
Kluzná ložiska 

 

Mezi náboj a čep ložiska je vloženo měkké pouzdro (mosaz, plast, bronz atd.) nebo odlévaná 

pánev. V průběhu činnosti daného zařízení (rotace hřídele) dochází ve stykových plochách mezi 

čepem a pouzdrem ke vzniku smykového tření, které je snižováno mazáním. Rovněž dochází 

k opotřebení pouzdra (je z měkčího materiálu a levnější než čep a těleso), které se snadno 

nahradí novým. Čímž se prodlužuje životnost zařízení. 

 

Výhody použití kluzných ložisek: 

 snadná montáž a oprava 

 jednoduchá a levnější než valivá 

 použití pro větší zatížení než valivá 

 snášejí občasná přetížení a rázy 

 umožňují přesné uložení hřídelí. 

Nevýhody použití kluzných ložisek: 

 vyžadují delší záběh 

 větší spotřeba maziva, nebezpečí zadření při nedostatečném mazání 

 větší délka než u valivých ložisek – větší hmotnost 

 větší ztráty třením – menší únosnost při rozběhu a doběhu 

 nižší účinnost. 

 

Tření v kluzných ložiskách 

Velikost vzniklého tření závisí na kvalitě povrchu a míře opotřebení styčných ploch, jejich 

teplotě, druhu materiálu stýkajících se ploch, míře zatížení ložiska a kvalitě mazání. Třením 

dochází k opotřebení součástí a ztrátě energie (vzniká teplo) – jedná se o důležitý ukazatel 

technické úrovně výrobku.  

 

Podle míry mazání a velikosti vzniklého olejového filmu mezi styčnými plochami rozlišujeme 

tření:  

1. Suché – plochy nejsou mazány, vznik vysokých teplot a zadírání. Řadíme sem i tuhé 

mazání (grafitem). Vzniká při rozběhu stroje – otáčky čepu jsou malé a mazací látka je 

vytlačena nad čep. Vlivem hydrodynamických sil se mazací klín teprve začíná tvořit.  



 

Obr. 4 Suché tření v kluzných ložiskách 

2. Polosuché (mezní) – mazání není dostatečné, nedochází k oddělení stykových ploch 

mazivem a dochází k přímému dotyku povrchových nerovností. Klesá míra opotřebení 

ploch. Excentricita mezi osou čepu a náboje se zmenšuje, vlivem hydrodynamických sil 

se vytváří mazací klín.  



 

Obr. 5 Polosuché tření v kluzných ložiskách 

3. Kapalinné (tekutinové) – dostatek maziva, kluzné plochy jsou zcela odděleny vrstvou 

maziva. Říkáme, že čep plave. Opotřebení je nepatrné.  



 

Obr. 6 Kapalinné tření v kluzných ložiskách 

Konstrukce ložisek by měla být taková, aby vždy vznikalo tření kapalinné. Mezi čepem a pánví 

musí být trvale olejový film. 

 

Rozdělení kluzných ložisek 

Z funkčního hlediska 

a. hydrodynamická – mazivo je mezi kluzné plochy přiváděno otáčkami hřídele. Čím jsou 

otáčky vyšší, tím je mazání intenzivnější. Není třeba přídavných zařízení (čerpadlo, 

ventily, potrubí pro rozvod oleje) 

 



b. hydrostatická – mazivo je mezi kluzné plochy přiváděno pomocí čerpadla (nejčastěji 

zubovým). Pracují při nízkých otáčkách a vyšších zatíženích 

 

c. s omezeným mazáním – není třeba velké množství maziva, materiál kluzných ploch má 

malý součinitel tření a je odolný proti zadírání, opotřebení 

 

d. samomazná – vyráběná práškovou metalurgií, ve svojí struktuře mají póry, ve kterých 

je uloženo mazivo a to za chodu stroje vystupuje na povrch (18 344, 18 280, slinutý 

bronz) 

 

e. samomazná s tuhými mazivy – mazivo je obsaženo přímo ve struktuře materiálu 

 

Obr. 7 Kluzné pouzdro SKF s kompozitem – ve vrstvě kompozitu jsou vytlačené kruhové 

jamky, kapsičky, které slouží jako zásobníky maziva, umožňující dlouhé mazací intervaly. Jsou 

určené pro naplnění mazivem před nasazením hřídele do pouzdra. *2) 

 

Podle směru zatěžující síly – viz čepy 



a. radiální 

b. axiální 

c. kombinovaná 

 

Podle tvaru – viz čepy 

 válcová, kuželová, patní, prstencová, kulová, hřebenová. 

 

Podle konstrukce 

a. s pouzdrem  

 

Obr. 8 Kluzné ložisko s pouzdrem 

b. s pouzdrem a výstelkou  



 

Obr. 9 Kluzné ložisko s pouzdrem a výstelkou 

 

Provedení kluzných ložisek 

- u radiálních ložisek je nejčastěji vyrobeno celé pouzdro z kluzných materiálů (bez výstelky), 

anebo složené z ocelového pouzdra a výstelky z kluzného materiálu. U kovových pouzder 

s výstelkou se nejčastěji používá k výrobě pouzder uhlíková ocel 12 011.1 a k výrobě výstelky 

mosazi, bronzy, CuSN8 (42 3018), CuPb30 (42 3184),…. 

Pro kluzná ložiska lze použít i nekovové materiály:  

 materiály z tvrzených tkanin (516) – tkanina + pryskyřice 

 šedá litina (42 2415, 42 2456) 

 polyvinylacetátové materiály KX 

 materiály z hydroskopicky odolné pryže AKB 8524 -2 (pro ložiska do znečištěné vody 

a agresivních roztoků, musí být zatopená). 

 


