybrydowe 

z elementami ceramicznymi zdobyły znakomitą 

reputację dzięki ultrawysokiej prędkości obrotowej 

połączonej z ultrawysoką dokładnością, nieosiągal-

nymi w przypadku łożysk ze stalowymi elementami 

tocznymi. Charakterystyczna dla nich odporność na 

przepływ prądu elektrycznego przez łożysko sprawia, 

że nadają się również do użycia w silnikach elek-

trycznych i narzędziach o napędzie elektrycznym.

W tych miejscach, gdzie występuje przepływ 

prądu elektrycznego przez łożysko, z powodzeniem 

można stosować także łożyska mające na powierzch-

niach zewnętrznych pierścienia wewnętrznego lub 

zewnętrznego izolującą powłokę z tlenku alumi-

nium. Co ważne, w tym wypadku nie jest konieczne 

wprowadzanie dodatkowych zmian konstrukcyjnych. 

Łożyska te sprawdzają się także jako gotowy zamien-

nik dla konwencjonalnych łożysk w eksploatowanych 

już układach i maszynach.

Ciekawym rozwiązaniem są też łożyska i zespoły 

łożyskowe do wysokich temperatur, które zawierają 

środek smarny na bazie grafitu, dwusiarczku molib-

denu. Rozwiązania te zachowują skuteczność w tem-

peraturach dochodzących aż do + 350°C, co czyni je 

szczególnie odpowiednimi do zastosowania w wóz-

kach piecowych, w piecach z trzonem samotokowym 

i w piekarniach. Pamiętać jednak należy, że nośność 

tych łożysk znacznie zmniejsza się wraz ze wzrostem 

temperatury pracy łożyska.

Natomiast jeśli chodzi o odporność na koro-

zję oraz działanie wielu substancji chemicznych, 

dobrym rozwiązaniem są np. łożyska kulkowe 

polimerowe i szklane, które są lekkie i cichobieżne. 

Zwrócić uwagę należy także na fakt, iż łożyska kul-

kowe polimerowe nie wymagają stosowania środka 

smarnego.

Pozostając w temacie łożysk kulkowych, warto 

wspomnieć o dostępnych na rynku łożyskach kul-

kowych cechujących się niskim tarciem, co przy-

czynia się do zwiększenia wydajności energetycznej 

i zmniejszenia szumu podczas pracy. Tego rodzaju 

łożyska ograniczają także wytwarzanie ciepła, co po-

zwala wydłużyć okres ich eksploatacji. Wszystkie te 

korzyści są możliwe do osiągnięcia dzięki zastosowa-

niu zoptymalizowanej geometrii bieżni oraz bezsty-

kowych uszczelnień labiryntowych zapewniających 

dużą szybkość pracy, porównywalną z łożyskami 

osłoniętymi. 


