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7.1.  KHÁI NIỆM CHUNG

7.1.1.  7.1.1.  Caáu taïoCaáu taïo

7.1.2.  7.1.2.  Phaân loaïiPhaân loaïi

7.1.3.  7.1.3.  Öu, nhöôïc ñieåmÖu, nhöôïc ñieåm
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7.17.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

a. Cấu tạo: dùng để đỡ trục tâm, trục truyền và các chi tiết quay,

đảm bảo chuyển động quay và đỡ tải trọng tác dụng lên các chi

tiết trên.
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7.17.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

b. Phân loại:

Theo hình dạng con lăn: Theo hình dạng con lăn: ổ bi, ổ đũa, ổ côn, ổ kim.ổ bi, ổ đũa, ổ côn, ổ kim.
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7.17.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

b. Phân loại:

Theo chiều lực tác dụng:Theo chiều lực tác dụng:

 Ổ đỡ:Ổ đỡ: chỉ chịu được lực hướng tâm và một phần nhỏ chỉ chịu được lực hướng tâm và một phần nhỏ 

lực dọc trục.lực dọc trục.

 Ổ đỡ chặn:Ổ đỡ chặn: chịu được lực hướng tâm lẫn lực dọc trục.chịu được lực hướng tâm lẫn lực dọc trục.

 Ổ chặn:Ổ chặn: chỉ chịu được lực dọc trục.chỉ chịu được lực dọc trục.

 Ổ chặn đỡ:Ổ chặn đỡ: chịu được lực dọc trục và một phần nhỏ chịu được lực dọc trục và một phần nhỏ 

lực hướng tâm.lực hướng tâm.
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7.17.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

b. Phân loại:

Theo khả năng tự lựa:Theo khả năng tự lựa:

 Tự lựa theo góc xoay.Tự lựa theo góc xoay.

 Tự lựa theo chiều trục.Tự lựa theo chiều trục.

Theo khả năng chịu tải:Theo khả năng chịu tải:

 Ổ cỡ nhẹ.Ổ cỡ nhẹ.

 Ổ cỡ trung.Ổ cỡ trung.

 Ổ cỡ nặng.Ổ cỡ nặng.

Theo số dãy con lăn:  Theo số dãy con lăn:  ổ 1 dãy, ổ 2 dãy, ổ 4 dãy…ổ 1 dãy, ổ 2 dãy, ổ 4 dãy…
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7.17.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

c. Ưu, nhược điểm:

Ưu điểm:Ưu điểm:

 Do sản xuất hàng loạt nên giá thành ổ lăn thấp.Do sản xuất hàng loạt nên giá thành ổ lăn thấp.

 MaMa sátsát sinhsinh rara trongtrong ổổ làlà mama sátsát lănlăn nênnên tổntổn thấtthất côngcông

suấtsuất dodo mama sátsát thấpthấp..

 MứcMức độđộ tiêutiêu chuẩnchuẩn hóahóa vàvà tínhtính lắplắp lẫnlẫn caocao nênnên thaythay thếthế

thuậnthuận tiệntiện khikhi sửasửa chữachữa vàvà bảobảo dưỡngdưỡng máymáy..

 ChămChăm sócsóc vàvà bôibôi trơntrơn đơnđơn giảngiản..

 SoSo vớivới ổổ trượttrượt thìthì ổổ lănlăn cócó kíchkích thướcthước dọcdọc trụctrục nhỏnhỏ hơnhơn..
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7.17.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

c. Ưu, nhược điểm:

Nhược điểm:Nhược điểm:

 Kích thước hướng kính tương đối lớn.Kích thước hướng kính tương đối lớn.

 LựcLực quánquán tínhtính táctác dụngdụng lênlên concon lănlăn khákhá lớnlớn khikhi làmlàm

việcviệc vớivới vậnvận tốctốc cao,cao, cócó thểthể pháphá vỡvỡ vòngvòng cáchcách..

 KhảKhả năngnăng chịuchịu vava đậpđập vàvà chấnchấn độngđộng kémkém dodo độđộ cứngcứng

củacủa kếtkết cấucấu ổổ lănlăn thấpthấp..

 ỒnỒn khikhi làmlàm việcviệc vớivới vậnvận tốctốc caocao..
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7.27.2.  .  MỘT SỐ LOẠI Ổ LĂN THÔNG DỤNGMỘT SỐ LOẠI Ổ LĂN THÔNG DỤNG
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7.37.3.  .  KÍ HIỆU Ổ LĂNKÍ HIỆU Ổ LĂN
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7.37.3.  .  KÍ HIỆU Ổ LĂNKÍ HIỆU Ổ LĂN
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7.37.3.  .  KÍ HIỆU Ổ LĂNKÍ HIỆU Ổ LĂN
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7.37.3.  .  KÍ HIỆU Ổ LĂNKÍ HIỆU Ổ LĂN
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7.4.  CÁC DẠNG HỎNG VÀ CHỈ TIÊU TÍNH

7.4.1. CÁC DẠNG HỎNG

7.4.2. CHỈ TIÊU TÍNH



 TrócTróc rỗrỗ bềbề mặtmặt dodo mỏimỏi:: dodo ứngứng suấtsuất tiếptiếp xúcxúc thaythay đổiđổi theotheo

thờithời giangian.. SauSau mộtmột thờithời giangian làmlàm việc,việc, cáccác vếtvết nứtnứt tếtế vivi phátphát

triểntriển thànhthành tróctróc trêntrên rãnhrãnh vòngvòng vàvà trêntrên bềbề mặtmặt concon lănlăn.. TrócTróc

làlà dạngdạng hỏnghỏng chủchủ yếuyếu củacủa cáccác ổổ lănlăn làmlàm việcviệc vớivới vậnvận tốctốc cao,cao,

chịuchịu tảitải trọngtrọng lớn,lớn, đượcđược cheche kínkín tốttốt..

7.4.1.7.4.1. CÁC DẠNG HỎNGCÁC DẠNG HỎNG

 MònMòn concon lănlăn vàvà vòngvòng ổổ:: thườngthường xảyxảy rara vớivới cáccác ổổ bôibôi trơntrơn

khôngkhông tốt,tốt, cócó cáccác hạthạt kimkim loạiloại rơirơi vàovào ổổ.. MònMòn làlà dạngdạng hỏnghỏng

chủchủ yếuyếu củacủa cáccác ổổ lănlăn trongtrong ôtô,ôtô, máymáy kéo,kéo, máymáy xâyxây dựngdựng……



7.4.1.7.4.1. CÁC DẠNG HỎNGCÁC DẠNG HỎNG

 BiếnBiến dạngdạng dưdư bềbề mặtmặt rãnhrãnh vòngvòng vàvà concon lănlăn:: thườngthường xảyxảy

rara đốiđối vớivới cáccác ổổ lănlăn chịuchịu tảitải nặngnặng vàvà quayquay chậmchậm..

 VỡVỡ vòngvòng cáchcách:: dodo lựclực lyly tâmtâm vàvà táctác dụngdụng củacủa concon lănlăn gâygây

nên,nên, thườngthường xảyxảy rara vớivới cáccác ổổ quayquay nhanhnhanh..

 VỡVỡ concon lănlăn vàvà vòngvòng ổổ:: dodo độngđộng năngnăng vava đậpđập lớn,lớn, dodo lắplắp

rápráp khôngkhông chínhchính xácxác (vòng(vòng bịbị lệch,lệch, concon lănlăn bịbị kẹtkẹt……))..



7.4.2.7.4.2. CHỈ TIÊU TÍNHCHỈ TIÊU TÍNH

CácCác ổổ lănlăn làmlàm việcviệc vớivới vậnvận tốctốc thấpthấp ((n<n<11vòng/phútvòng/phút))::

TínhTính theotheo khảkhả năngnăng tảitải tĩnhtĩnh đểđể tránhtránh biếnbiến dạngdạng dưdư bềbề

mặtmặt làmlàm việcviệc..

CácCác ổổ lănlăn làmlàm việcviệc vớivới vậnvận tốctốc caocao ((n>n>1010vòng/phútvòng/phút))::

TínhTính theotheo khảkhả năngnăng tảitải độngđộng đểđể tránhtránh tróctróc vìvì mỏimỏi..

TrườngTrường hợphợp (( vòng/phútvòng/phút))::

TínhTính theotheo khảkhả năngnăng tảitải độngđộng vàvà lấylấy n=n=1010 vòng/phútvòng/phút..

101  n
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7.57.5. . TÍNH TOÁN Ổ LĂN TÍNH TOÁN Ổ LĂN THEO THEO TUỔI THỌTUỔI THỌ

ỨngỨng suấtsuất tiếptiếp xúcxúc (( )) sinhsinh rara trongtrong ổổ lănlăn làlà mộtmột

hàmhàm củacủa lựclực hướnghướng tâmtâm vàvà lựclực dọcdọc trụctrục.. ĐểĐể dễdễ dàngdàng

chocho việcviệc khảokhảo sát,sát, tata xemxem::

)(Qf

H 

SốSố chuchu kỳkỳ làmlàm việcviệc chocho đếnđến lúclúc hỏnghỏng phụphụ thuộcthuộc vàovào

tuổituổi thọthọ củacủa ổổ::

)(LfN 
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7.57.5. . TÍNH TOÁN Ổ LĂN TÍNH TOÁN Ổ LĂN THEO THEO TUỔI THỌTUỔI THỌ

:: khảkhả năngnăng tảitải độngđộng củacủa ổ,ổ, (N)(N)

N

r



t
0NN

Ñieåm chuyeån tieáp

constNm 

constNm 

m
d

m CconstLQ 

m
d LQC 

TaTa cócó::
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7.57.5. . TÍNH TOÁN Ổ LĂN TÍNH TOÁN Ổ LĂN THEO THEO TUỔI THỌTUỔI THỌ

ĐiềuĐiều kiệnkiện bềnbền::

][CLQC m
d 
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7.57.5. . TÍNH TOÁN Ổ LĂN TÍNH TOÁN Ổ LĂN THEO THEO TUỔI THỌTUỔI THỌ

 TuổiTuổi thọthọ củacủa ổổ::

610

..60 hLnL  (triệu(triệu vòng)vòng)

nnngh LKKL .365..24.

vớivới LLhh làlà tuổituổi thọthọ củacủa ổổ tínhtính bằngbằng giờgiờ::
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7.57.5. . TÍNH TOÁN Ổ LĂN TÍNH TOÁN Ổ LĂN THEO THEO TUỔI THỌTUỔI THỌ

 TảiTải trọngtrọng tươngtương đươngđương::

 ỔỔ đỡđỡ:: chịuchịu vàvà mộtmột phầnphần )3,0( ra FF aFrF

tdar KKFYFVXQ .)....( 
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7.57.5. . TÍNH TOÁN Ổ LĂN TÍNH TOÁN Ổ LĂN THEO THEO TUỔI THỌTUỔI THỌ

 TảiTải trọngtrọng tươngtương đươngđương::

 ỔỔ chặnchặn:: chỉchỉ chịuchịu
aF

tda KKFQ ..
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7.57.5. . TÍNH TOÁN Ổ LĂN TÍNH TOÁN Ổ LĂN THEO THEO TUỔI THỌTUỔI THỌ

 TảiTải trọngtrọng tươngtương đươngđương::

 ỔỔ đỡđỡ chặnchặn:: chịuchịu cảcả vàvà
aFrF

tdar KKFYFVXQ .)....( 

TrongTrong ổổ đỡđỡ chặn,chặn, dodo đặcđặc điểmđiểm kếtkết cấucấu nênnên táctác

dụngdụng củacủa lựclực hướnghướng tâmtâm sẽsẽ sinhsinh rara lựclực dọcdọc trụctrục

phụphụ .. DoDo đó,đó, tata phảiphải xétxét đếnđến cáccác lựclực dọcdọc trụctrục

phụphụ khikhi tínhtính tảitải trọngtrọng dọcdọc trụctrục đểđể xácxác địnhđịnh

tảitải trọngtrọng tươngtương đươngđương ..

S


 aF
Q
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7.57.5. . TÍNH TOÁN Ổ LĂN TÍNH TOÁN Ổ LĂN THEO THEO TUỔI THỌTUỔI THỌ

VíVí dụdụ::

aF


AS


BS


Ar
F


Br
F
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7.57.5. . TÍNH TOÁN Ổ LĂN TÍNH TOÁN Ổ LĂN THEO THEO TUỔI THỌTUỔI THỌ

VíVí dụdụ::

aF


AS


BS


Ar
F


Br
F




XétXét ổổ AA::
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7.57.5. . TÍNH TOÁN Ổ LĂN TÍNH TOÁN Ổ LĂN THEO THEO TUỔI THỌTUỔI THỌ

VíVí dụdụ::

aF


AS


BS


Ar
F


Br
F




XétXét ổổ BB::
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7.67.6. . TÍNH TOÁN Ổ LĂN TÍNH TOÁN Ổ LĂN THEO THEO KHẢ NĂNG TẢI KHẢ NĂNG TẢI 
TĨNHTĨNH

ĐiềuĐiều kiệnkiện chọnchọn vàvà kiểmkiểm tratra ổổ::
00 CQ 


