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A PONTOS CSAPÁGYSZERELÉS ELENGEDHETETLEN KELLÉKEI  

AZ SKF IDOMSZEREK  
 

A hagyományos mérési módszerek és mérőműszerek nem minden esetben alkalmasak a 
gördülőcsapágyak ülékeinek, radiális hézagának, vagy előfeszítésének ellenőrzésére. Az 
SKF ezért fejlesztett ki egy sor kifejezetten ilyen mérések elvégzésére tervezett 
idomszert.  Ezek az eszközök számtalan alkalmazás során nélkülözhetetlenek, de 
különlegesen jó szolgálatot tesznek, elsősorban a szerszámgépgyártásban, a főorsók 
szerelése, javítása és felújítása során, vagy a nyomdaipari berendezések 
csapágyazásainak beállításakor.    

GB 30 & GB 49 sorozat 
Egyszerű kezelés, nagy mérési pontosság   

Ahhoz, hogy egy kúpos furatú hengergörgős csapágy radiális hézagértékét, vagy 
előfeszítését pontosan beállíthassuk, meg kell állapítanunk a görgőkoszorú külső, illetve 
belső burkoló körének átmérőjét. E mérések pontos elvégzésére szolgál a GB 30 és a GB 
49 jelű idomszercsalád.   

GB 30 sorozat  
Ezt az idomszert az NN30..K sorozatú csapágyaknál 
alkalmazhatjuk.  

Az idomszercsalád a mérettől függően két kivitelben készül.  A 
GB 3006 – GB 3020 jelű eszközökkel a belső gyűrű 
futópályáján felfekvő görgőkoszorú külső burkolókörének 
átmérője mérhető meg 1 µm pontossággal.  A GB 3021 –  GB  
3040  idomszerekkel ugyanez a mérés 2 µm pontossággal 
végezhető el.  

 

GB 49  
Az NNU 49..BK sorozatú, kétsoros hengergörgős csapágyak 
méréséhez használható.   

Ez az idomszercsalád is két pontossági kivitelben készül, a mérettől 
függően.  A GB 4920 – GB 4938 közötti tartományban lévő 
eszközökkel a külső gyűrű futópályáján felfekvő görgőkoszorú belső 
burkolókörének átmérője 1 µm pontossággal mérhető, míg a GB 
4940-től GB 4960-ig jelölt eszközökkel ugyanez a mérés 2 µm 
pontossággal végezhető el.  

 

Kalibrálás   

A fenti idomszerek javasolt kalibrálási ideje 1 év  
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HKM jelű radiális-hézag mérő idomszerek  
Ezeket az elektronikus mérőeszközöket a 
nyomdaipari nyomóhenger-csapágyegységek 
(PCU) beépített állapotban történő, gyors 
cseréjéhez használják.  

Az eszköz segítségével a szükséges radiális hézag, 
vagy előfeszítés értékének nagyon pontos 
reprodukálása lehetséges.    

GRA 30  

Az  NN30..K és az NNU49BK  sorozatú 
hengergörgős  csapágyakhoz, pontosabban,  ezek  
kúpos tengelyülékének ellenőrzéséhez használjuk 
ezeket a gyűrűs idomszereket.  

(Használhatók az N 10..AK és  az  N 19..AK 
sorozatú  csapágyak alkalmazásakor is!).  

A gyűrűs kúpidomszerek 200 mm névleges 
átmérőig kaphatók. Nagyobb átmérőjű 
csapágyülékek esetében a 9205 (00) sorozatú 
kúpmérő készülékek valamelyikének alkalmazását 
ajánljuk.  

9205 (00) sorozatú kúpmérő készülékek  
Külső kúpok ellenőrzésére, 100-tól 1400 mm 
átmérőig, 1: 12-es illetve 1: 30-as kúpszögekhez.  

A külső kúpon az ellenőrizhető szélesség mintegy 
400 mm. Szélesebb ülékekhez alkalmasan 
átalakított mérőkészülék szállítható külön 
rendelésre.  Az készülékekkel nagyon pontosan 
ellenőrizhető a külső kúpszög értéke és helyzete, 
így különösen alkalmasak tengelyen, tengelycsapon lévő csapágyak ülékeinek 
ellenőrzésére. 

Kúpmérő készülékek, DMB sorozat  
 Ezeket az eszközöket is külső kúpok átmérő- és kúpszög méréshez használják, akár a 
kúp gyártásközben történő ellenőrzésére is.  Átmérő 40 és 360 mm között elsősorban 
1:12-es és 1: 30-as kúpszögeket lehet velük mérni, de 0o és 6o-os szög között bármely 
kúp ellenőrzésére alkalmasak. A mérési pontosság 280 mm átmérőig 1 µm, felette 1,5 
µm értéken belül található.  

Kalibrálás   

A fenti idomszerek javasolt kalibrálási ideje 1 év  


