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Sabina Frysztacka Aby dobrze spełniało swoją rolę, musi zostać 

właściwie dobrane. W związku z tym nale-

ży uwzględnić rodzaj maszyny lub mechanizmu, 

w którym ma być zastosowane, i warunki jego pracy. 

Zatem z jednej strony niezbędna jest szczegółowa 

analiza tych warunków, a z drugiej – warto zapoznać 

się dokładnie ze sposobem działania dostępnych ło-

żysk. Można podzielić je na określone kategorie – ze 

względu na ich konstrukcję, przeznaczenie, kierunki 

przenoszonych obciążeń czy materiały z jakich 

zostały wytworzone. 

Ogólny podział i zastosowanie łożysk
Kwestię klasyfikacji łożysk omawia Mateusz Glura, 

Dyrektor Zaopatrzenia w firmie Margo: – Istnieje 

kilka podziałów łożysk. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ich 

konstrukcję, wówczas możemy rozróżnić łożyska toczne 

i ślizgowe. Pierwsze z nich mają elementy toczne, drugie 

– tylko współpracujące powierzchnie. Następnie łożyska 

toczne dzielimy ze względu na typ elementu tocznego 

i może to być: kulka, wałeczek (o kształcie stożkowym, 

walcowym, baryłkowym), igiełka lub ich kombinacja.

Tam, gdzie występuje ruch na styku dwóch podze-

społów, trzeba zazwyczaj zastosować łożysko, a kolejny 

podział wiąże się z tym, czy mamy do czynienia z ru-

chem obrotowym czy liniowym. Istotne jest też to, jakie 

obciążenia przenosi łożysko: wzdłużne, poprzeczne czy 

skośne. Bywa, że dwa typy łożysk przenoszą podobny 

rodzaj obciążeń, wtedy ich konstrukcja decyduje, które 

konkretnie sprawdzi się najlepiej w danej aplikacji. Łoży-

ska mogą być także miniaturowe – do głowic dentystycz-

nych oraz gabarytowe – na przykład do dźwigów. 

Margo jest autoryzowanym dystrybutorem ponad 

20 producentów łożysk, w tym tych zdecydowanie liczą-

cych się na rynku, czyli Schaeffer, NSK, Timken, Koyo, 

FŁT-Kraśnik (polska firma) czy Bosch Rexroth i Hiwin 

(technika liniowa). W związku z tym nasza oferta jest 

bez wątpienia kompleksowa, tym bardziej, że możemy 

zaproponować obecnym i potencjalnym klientom kilka-

dziesiąt tysięcy typów łożysk.

Prekursorem produkcji łożysk tocznych w Polsce 

jest FŁT-Kraśnik, która zajmuje się ich wytwarza-

niem od 1948 roku. W tej chwili Fabryka zatrudnia 

ponad 2000 pracowników i produkcuje rocznie ok. 14 

mln szt. łożysk w czterech grupach konstrukcyjnych, 

tj. łożyska kulkowe, stożkowe, walcowe i baryłkowe.

– Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz współpra-

ca z czołowymi uczelniami technicznymi w Polsce 

umożliwia nam opracowywanie nowych, znacząco 

ulepszonych i innowacyjnych konstrukcji łożysk tocznych 

wykonywanych na zlecenia klientów, a ponadto daje 

nam możliwość dokonywania ulepszeń, implementacji 

korekt parametrów w konstrukcjach łożysk tocznych 

pracujących w specjalnych węzłach łożyskowych – mówi 

Sławomir Rodzik, specjalista ds. marketingu w FŁT-

-Kraśnik.

Najpopularniejszym rodzajem są łożyska kulko-

we zwykłe, które przenoszą obciążenia poprzeczne 

oraz wzdłużne, zachowując jednocześnie dużą 

prędkość obrotową. Mają one bardzo szerokie za-

stosowanie w przemyśle, a także w motoryzacji. Ich 

Łożyska – podział, 
przeznaczenie, materiały

Łożyska wykorzystywane są w wielu mechanizmach po to, aby 
podtrzymywać będące w ruchu osie, wały oraz osadzone na 
nich inne elementy. Stanowią ważny komponent rozmaitych 
urządzeń – dzięki nim obracające się części mogą się płynnie 
poruszać, a zarazem wolniej się zużywają, gdyż łożysko – 
zwłaszcza toczne – istotnie zmniejsza tarcie.

Źródło: FŁT-Kraśnik
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nieskomplikowana budowa sprawia, że łożyska te 

mogą być wykorzystywane w wielu branżach i roz-

maitych maszynach. 

Firma Margo proponuje również superprecyzyjne 

łożyska kulkowe skośne NSK do obrabiarek, przeno-

szące obciążenia złożone – poprzeczne i wzdłużne, 

łożyska baryłkowe X-life FAG, wytrzymujące spore 

drgania układu oraz stożkowe Timken przeno-

szące obciążenia promieniowe i osiowe w jednym 

kierunku. Ponadto w ofercie przedsiębiorstwa 

znaleźć można łożyska walcowe, igiełkowe, wahliwe, 

ślizgowe, rolki toczne, samonastawne oraz oprawy 

i zespoły łożyskowe, czyli każdy potrzebny rodzaj 

części stosowanych w utrzymaniu ruchu czy przy 

produkcji seryjnej.

Łożyska walcowe są znacznie bardziej wytrzy-

małe od kulkowych, jeśli chodzi o przenoszenie 

obciążeń poprzecznych. Typy jednorzędowe i wielo-

rzędowe używane są głównie w obrabiarkach – do 

łożyskowania wrzeciona oraz w przypadku różnych 

przekładni. W budowie przekładni spotykane są też 

łożyska igiełkowe, baryłkowe i stożkowe. Pierwsze 

z nich znajdują zastosowanie w przemyśle narzę-

dziowym i motoryzacji, drugie wszędzie tam, gdzie 

mamy do czynienia z obciążeniami promieniowymi. 

W końcu łożyska stożkowe spotkać można zarówno 

w przemyśle lekkim, jak i ciężkim, chociażby w ma-

szynach budowlanych. 

Z kolei przedsiębiorstwo Step Group Industry pro-

ponuje łączone łożyska wałeczkowe/igiełkowe, które 

mają bardzo szerokie zastosowanie jako napędy 

śrubowe narzędzi maszynowych. – Nasza firma ofe-

ruje również łożyska osiowo-promieniowe, osiowo-pro-

mieniowe dla wysokiej prędkości obrotowej oraz części 

z systemem czujników indukcyjnych, które przeznaczone 

są do stołów obrotowych i przestawianych głowic fra-

zerskich. Posiadamy też łożyska dla stołów obrotowych 

i obrabiarek CNC. Poza tym można zamówić u nas 

niestandardowe łożyska krzyżowo-wałeczkowe (z koł-

nierzami, uszczelkami). Chciałbym zwrócić uwagę na 

superprecyzyjne łożyska Evolmec. Wszędzie tam, gdzie 

praca urządzenia musi być wykonana z dużą precyzją 

i dbałością o szczegóły, również łożysko musi spełniać 

dużo trudniejsze wymagania. Tego typu łożyska z racji 

specyfiki pracy muszą mieć zwiększony zakres prędkości, 

bardzo wysoki stopień dokładności obrotu oraz wyróż-

niać się sztywnością układu. Wskazany jest też niski 

poziom wytwarzanego ciepła w czasie obrotów, a także 

zminimalizowany poziom hałasu, czy wibracji. Nasze 

łożyska Evolmec, są w stanie sprostać tym wymogom. 

Mogą być stosowane w centrach obróbczych, tokarkach 

karuzelowych, wrzecionach maszyn do obróbki metalu 

i drewna, turbosprężarkach, jak również w przemyśle 

medycznym oraz lotniczym. Dostarczamy też łożyska 

wieńcowe firmy Liebherr Components, głównie dla turbin 

wiatrowych – mówi Artur Kasprzak Doradca tech-

niczny ds. handlu w Step Group Industry. 

Jeśli chodzi o producentów łożysk ślizgowych, na 

pewno warto wymienić firmę igus. – Od 50 lat zaj-

Źródło: Senqcia

mujemy się polimerowymi i bezsmarownymi łożyskami 

ślizgowymi. W naszej ofercie produktowej mamy całą 

gamę łożysk ślizgowych, pośród których na wyróżnienie 

zasługują następujące grupy produktowe: łożyska ślizgo-

we iglidur (panewki ślizgowe z kołnierzem lub bez oraz 

podkładki ślizgowe), samonastawne łożyska ślizgowe 

(igubal), łożyska talerzowe PRT (głównie wykorzysty-

wane do stołów obrotowych, ale nie tylko). Produkty 

należące do każdej z tych kategorii różnią się swoją 

budową i przeznaczeniem, natomiast ich zasadniczą 

cechą wspólną jest to, że są – przynajmniej w części – 

wykonane z trybopolimerów. Trybopolimery to materiały 

ślizgowe na bazie tworzyw sztucznych, przeznaczone 

do pracy w ruchu i zoptymalizowane pod kątem tarcia. 

Nasze łożyska mogą być produkowane różnymi technika-

mi: głównie jest to formowanie wtryskowe, ale również 

skrawanie z półproduktów, druk 3D, a nawet formowa-

nie wtryskowe trybopolimerów do plastikowych form, 

które zostały uprzednio wykonane metodą druku 3D. 

Dwie ostanie metody są niewątpliwie innowacyjne w tej 

branży – opowiada Michał Obrębski, Product Manager 

w firmie igus.

Łożyska ślizgowe wykorzystywane są zarówno 

w punktach o małym obciążeniu, jak i w maszynach 

ciężkich, tj. podnośnikach, dźwigach, maszynach 

rolniczych i budowlanych. Sprawdzają się wszę-

dzie tam, gdzie wymagana jest duża odporność na 

zabrudzenia, mycie, brak możliwości smarowania, 

cicha praca. Typowe zastosowania, to mechanizmy 

meblowe, zawiasy, maszyny rolnicze, branża samo-

chodowa – zwłaszcza siedzenia i składane dachy, 

branża kolejowa, zawory, itd.

Łożyska stalowe, ceramiczne czy 
polimerowe?
Odpowiedniej jakości stal łożyskowa to materiał, 

który dzięki swojej strukturze oraz zawartości 

węgla, chromu, manganu i krzemu, wykazuje się: 

odpornością na ścierane, wysoką wytrzymałością 

zmęczeniową oraz trwałością. Poza tym łożyska 

mogą być wykonywane również ze stali chromowej 

i nierdzewnej. 

Bez wątpienia szczególnie dobrą odpornością na 

korozję, podobnie zresztą jak na działanie wysokich 

i niskich temperatur, charakteryzują się łożyska 

ceramiczne, gdzie jedynie koszyk zrobiony jest ze 

stali. Izolacyjność i brak właściwości magnetycznych 

to kolejne zalety tego rodzaju łożysk. Jednym z naj-

większych plusów korzystania łożysk ceramicznych 

jest to, że w ich przypadku nie jest potrzebne sma-

rowanie. Podobną zaletę można jednak przypisać 

elementom z tworzywa sztucznego. Michał Obrębki 

dodaje: – Łożyska wykonane z trybopolimerów są bar-

dzo odporne na zużycie. Są bezsmarowne (bezobsługo-

we) i nie wymagają stosowania żadnych zewnętrznych 

smarów ani olejów, gdyż dodatki smarne znajdujące się 

w ich składzie są wystarczające do prawidłowej pracy. 

Łożyska polimerowe są równie trwałe, jak ich stalowe/

metalowe odpowiedniki łożysk ślizgowych, ale o wiele 

Aby dobrze spełniało 

swoją rolę, musi 

zostać właściwie 

dobrane
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bardziej czyste, całkowicie odporne na korozję, bardzo 

odporne na pył i brud. Ponadto mogą pracować w szero-

kim zakresie temperatur, a także zanurzone w cieczach 

lub chemikaliach. Specjalne grupy materiałowe przezna-

czone do pracy w kontakcie z żywnością mają odpowied-

nie certyfikaty. Polimerowe panewki są znacznie lżejsze 

od metalowych, a zamiana łożysk z brązu lub stali na 

trybopolimery może dawać oszczędności nawet do 40%. 

Dzięki tysiącom testów i badań, które przeprowadzamy 

corocznie w naszym laboratorium w Kolonii, nasze łoży-

ska mają przewidywalną żywotność. Jesteśmy w stanie 

określić z dużą dokładnością ile dane łożysko może wy-

konać cykli pracy w czasie swojego życia, czyli oszaco-

wać czas, w jakim będzie ono wymagało wymiany.

Pojawienie się na rynku łożysk polimerowych 

było ważnym wydarzeniem i obecnie sporo zakładów 

przemysłowych decyduje się na korzystanie właśnie 

z nich. Natomiast wciąż zdecydowana większość 

łożysk wykonana jest ze stali. Mateusz Glura tłuma-

czy to w następujący sposób: – Zdarza się, że łożyska 

mają elementy toczne z ceramiki i wtedy mogą osiągać 

większe prędkości obrotowe. Bywa też tak, że całe wyko-

nane są z tworzywa, wówczas bardzo dobrze nadają się 

do pracy w niesprzyjającym środowisku. Trzeba jednak 

zdawać sobie sprawę, że wiąże się to z pogorszeniem 

istotnych właściwości – wysokiej zdolności do przenosze-

nia obciążeń i osiągania dużej prędkości obrotowej.

Oczywiście istnieje sporo branż, w których 

łożyska polimerowe stanowią doskonały zamiennik 

łożysk stalowych, ale najpierw należy upewnić się, 

że w danym przypadku taka wymiana będzie rzeczy-

wiście optymalnym wariantem. Jak zapewnia Michał 

Obrębski: – Łożyska ślizgowe iglidur produkowane są 

wg tych samych norm, co konkurencyjne rozwiązania 

metalowe (DIN ISO3547, DIN 1850). W związku z tym 

elementy stalowe mogą być z łatwością zamienione 

„jeden do jeden” na odpowiednio dobrane łożyska iglidur. 

Ponadto igus ma w swojej ofercie jeszcze więcej dostęp-

nych rozmiarów, wykraczających poza wspomniane 

normy. Warto zaznaczyć, że w naszym magazynie mamy 

ponad 650 różnych wymiarów produktów wykonywa-

nych z najbardziej popularnego i uniwersalnego materia-

łu iglidur G. Inżynierowie igusa bardzo chętnie pomogą 

w dobraniu odpowiedniego rozwiązania ze swojej oferty, 

w zamian za metalowe rozwiązania konkurencji. We 

własnym laboratorium, które jest największe w branży, 

prowadzimy bardzo dużo testów zużycia dla przeróżnych 

warunków pracy, aby mieć niepodważalne podstawy do 

doboru najlepszego rozwiązania. Przy odpowiednio du-

żym zapotrzebowaniu możemy zaproponować także spe-

cjalne, indywidualne testy porównujące zużycie obecnego 

i oferowanego przez igus rozwiązania. Takie testy kończą 

się przedstawieniem oficjalnego raportu z badania.

W przypadku kulkowych łożysk polimerowych 

xiros również można liczyć na znalezienie zamien-

ników wymiarowych „jeden do jeden” względem 

metalowych odpowiedników, jednakże istnieje tu 

więcej ograniczeń. Natomiast zdecydowanie nie są 

one tworzone z myślą o pracy z dużym obciążeniem 

oraz w warunkach, w których osiągane są wysokie 

prędkości obrotowe. Przed wymianą koniecznie na-

leży to uwzględnić i sprawdzić dokładnie parametry 

obciążenia. Natomiast łożyska te są przeznaczone 

przede wszystkim do pracy w bardzo wymagają-

cych warunkach środowiskowych (bardzo brudne 

lub bardzo czyste miejsca, kontakt z wodą, chemią, 

żywnością, niskie opory ruchu, itd.). 

Istnieje także możliwość wybrania zamienni-

ków polimerowych drylin dla metalowych łożysk 

liniowych, chociaż trzeba przyznać, że na przykład 

stalowe produkty firmy Hiwin charakteryzują się 

naprawdę wysoką jakością.

Na temat wymienności łożysk wypowiada się 

Mateusz Glura: – W maszynie powinno pracować takie 

łożysko, które zaprojektował konstruktor, ale bywa, że po 

upłynięciu okresu gwarancyjnego użytkownicy szukają 

zamienników. Jeżeli kierują się tylko ceną zakupu, może 

to być zgubne dla kondycji ich maszyn. Jednak zdarza 

się też, że klienci proszą o przegląd ilości pozycji łożysk, 

które mają w swoich magazynach. Wynika to z faktu, iż 

często posiadają jeden typ łożyska wykonany przez kilku 

producentów oraz dostarczany przez kilku dostawców. 

Natomiast ostatecznie rzecz w tym, aby doprowadzić 

do ograniczenia ich ilości, a tym samym do redukcji 

kosztów. 

Skoro jest mowa o wymienności części, warto 

przyjrzeć się jeszcze jednej sprawie. Jak wygląda 

sytuacja, jeśli chodzi o podróbki? – Dzięki odpowied-

nim działaniom podjętym przez producentów w ostatnich 

latach, które doprowadziły do uszczelnienia granic, nie 

spotykamy się na co dzień z podrobionymi łożyskami. 

Może się to przytrafić raz jakiś czas, a żeby uniknąć 

zakupu podróbki, należy zaopatrywać się u autoryzowa-

nych dystrybutorów – radzi Mateusz Glura.

A czy decydując się na zakup łożyska wykonane-

go z trybopolimerów, trzeba uważać na to, aby nie 

nabyć części ze zwykłego plastiku? Okazuje się, że 

faktycznie zdarza się czasem, że łożyska produko-

wane z wysokowydajnych polimerów, mylone są 

z elementami z tzw. tworzyw prostych – PA, POM, 

PTFE, itd. Jest to raczej kwestia braku rozeznania 

niż problemu z występowaniem na polskim rynku 

podróbek. 

Źródło: Margo


