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S t r e s z c z e n i e  

Artykuł przedstawia wyniki komputerowej analizy wpływu maksymalnego dopuszczalnego 
rozosiowania łożysk turbozespołu 13K215 na jego stan dynamiczny. Dla celów tej analizy zostały 
wyznaczone zakresy dopuszczalnych przemieszczeń łożysk ze względu na kryteria dopuszczalnych 
drgań łożysk. Pokazano, w jaki sposób przemieszczenia dwóch newralgicznych łożysk turbozespo-
łu w stosunku do ich położenia bazowego zmienia warunki ruchowe wszystkich łożysk ślizgo-
wych, co uwidacznia się w wielkości i kształcie trajektorii czopów łożyskowych. Wyniki zostały 
przedstawione graficznie w postaci zbioru względnych trajektorii wszystkich siedmiu łożysk. 
Stwierdzono, że przemieszczenie jednego z łożysk pary w pewnym kierunku wywołuje podobny 
efekt, jak przemieszczenie drugiego z łożysk w kierunku przeciwnym. Przyczyny tego podobień-
stwa można wyjaśnić na podstawie analizy zjawisk w filmie olejowym łożysk. 

Główne oznaczenia 

E     –  moduł Younga; dla stali E=2,1*105MPa, 
Fr    –  promieniowe obciążenie łożyska, 
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Fa  –  osiowe obciążenie łożyska, 
Imax  –  maksymalny moment bezwładności wału, 
Z     –  liczba części tocznych w rzędzie, 
α   –  kąt działania (obciążenia) rozważanej kulki (kąt zawarty między prostą 

łączącą punkty  styku kulki z bieżniami a płaszczyzną y-z), 
ψ      –  nominalny kąt położenia rozważanej kulki w płaszczyźnie czołowej 

łożyska. 

1. Wstęp 

W konstrukcjach maszynowych najczęściej spotykamy się z wałami pod-
partymi na dwóch łożyskach. Czasem jednak konieczność sztywniejszego pod-
parcia elementów osadzonych na wale zmusza do zastosowania dodatkowych 
łożysk, np. w przypadku wałów silników spalinowych czy długich wałów napę-
dowych. Zastosowanie większej liczby podpór niż dwie może spowodować 
pewne problemy montażowe [1], jak np. koniczność bardzo dokładnego ustale-
nia wszystkich łożysk w jednej osi, gdyż w przeciwnym razie wystąpi dodatko-
we zginanie wału i dodatkowe obciążenie podpór. Również obliczanie wału 
wielopodporowego i jego łożyskowania jest kłopotliwe, ponieważ wał taki jest 
statycznie niewyznaczalny. W rozwiązaniach znanych z literatury oblicza się 
reakcje podpór i momenty gnące w wałach wielopodporowych przy uwzględ-
nieniu sztywności giętej wału. Nie jest jednak uwzględniana w tych rozwiąza-
niach podatność samych łożysk; są one traktowane jako doskonale sztywne 
podpory o charakterze przegubowym. Tymczasem w rzeczywistości w łożysku 
też występują odkształcenia, co powoduje dodatkowe ugięcie wału, więc wpły-
wa na rozkład momentu gnącego i na reakcje podpór. Ponadto większość rodza-
jów łożysk (z wyjątkiem łożysk wahliwych) nie spełnia warunków przegubu. 
Kątowe ugięcie wału w miejscu podparcia jest powstrzymywane przez reakcyj-
ny moment gnący, będący odpowiedzią łożyska na odchylenie kątowe, co po-
woduje, że łożyska są obciążone inaczej, niżby to wynikało z modelu teoretycz-
nego. 

Celem tej pracy było uzyskanie metody obliczania obciążeń uogólnionych 
w łożyskach tocznych wału trzypodporowego z uwzględnieniem odkształcenia 
wału, odkształceń w łożyskach i momentów reakcyjnych łożysk wywołanych 
nierównoległym ustawieniem pierścieni wewnętrznych łożysk względem pier-
ścieni zewnętrznych. 

Model fizyczny 

Wał maszynowy, wykonany ze stali, jest podparty na trzech łożyskach 
tocznych. Może mieć zmienny przekrój, tzn. może składać się z szeregu odcin-
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ków o kształcie cylindrycznym. Jest sprężysty, a związek obciążenia i ugięcia 
wynika z powszechnie znanego równania linii ugięcia wału. Łożyska wału to 
łożyska kulkowe zwykłe (jednorzędowe). Łożyska są sprężyste, tzn. wykazują 
jednocześnie podatność promieniową jak i giętną. Osiowe obciążenie wału jest 
przejmowane przez łożysko oznaczone jako lewe (A) w przyjętym schemacie. 
Tym samym jest to łożysko ustalające.  

Założenia upraszczające: 
• Problem jest rozpatrywany statycznie, tzn. pominięte są siły i zmiany sił 

powodowane ruchem obrotowym wału i wewnętrznej części łożysk. 
• Obciążenie wału występuje w jednej płaszczyźnie osiowej, a jest reprezen-

towane przez siły składowe w kierunku promieniowym x i osiowym y. 
• Nie występują żadne błędy kształtu kulek ani pierścieni łożyska. 
• Odkształcenia sprężyste łożysk występują tylko w miejscach styku części 

tocznych z pierścieniami; swobodne powierzchnie pierścieni zachowują 
kształt cylindryczny. 

• Osadzenie łożysk jest geometrycznie bezbłędne, czyli osie zewnętrznych 
pierścieni łożysk leżą na jednej prostej. 

• Pominięte zostały luzy związane z pasowaniami łożysk; wartości luzów ro-
boczych zależą tylko od wartości luzów wewnętrznych łożysk.  

Metoda rozwiązania zagadnienia 

Układ złożony z wału i trzech łożysk jest układem statycznie niewyznaczal-
nym; na wielkość reakcji podpór mają wpływ przesunięcia promieniowe i od-
chylenia kątowe pierścieni łożysk. Dotyczy to zarówno sił, jak i momentów 
reakcyjnych. Z drugiej strony te przemieszczenia wynikają z linii ugięcia wału, 
ta zaś jest zależna od momentów reakcyjnych w łożyskach. Ze względu na wza-
jemne uzależnienie rozpatrywanych wielkości (odkształceń i obciążeń w wale 
i w łożyskach) oraz brak możliwości obliczenia wprost składowych przemieszczeń 
w łożysku w zależności od obciążenia, przyjęto postępowanie iteracyjne: 
w pierwszym etapie są obliczone orientacyjne reakcje podpór i orientacyjne parame-
try linii ugięcia wału bez uwzględnienia podatności i reakcyjnych momentów łożysk, 
w drugim etapie są określone przemieszczenia sprężyste w łożyskach i momenty 
reakcyjne łożysk przy ich obciążeniach orientacyjnych i orientacyjnych parametrach 
linii ugięcia wału, w trzecim etapie są określone rzeczywiste reakcje na podporach 
i rzeczywiste parametry linii ugięcia wału z uwzględnieniem przemieszczeń sprężys-
tych w łożyskach i momentów reakcyjnych łożysk. 

Przy wstępnym określaniu orientacyjnych reakcji i orientacyjnych parame-
trów linii ugięcia wału, łożyska traktuje się jako podpory sztywne o charakterze 
przegubowym, co można przedstawić w postaci: 

 
φA≠0      yA=0;       φB≠0       yB=0 ;     φC≠0       yC=0                    (1) 
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W celu dokonania tych obliczeń dla wału trzypodporowego wykorzystano 
zasadę superpozycji [2], [3], a do wyznaczenia parametrów linii ugięcia zasto-
sowano metodę wykreślno-analityczną, gdzie oblicza się fikcyjne momenty 
gnące Mgf  i fikcyjne siły tnące Tf. Fikcyjne momenty gnące określają ugięcie 
wału y, a fikcyjne siły tnące – kąty ugięcia wału φ, zgodnie z zależnościami: 
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Do wyznaczenia przemieszczeń sprężystych zastosowano metodę zapropo-

nowaną i dokładnie opisaną w [4], [5]. Zakłada się przemieszczenia zewnętrzne: 
przesunięcia pierścienia wewnętrznego względem zewnętrznego w trzech kie-
runkach fx, fy, fz  (gdzie oś x jest osią łożyska, a osie y i z są prostopadłe do niej) 
oraz przechylenia pierścienia wewnętrznego względem zewnętrznego φy 
w płaszczyźnie x-y i φz w płaszczyźnie x-z  (rys. 2). Na podstawie tych prze-
mieszczeń oblicza się kąty działania kulek i odkształcenia w styku poszczegól-
nych kulek z pierścieniami. W zależności od  tych odkształceń określa się siły Qi 
dla wszystkich kulek. Siły te są podstawą do obliczenia wypadkowych sił Rx, Ry, 
Rz i momentów reakcyjnych łożyska My, Mz określonych wzorami (3÷7), czyli 
jednocześnie zewnętrznych sił i momentów działających na łożysko: 
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Przemieszczenie f w łożysku odpowiada ugięciu wału na podporze y w odpo-
wiednim kierunku, zaś przechylenie γ jest równe kątowi ugięcia wału na podporze φ 
w odpowiedniej płaszczyźnie. Jednakże poprzednio opisane rozwiązanie linii  
ugięcia wału nie daje właściwych wartości odkształceń, bowiem w obciążeniu 
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Rys. 1. Przemieszczenia w łożysku [6] 
Fig. 1. The dislocation in ball bearing [6] 

 
 

wału nie były uwzględnione reakcyjne momenty łożysk, a w odkształceniu wału 
nie była uwzględniona podatność łożysk. Ponadto ugięcia podpór y powodują 
zmiany kątów ugięć na podporach, przy czym na wartość kąta ugięcia każdej 
podpory mają wpływ ugięcia pozostałych podpór. W celu uwzględnienia tych 
wpływów wprowadzono proces iteracyjny, w którym metodą kolejnych przybli-
żeń dochodzi się do zgodności obciążeń i odkształceń w wale i w łożyskach. 
W zastosowanej wykreślno-analitycznej metodzie obliczania ugięcia wału, 
przemieszczenia łożysk fy są uwzględnione w postaci fikcyjnych momentów 
gnących działających na podporach, a obliczanych z zależności: 

 
EIfMg yf ⋅⋅= max                                                 (8) 

 
Jedynie przemieszczenie osiowe fx nie ma wpływu na ugięcie wału na pod-

porach. 
Zakończenie procesu iteracyjnego następuje wtedy, kiedy wartość wszyst-

kich sił uogólnionych, działających na pierścienie łożysk (w tym także sił od-
działywania pojedynczych kulek) spełniają równania równowagi. Oznacza to, że 
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wartości sił obciążających w danej chwili wszystkie kulki w każdym łożysku 
można uznać za prawidłowe. Znajomość tych sił pozwala na obliczenie średnie-
go obciążenia kulki w czasie: 

3/1

1
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To zaś umożliwia obliczenie zastępczego obciążenia łożyska wg Sjövalla [7]:  
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Są tu wykorzystane wyrażenia Jr(ε) i J1 zwane całkami Sjövalla, określające 

zależność między zewnętrznym obciążeniem łożyska a obciążeniem najbardziej 
obciążonej kulki. Zgodnie z [6] do obliczeń trwałościowych opartych na 
nośności dynamicznej łożyska przyjmuje się wartości całek Sjövalla 
odpowiadające kątowi obciązenia 2ψ = π: Jr(ε) = 0,2288, J1 = 0,5625. Trwa-
łość zmęczeniową łożyska obliczono według znanego modelu Lundberga– 
–Palmgrena [8]: 
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Wykorzystując przedstawione zależności i metodę iteracyjną zbudowano 

program komputerowy do obliczenia sił w łożyskach oraz trwałości łożysk 
w oparciu o rzeczywiste obciążenie kulek w łożysku. Dla porównania dodano 
również obliczenie nominalnej trwałości łożyska metodą katalogową, zalecaną 
przez ISO (na podstawie obciążenia zastępczego wyznaczonego z siły promie-
niowej Fr i osiowej Fa), wg  [9]. W metodzie tej nie uwzględnia się zjawisk wy-
stępujących w łożysku (przemieszczeń i przechyleń pierścienia wewnętrznego 
względem zewnętrznego), wynikających z podatności łożyska i giętkości wału: 

 

ar YFXFP +=                                            (12) 

 
 Dla przykładu przedstawiono wyniki obliczeń dla zilustrowanego na ry-

sunku 2 prostego schematu obciążenia wału trzypodporowego. Przy zróżnico-
wanych siłach osiowych Fa1 i Fa2 oraz przy różnych klasach luzu w łożyskach 
określono trwałość takiego łożyskowania, co zostało przedstawione w tab. 1 i na 
rys. 3. 
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Rys. 2. Łożyskowanie przyjęte do testowego obliczenia 
Fig. 2. The bearing arrangement assumed to test calculation 

 
Do obliczeń przyjęto następujące wartości luzów: dla C2 ∆r = 0,005 mm, 

dla C0 (luz normalny) ∆r = 0,014 mm, dla C3 ∆r = 0,020 mm, dla C4 ∆r = 0,028 
mm (dla łożyska „A” i „B”) i ∆r = 0,037mm (dla łożyska „C”), dla C5 ∆r = 
0,038 mm (dla łożyska „A” i „B”) i ∆r = 0,042mm (dla łożyska „C”). Liczbowe 
wartości luzów odpowiadają średnim wartościom luzów dla danego przedziału 
średnic [10]. 

 

Tabela 1. Trwałość L10 łożyska A 
Table 1. The durability L10 of A ball 

 
 

Fr1=2000[N], Fr2=3000[N] 
 

Obciążenie Fa1=0[N] 
Fa2=0[N] 

Fa1=500[N] 
Fa2=500[N] 

Fa1=1000[N] 
Fa2=1000[N] 

Fa1=1500[N] 
Fa2=1500[N] 

Trwałość [mln. obr.] 
katalogowa 

 
Klasa luzu 

n/p sił wewnętrznych 
6.71*103 2.71*102 7.31*101 3.26*101  

C2 6.31*103 4.53*102 9.65*101 3.75*101 
6.71*103 2.71*102 7.31*101 3.26*101  

C0 5.05*103 6.22*102 1.24*102 4.64*101 
6.71*103 3.32*102 7.85*101 3.29*101  

C3 4.27*103 7.44*102 1.45*102 5.28*101 
6.71*103 4.19*102 8.76*101 3.34*101  

C4 3.42*103 9.19*102 1.73*102 6.19*101 
6.71*103 5.79*102 1.04*102 3.55*101  

C5 2.63*103 1.13*103 2.12*102 7.40*101 



A.  Raczyński, J. Kaczor   

 
128 

L   [mln.obr.]

C3  

F  =3000[N] r2

0
0

500

300

200

100

400

700

600

900

800

500
F   [N] ,

1000

a1 F   [N]
1500

a2

C0

C4

C3

C2 

C0

C4 

C2

L   [mln.obr.]10
F  =2000[N] r1

F  =3000[N] r2

0
0

500 1000

a1F   [N] ,

25

15

5

10

20

30

35

40

45

F   [N]
1500

a2

C4 

C0 
C3  

C2 

C0

C4 
C3  

C2

F  =2000[N] 
10

r1

b)

C5

C5

C5

C5

a)  
Rys. 3.  Trwałość L10 łożysk kulkowych: a) – łożyska B, b) – łożyska C.  

Linia ciągła – wg obliczeń programem, linie kreskowe – wg obliczeń katalogowych 
Fig. 3. The durability L10 of ball bearings: a) of B ball, b) of C ball.  

The continuous lines-according to computer calculation,  
the dashed lines-according to catalogue calculation 

 
 

Analiza wyników obliczeń przyniosła następujące spostrzeżenia: 
1.  Katalogowe obliczenie trwałości jest słuszne tylko przy zerowym luzie w ło-
żysku, zerowym kącie odchylenia pierścieni i zerowej sile osiowej. W innych 
przypadkach okazuje się ono bardzo niedokładne. 

2.  Powiększenie luzu w łożysku przy braku siły osiowej sprzyja zmniejszeniu 
trwałości, a przy znacznej sile osiowej sprzyja jej zwiększeniu. 

3.  Luz w łożyskach ma istotny wpływ na trwałość łożyskowania. W rzeczywi-
stości wartość luzu dowolnego łożyska ma wpływ na trwałość innego łoży-
ska układu łożyskowania. 

4.  Podawane w katalogach łożysk dopuszczalne odchylenia kątowe należy trak-
tować jako znaczne uproszczenie zagadnienia. W rzeczywistości ( szczegól-
nie w wypadku małego luzu) już nieznaczne wychylenie kątowe powoduje 
powstanie momentu reakcyjnego, który narasta w miarę zwiększenia wychy-
lenia.  
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The effect of the rolling bearing elasticity on the durability of three-support bearing shaft 

S u m m a r y  

The bearings of three-support shaft are treated usually as perfectly rigid, without any restraint 
on the rotation of shaft axis. In the solutions known in the literature, the bearing reactions and 
bending moments of multi-support shaft are determined with consideration of shaft flexural elas-
ticity, but without considering the bearing elasticity. In reality however, the deformations occur in 
the bearing as well, causing additional deflection of the shaft. These deformations affect the bend-
ing moment distribution, and the bearing reactions. It is the most characteristic difference between 
the two-support shaft and three-support shaft consideration. 

In addition to this, in the majority of bearing types, the reactive bending moment appears as 
the reaction to angular deflection. As a result of this, loading of the roller elements differ from 
theoretical (ideal) loads. 

The purpose of this work is to obtain the method of calculation of loads and moments in 
three-support bearings system of shaft support, including in the analysis the shaft deflection, bear-
ings deformations and mentioned above bearing reactive moments. The following reciprocal influ-
ences are taken into account: the shaft deflection affects the unparallelism of bearing rings, but on 
the other hand, the bearings moments, caused by unparallel rings positioning, decrease the shaft 
deflection. 
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