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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se
zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavní úlohou technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi jsou rozesílány členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje
souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některá ustanovení této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. Norma ISO nezodpovídá za žádná ustanovení těchto patentových práv.

Norma ISO 281 byla zpracována technickou komisí ISO/TC 4, Valivá ložiska, subkomisí SC 8, Únosnost a
trvanlivost.



Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 281:1990), ISO 281:1990/Amd.1:2000, ISO
281:1990/Amd.2:2000 a ISO/TS 16799:1999, která byla revidována.
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Úvod
Je problematické stanovit vhodný výběr ložiska pro dané použití pomocí zkoušení přiměřeného počtu
ložisek v uvažovaných podmínkách. Nicméně trvanlivost definovaná podle 3.1 je základním ukazatelem
vhodnosti výběru. Spolehlivý výpočet trvanlivosti je proto považován za vhodnou a výhodnou náhradu
zkoušení. Účelem této mezinárodní normy je poskytnout požadovaný základ pro výpočet trvanlivosti.

Od publikace normy ISO 281 v roce 1990 byly získány dostatečné znalosti o vlivu různých faktorů
ovlivňující trvanlivost ložiska, jako jsou nečistoty, mazání, vnitřní napětí po montáži, napětí z tepelného
zpracování, zatížení na mezi únavy atd. Hlavní presentovaná metoda podle normy ISO
281:1990/Amd.2:2000 bere v úvahu tyto vlivy při výpočtu modifikované trvanlivosti. Tato uvedená
změna je do této mezinárodní normy zapracována a bere v úvahu faktory ovlivňující trvanlivost, jako
jsou podmínky mazání, vlivy znečištění a zatížení materiálu na mezi únavy.

Norma ISO/TS 16281[1] uvádí zdokonalenou výpočtovou metodu, která umožňuje zohlednit při výpočtu
životnosti ložiska provozní vlivy při všeobecně zatěžovacích podmínkách. Uživatel může tedy s
výrobcem ložiska konzultovat doporučení a odhad ekvivalentního zatížení a trvanlivosti pro tyto
provozní podmínky a další vlivy jako například odstředivé síly valivých těles nebo vysoké otáčky.

Výpočty provedené podle této mezinárodní normy nepřináší uspokojivé výsledky pro ložiska pracující v
podmínkách, kde dochází k plošnému styku na čelech kroužků nebo při konstrukčním zmenšení
stykových ploch mezi valivými tělesy a oběžnými drahami kroužků. Výsledky nemodifikovanému
výpočtu tudíž nelze aplikovat například pro kuličková ložiska s plnicí drážkou pokud plnicí drážka
podstatně zasahuje do oblasti styku kuliček s oběžnou dráhou, kdy je ložisko vystaveno v provozu
axiálnímu zatížení. V těchto případech se doporučuje konzultace s výrobcem ložiska.

Koeficient modifikované trvanlivosti pro spolehlivost a1 byl mírně změněn a rozšířen pro spolehlivost
99,95%.

Čas od času bude tento dokument vyžadovat revizi v důsledku nových vývojových trendů nebo v
důsledku nových informací týkajících se určitých typů ložisek a materiálů.

Podrobné informace týkající se použitých rovnic v tomto dokumentu udává ISO/TR 86461) a ISO/TR
1281-2[2].

_______________

1)    Je v revizi. Bude publikována jako ISO/TR 1281-1.
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1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje metody výpočtu základní dynamické únosnosti valivých ložisek v
rozsahu rozměrů odpovídajících mezinárodních norem ISO, ložisek vyrobených z vysoce jakostní
kalené oceli, vyrobených v dobrých podmínkách, obvyklé konstrukce a tvaru stykových povrchů.

Tato norma stanovuje metody výpočtu základní trvanlivosti, což je trvanlivost přiřazená 90%
spolehlivosti při použití materiálu vysoké kvality, vyrobená v dobrých podmínkách a při normálních
podmínkách provozu. Kromě toho stanovuje metody výpočtu modifikované trvanlivosti v různých
stupních spolehlivosti, podmínek mazání, nečistotami v mazání a při zatížením na mezi únavy.

Tato mezinárodní norma nebere v úvahu vlivy opotřebení, koroze a elektrické eroze na trvanlivost.

Tato mezinárodní norma neplatí pro konstrukční provedení, kde jsou valivá tělesa v přímém styku s
povrchem hřídele nebo díry tělesa, pokud tento povrch není ekvivalentní oběžným drahám ložiskových
kroužků, které nahrazují.

Dvouřadá radiální ložiska a axiální obousměrná ložiska, pokud jsou v této normě uvedena, se považují za
symetrická.

Omezení pro jiné typy ložisek jsou uvedena v příslušných kapitolách.

-- Vynechaný text --


