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8.18.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

a. Cấu tạo: dùng để đỡ trục và các chi tiết quay, đảm bảo chuyển

động quay và đỡ tải trọng tác dụng lên các chi tiết trên, giảm

ma sát giữa phần quay và phần không quay.

 Q
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8.18.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

b. Phân loại:

Theo Theo hình hình dạng bề mặt làm việc: dạng bề mặt làm việc: mặt trụ, mặt phẳng, mặt trụ, mặt phẳng, mặt mặt 
nĩnnĩn, mặt cầu., mặt cầu.
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8.18.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

b. Phân loại:

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

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

trục.trục.

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

 Ổ chặn:Ổ chặn: chịu được lực dọc trục.chịu được lực dọc trục.
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8.18.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

b. Phân loại:

Theo phương Theo phương pháp pháp bbơơi i trơn:trơn:

 Ổ Ổ bbơơi i trơn thủy:  trơn thủy:  thủy động hoặc thủy tĩnh.thủy động hoặc thủy tĩnh.

 Ổ Ổ bbơơi i trơn trơn khí  khí  :  :  tạo áp suất trên bề mặt làm việc tạo áp suất trên bề mặt làm việc 

bằng bằng khí khí nén.nén.

 Ổ Ổ bbơơi i trơn từ   :   trơn từ   :   bề mặt làm việc tiếp xúc với nhau bề mặt làm việc tiếp xúc với nhau 

nhờ nhờ từ từ tínhtính..
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8.18.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

c. Kết cấu ổ trượt:
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8.18.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

c. Kết cấu ổ trượt:
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8.18.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

d. Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng:

Ưu điểm:Ưu điểm:

 Làm Làm việc việc cĩ cĩ độ tin cậy cao khi vận tốc lớn (nếu dùng ổ độ tin cậy cao khi vận tốc lớn (nếu dùng ổ lăn lăn 

thì thì tuổi thọ của ổ thấp).tuổi thọ của ổ thấp).

 ChịuChịu đượcđược tảitải trọngtrọng độngđộng vàvà vava đậpđập nhờnhờ khảkhả năngnăng giảmgiảm chấnchấn

củacủa màngmàng dầudầu bbơơii trơntrơn..

 LàmLàm việcviệc êmêm..

 KhiKhi trụctrục quayquay chậmchậm thìthì kếtkết cấucấu củacủa ổổ trượttrượt rấtrất đơnđơn giảngiản..

 KíchKích thướcthước hướnghướng kínhkính tươngtương đốiđối nhỏnhỏ..
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8.18.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

Nhược điểm:Nhược điểm:

 Kích Kích thước dọc trục tương đối lớn.thước dọc trục tương đối lớn.

 YêuYêu cầucầu chămchăm sĩcsĩc,, bảobảo dưỡngdưỡng thườngthường xuyên,xuyên, chichi phíphí lớnlớn chocho

dầudầu bbơơii trơntrơn..

 TổnTổn thấtthất lớnlớn vềvề mama sátsát khikhi mởmở máy,máy, dừngdừng máymáy vàvà khikhi bbơơii

trơntrơn khkhơơngng tốttốt..

d. Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng:
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8.18.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

Phạm vi sử dụng:Phạm vi sử dụng:

 Khi trục quay với vận tốc cao (Khi trục quay với vận tốc cao (v>30m/sv>30m/s). Nếu dùng ổ lăn, ). Nếu dùng ổ lăn, 

tuổi thọ của ổ sẽ thấp.tuổi thọ của ổ sẽ thấp.

 KhiKhi trụctrục quayquay chậmchậm,, khkhơơngng quanquan trọng,trọng, rẻrẻ tiềntiền..

 TrongTrong cáccác máymáy chínhchính xácxác,, địiđịi hỏihỏi độđộ chínhchính xácxác hướnghướng kínhkính

vàvà khảkhả năngnăng điềuđiều chỉnhchỉnh khekhe hởhở ((trụctrục chínhchính máymáy ccơơngng cụ)cụ)..

d. Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng:
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8.18.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

Phạm vi sử dụng:Phạm vi sử dụng:

 KhiKhi ổổ làmlàm việcviệc trongtrong nhữngnhững điềuđiều kiệnkiện đặcđặc biệtbiệt (trong(trong nước,nước,

trongtrong mmơơii trườngtrường ănăn mịnmịn……)) vìvì cĩcĩ thểthể chếchế tạotạo ổổ trượttrượt bằngbằng

cáccác vậtvật liệuliệu nhưnhư caocao su,su, gỗ,gỗ, chấtchất dẻodẻo…… thíchthích hợphợp vớivới mmơơii

trườngtrường..

 KhiKhi cầncần phảiphải dùngdùng ổổ ghépghép đểđể dễdễ tháotháo lắplắp (ổ(ổ trêntrên trụctrục khuỷu)khuỷu)..

 KhiKhi cĩcĩ tảitải trọngtrọng vava đậpđập vàvà daodao độngđộng (ổ(ổ trượttrượt làmlàm việcviệc tốttốt nhờnhờ

khảkhả năngnăng giảmgiảm chấnchấn củacủa màngmàng dầu)dầu)..

d. Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng:
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8.18.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

Phạm vi sử dụng:Phạm vi sử dụng:

 KhiKhi khoảngkhoảng cáchcách giữagiữa cáccác trụctrục quáquá gầngần..

 KhiKhi đườngđường kínhkính ngõngngõng trụctrục quáquá lớnlớn ((nằmnằm ngồingồi tiêutiêu chuẩnchuẩn ổổ

lănlăn hoặchoặc nếunếu chếchế tạotạo ổổ lănlăn thìthì giágiá thànhthành sẽsẽ rấtrất cao)cao)..

d. Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng:
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8.28.2.  .  VẬT LIỆU CHẾ TẠO LÓT ỔVẬT LIỆU CHẾ TẠO LÓT Ổ

( Sinh viên tự đọc )
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8.38.3.  .  NGUYÊN LÝ BÔI TRNGUYÊN LÝ BÔI TRƠƠN THỦY ĐỘNGáN THỦY ĐỘNGá

a. Các dạng ma sát trong ổ trượt:
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8.38.3.  .  NGUYÊN LÝ BÔI TRNGUYÊN LÝ BÔI TRƠƠN THỦY ĐỘNGN THỦY ĐỘNG
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8.38.3.  .  NGUYÊN LÝ BÔI TRNGUYÊN LÝ BÔI TRƠƠN THỦY ĐỘNGN THỦY ĐỘNG
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8.4.  CÁC DẠNG HỎNG VÀ CHỈ TIÊU TÍNH

8.4.1. CÁC DẠNG HỎNG

8.4.2. CHỈ TIÊU TÍNH
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8.4.18.4.1. . CÁC DẠNG HỎNGCÁC DẠNG HỎNG

MịnMịn:: lĩtlĩt ổổ vàvà ngõngngõng trụctrục bịbị mịnmịn khikhi trongtrong ổổ khkhơơngng hìnhhình thànhthành đượcđược

lớplớp dầudầu bbơơii trơntrơn ngănngăn cáchcách haihai bềbề mặtmặt làmlàm việcviệc.. ĐốiĐối vớivới cáccác ổổ

đượcđược tínhtính tốntốn đảmđảm bảobảo bbơơii trơntrơn mama sátsát ướtướt,, mịnmịn cũngcũng xảyxảy rara khikhi

đĩngđĩng máymáy vàvà mởmở máymáy,, vìvì trongtrong cáccác giaigiai đoạnđoạn nàynày vậnvận tốctốc chưachưa đủđủ

lớnlớn đểđể tạotạo thànhthành lớplớp bbơơii trơntrơn thủythủy độngđộng.. NếuNếu trongtrong dầudầu cĩcĩ lẫnlẫn

nhiềunhiều bụibụi màimài thìthì lĩtlĩt ổổ vàvà ngõngngõng trụctrục càngcàng bịbị mịnmịn nhanhnhanh..

DínhDính:: thườngthường xảyxảy rara dodo ápáp suấtsuất vàvà nhiệtnhiệt độđộ cụccục bộbộ trongtrong ổổ lớn,lớn, lớplớp

dầudầu bbơơii trơntrơn khkhơơngng hìnhhình thànhthành đượcđược khiếnkhiến lĩtlĩt ổổ vàvà ngõngngõng trụctrục trựctrực

tiếptiếp tiếptiếp xúcxúc vớivới nhaunhau..
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8.4.18.4.1. . CÁC DẠNG HỎNGCÁC DẠNG HỎNG

MỏiMỏi rỗrỗ:: khikhi chịuchịu tảitải trọngtrọng thaythay đổiđổi lớn,lớn, lớplớp bềbề mặtmặt lĩtlĩt ổổ cĩcĩ thểthể hỏnghỏng

vìvì mỏimỏi rỗrỗ ((lĩtlĩt ổổ trongtrong cáccác máymáy cĩcĩ piston,piston, máymáy rung,rung, máymáy vava đậpđập……))..

BiếnBiến dạngdạng nhiệtnhiệt:: xảyxảy rara đốiđối vớivới cáccác ổổ cĩcĩ khekhe hởhở nhỏ,nhỏ, gâygây kẹtkẹt

ngõngngõng trụctrục vàvà làmlàm hỏnghỏng ổổ..
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8.4.28.4.2. . CHỈ TIÊU TÍNHCHỈ TIÊU TÍNH

ĐểĐể tránhtránh cáccác dạngdạng hỏnghỏng kểkể trên,trên, tốttốt nhấtnhất làlà chocho ổổ trượttrượt làmlàm việcviệc

vớivới chếchế độđộ bbơơii trơntrơn mama sátsát ướtướt.. VìVì vậyvậy,, tínhtính tốntốn bbơơii trơntrơn mama sátsát ướtướt

làlà tínhtính tốntốn cơcơ bảnbản đốiđối vớivới ổổ trượttrượt..

TrongTrong thựcthực tếtế cịncịn dùngdùng phươngphương pháppháp tínhtính quiqui ướcước ổổ trượttrượt theotheo ápáp

suấtsuất chocho phépphép [p][p] vàvà tíchtích sốsố giữagiữa ápáp suấtsuất vớivới vậnvận tốctốc chocho phépphép [pv][pv]

đểđể ổổ trượttrượt cĩcĩ thểthể làmlàm việcviệc trongtrong trườngtrường hợphợp mama sátsát nửanửa ướtướt hoặchoặc

nửanửa khkhơơ..

NgồiNgồi ra,ra, dodo haihai bềbề mặtmặt tiếptiếp xúcxúc nhau,nhau, khikhi làmlàm việcviệc sẽsẽ sinhsinh rara nhiệt,nhiệt,

nênnên tata cầncần tínhtính tốntốn nhiệtnhiệt chocho ổổ trượttrượt..
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8.58.5. . TÍNH TOÁN Ổ TRTÍNH TOÁN Ổ TRƯƯỢT BÔI TRỢT BÔI TRƠƠN N MA MA SÁT NỬA SÁT NỬA 
ƯƯỚTỚT

TínhTính tốntốn chocho cáccác ổổ làmlàm việcviệc vớivới sốsố vịngvịng quayquay thấp,thấp, thườngthường
xuyênxuyên đĩngđĩng mởmở máy,máy, máymáy làmlàm việcviệc ởở chếchế độđộ khkhơơngng ổnổn địnhđịnh,, bbơơii
trơntrơn khkhơơngng tốttốt……

TínhTính theotheo ápáp suấtsuất chocho phépphép:: (trường hợp ổ quay chậm,

bơi trơn gián đoạn)

ld

F
p r

.
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8.58.5. . TÍNH TOÁN Ổ TRTÍNH TOÁN Ổ TRƯƯỢT BÔI TRỢT BÔI TRƠƠN N MA MA SÁT NỬA SÁT NỬA 
ƯƯỚTỚT

TínhTính theotheo tíchtích sốsố pvpv :: (trường hợp ổ làm việc với vận tốc

trung bình)

][ pvpv 

][
10.6

..

. 4
pv

nd

ld

Fr 


][
.19100

.
pv

l

nFr 
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8.68.6. . TÍNH TOÁN Ổ TRTÍNH TOÁN Ổ TRƯƯỢT BÔI TRỢT BÔI TRƠƠN N MA MA SÁT SÁT ƯƯỚTỚT

ĐộĐộ hởhở hướnghướng kínhkính::

12 dd 

ĐộĐộ hởhở tươngtương đốiđối::

dd

dd 
 


 12
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8.68.6. . TÍNH TOÁN Ổ TRTÍNH TOÁN Ổ TRƯƯỢT BÔI TRỢT BÔI TRƠƠN N MA MA SÁT SÁT ƯƯỚTỚT

ĐộĐộ lệchlệch tâmtâm tuyệttuyệt đốiđối::

21OOe 

ĐộĐộ lệchlệch tâmtâm tươngtương đốiđối::




e2


KheKhe hởhở cựccực tiểutiểu::

)1(
2

min 


h
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8.68.6. . TÍNH TOÁN Ổ TRTÍNH TOÁN Ổ TRƯƯỢT BÔI TRỢT BÔI TRƠƠN N MA MA SÁT SÁT ƯƯỚTỚT

TừTừ ptpt ReynoldsReynolds tata chứngchứng minhminh đượcđược ccơơngng thứcthức::





..

.
2

dlFr 
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8.78.7. . TÍNH TOÁN NHIỆTTÍNH TOÁN NHIỆT

NhiệtNhiệt độđộ tăngtăng lênlên làmlàm giảmgiảm độđộ nhớtnhớt độngđộng lựclực củacủa dầudầu bbơơii
trơn,trơn, dẫndẫn đếnđến khảkhả năngnăng tảitải củacủa lớplớp dầudầu bbơơii trơntrơn giảmgiảm điđi..
TínhTính tốntốn nhiệtnhiệt xuấtxuất phátphát từtừ phươngphương trìnhtrình câncân bằngbằng nhiệtnhiệt::

21 tt QQQ 

QQ :: NhiệtNhiệt lượnglượng sinhsinh rara trongtrong 11 giâygiây::

)(10... 3 kWfvFQ r
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8.78.7. . TÍNH TOÁN NHIỆTTÍNH TOÁN NHIỆT

21 tt QQQ 

:: NhiệtNhiệt lượnglượng thốtthốt rara theotheo dầudầu chảychảy quaqua ổổ trongtrong 11ss..
1t

Q

tqCQt  ... 01 
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8.78.7. . TÍNH TOÁN NHIỆTTÍNH TOÁN NHIỆT

21 tt QQQ 

:: NhiệtNhiệt lượnglượng thốtthốt quaqua trụctrục vàvà thânthân ổổ trongtrong 11ss..
2t

Q

AKdlKtAKtdlKQ TTTTt ..........2  
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8.78.7. . TÍNH TOÁN NHIỆTTÍNH TOÁN NHIỆT

TừTừ ptpt câncân bằngbằng nhiệt,nhiệt, tata cĩcĩ::

).......(1000

..

AKdlKqC

vFf
ttt

TT

r
vr






NhiệtNhiệt độđộ trungtrung bìnhbình củacủa dầudầu::
22

t
t

tt
t v

rv 





NhiệtNhiệt độđộ dầudầu ởở cửacửa rara:: ttt vr 
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8.88.8. . TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN Ổ TRTRÌNH TỰ TÍNH TOÁN Ổ TRƯƯỢTỢT


