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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 

ТЕМА: Монтаж і демонтаж підшипників кочення 

МЕТА РОБОТИ: Закріплення знань з класифікації і конструкцій 

підшипників, особливостей монтажу підшипникових вузлів. Одержання 

практичних навичок та прийомів складання і розбирання підшипнико-

вих опор технологічного обладнання. 

Час проведення лабораторної роботи: 2 год. 
 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.1 Завдання для самостійної підготовки 

Під час підготовки до роботи проглянути конспект лекцій, учбо-

ву літературу та систематизувати об’єм знань з устрою та конструк-

тивних особливостей підшипників кочення. Уяснити, які основні спо-

соби, прийоми і інструмент застосовують для виконання монтажних 

та демонтажних робіт. 

1.2 Питання для самопідготовки 

1.2.1 Перерахуйте відомі вам вузли і агрегати технологічного 

обладнання, в яких застосовують підшипники кочення. 

1.2.2 Які основні переваги і недоліки підшипників кочення (у 

порівнянні з підшипниками ковзання) ви можете назвати? 

1.2.3 Які основні дефекти можуть виникнути при експлуатації 

підшипникових опор обладнання? 

1.2.4 Поясніть, у чому відмінності циркуляційного, місцевого та 

коливального режимів навантаження підшипників кочення?  

1.2.5 Яких основних правил потрібно дотримуватись при мон-

тажі та демонтажі підшипників кочення?  

1.2.6 Перерахуйте основне і допоміжне обладнання потрібне для 

виконання монтажно-демонтажних робіт з підшипниками кочення. 
 

1.3 Література для самопідготовки 

1. Воронкин Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промыш-

ленного оборудования. / Ю.Н. Воронкин, Н.В. Поздняков. - М.: Изд. 

центр „Академия“ 2005. - 240 с. 

2. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин. /  

П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. - М.: Изд. центр „Академия“ 2008. - 496 с. 
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2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма роботи 

- відповісти на питання викладача, одержати допуск до роботи; 
- ознайомитись з теоретичними відомостями про класифікацію, 

устрій та конструктивні особливості підшипників кочення; 
- розглянути найбільш поширені компоновки підшипникових 

вузлів обладнання, методи кріплення та фіксації кілець підшипників 
на валах і у корпусних деталях; 

- розглянути конструкції обладнання, пристосувань та інструме-
нту, які використовують при діагностуванні, демонтажу та монтажу 
деталей підшипникових вузлів у процесі ремонту обладнання; 

- провести практичне відпрацювання способів та прийомів по 
демонтажу різних видів підшипникових вузлів; 

- уяснити основні особливості утворення посадок у спряженнях 
підшипник-вал і корпус-підшипник; 

- розрахувати основні показники процесу напресування підшип-
ника на вал для холодного і гарячого способу монтажу; 

- провести практичні операції по холодному і гарячому монтажу 
підшипника на вал; 

- дати рекомендації по придатності того чи іншого способу для 
демонтажу та монтажу підшипникових вузлів; 

- зробити загальні висновки по роботі; 
- відповісти на контрольні запитання; 
- зарахувати лабораторну роботу у викладача. 

2.2 Короткі відомості з теорії 

2.2.1 Класифікація, умовні позначення підшипників кочення 

Підшипники кочення – група складових одиниць, найбільш ши-
роко стандартизованих у міжнародному масштабі, взаємозамінних і 
централізовано виготовлених у масовому виробництві. На сьогодніш-
ній час підшипники кочення є основними видами опор у машинах 
всіх галузей виробництва.  

У класичному вигляді підшипники складаються з наступних де-
талей: зовнішнього і внутрішнього кілець з доріжками кочення; тіл 
кочення (кульок або роликів) та сепараторів, що розділяють і утри-
мують тіла кочення. В деяких конструкціях опор можуть бути відсут-
ні одне або обидва кільця; в них тіла кочення котяться безпосередньо 
по бігових доріжках вала або корпуса, інколи відсутні і сепаратори. 
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Класифікація підшипників кочення досить складна, тому розг-
лянемо тільки основні її положення.  

В цілому умовне позначення складається з трьох частин знаків: 
основних і двох додаткових (зліва і справа від основної частини). У 
загальному вигляді максимальна кількість основних знаків нараховує 
сім цифр. Відлік знаків ведуть справа наліво. Не обов’язково номер 
підшипника містить сім цифр, якщо зліва від останньої значущої 
(1…9) потрібно проставити одні нулі, ці нулі не позначаються (на-
приклад, замість номера 0000308, проставляють тільки 308).  

Основні знаки позначення: - Х  ХХ  Х  Х  ХХ 

d - внутрішній діаметр; при d ≥ 20 мм d = ХХ × 5, мм; D - серія діа-
метрів (0 - малогабаритна, 1, 7 - особливо легка, 2 - легка, 3 - середня,  
4 - важка, 5 - легка широка, 6 - середня широка, 8 - надлегка, 9 - невизначена). 

Т – тип підшипника (рисунок 1) 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Типи підшипників кочення 

0 - кульковий радіальний; 1 - кульковий радіальний сферичний; 2 - роли-
ковий з коротким циліндричним роликом; 3 - роликовий із сферичними 
роликами; 4 - роликовий з довгими циліндричними або голчастими роли-
ками; 5 - роликовий з витими роликами; 6 - кульковий радіально-
упорний, 7 - роликовий конічний, 8, 9 - упорний кульковий і роликовий. 

 Дві цифри п’ята і шоста справа (Ко) позначають конструктивні 
особливості підшипника (закритий з однієї сторони (з двох сторін), кана-
вки і буртики на кільцях для кріплення, кут контакту, форма отвору та 
ін.). 
 Сьома цифра позначає серію по ширині (В), у сполученні з серією 
по діаметру (D) можна позначати проміжні типорозміри підшипників. 

Додаткові знаки зліва позначають клас точності, радіальний за-
зор, момент тертя. Додаткові справа – матеріали, мастило, шумність, 

вимоги до термо-
обробки, тощо. 

На рисунку 2 
показані деякі зра-
зки форми тіл ко-
чення для різних 
типів підшипників. 

 

d D B Ко Т Кт Рз Мт 

 

d D B Ко Т Кт Рз Мт 
 

d D B Ко Т Кт Рз Мт 
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     Рисунок 2 – Форми тіл кочення підшипників 

2.2.2 Компонувальні схеми установки підшипників 

Перед демонтажем і монтажем вузлів та агрегатів, які мають під-
шипникові опори потрібно уяснити їх призначення, принцип дії, бу-
дову (методи кріплення кілець, наявність стопорних пристроїв, вид 
посадок в спряженнях, тощо), а також врахувати основні конструкти-
вні особливості цих вузлів. 

Найбільше поширення в техніці одержали двохопорні вали. У 
більшості конструкцій вали повинні бути зафіксовані в опорах від 
осьових переміщень. По спроможності фіксації осьового положення 
опори поділяють на фіксуючі і плаваючі. В загальній практиці конс-
труювання установку валів в опорах по ступеню їх фіксації поділяють 
на три групи: 1) одна опора фіксуюча – друга плаваюча; 2) обидві 
опори фіксуючі; 3) обидві опори плаваючі (для деяких видів передач). 

В фіксуючих опорах осьове переміщення вала обмежене у од-
ному або у обох напрямках, в плаваючій опорі осьове переміщення у 
любому напрямку не обмежене. 
 На рисунку 3 показані основні способи осьової фіксації валів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3 – Приклади осьової фіксації двохопорних валів: 
а) і б) з однією фіксуючою опорою; в) і г) з двома фіксуючими опорами. 

 На рисунку 3 а) вал зафіксований в лівій опорі одним радіаль-
ним підшипником, а в схемі б) двома радіальними або кульковими 
радіально-упорними підшипниками. В плаваючих опорах використо-
вують радіальні підшипники. 
 Наведені схеми використовують при любій відстані між опора-
ми вала. Схему а) широко застосовують у коробках передач, редукто-
рах та інших вузлах з циліндричними зубчастими передачами, також 
для приводних валів стрічкових та ланцюгових конвеєрів. Схему б), 



 8 

як більш жорстку, застосовують в косозубих циліндричних та коніч-
них зубчастих і черв’ячних передачах. 

 Як правило у якості плаваючої вибирають менш навантажену 

опору, якщо ж вихідний кінець вала з’єднують за допомогою муфти з 

валом іншого вузла, у якості фіксованої вибирають опору під вихід-

ним кінцем вала. 

 В схемах в) і г) вал зафіксований у двох опорах, причому у кож-

ній з них у одному напрямку. Подібні схеми застосовують з відповід-

ними обмеженнями по відстані між опорами, що пов’язане зі змінен-

ням зазорів в підшипниках внаслідок нагріву деталей при роботі.  

 Внаслідок збільшення довжини вала осьові зазори у підшипни-

ках схеми в) (схеми „врозпір“) зменшуються. Щоб не виникло защем-

лення вала в опорах при складанні передбачають зазор а, значення 

якого повинне бути дещо більшим за очікувану теплову деформацію 

підшипників і вала. Схема установки „врозпір“ конструктивно най-

більш проста і її широко використовують для відносно коротких валів. 

При застосуванні радіальних кулькових підшипників відношення відс-

тані до діаметра 10...8dl  , для радіально-упорних 8...6dl  . 

 При установці вала за схемою г) „врозтяжку“ вірогідність защем-

лення підшипників менша, тому що при збільшенні довжини вала 

осьовий зазор в підшипниках збільшується. Відстань між підшипника-

ми може бути більша ніж для схеми в) (для кулькових радіальних 

12...10dl  ), але слід пам’ятати, що великі відстані (для упорно-

радіальних кулькових 10dl   та 8dl   для роликових) недопустимі. 

 В спеціальній літературі наведено більше 20 різних способів 

кріплення підшипників на валах, деякі з них показані на рисунку 4 (з 

метою спрощення зображень, пристрої запобігання відгвинчуванню 

різьбових з’єднань на рисунку не показані). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Приклади кріплення підшипників на валах 
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 Найбільш проста схема а) – підшипник поставлений з натягом 

впирається в буртик на валу (зручно при установці „врозпір“); в схемі б) 

підшипник фіксується між буртиком і пружинним кільцем.  

В схемах в) і г) підшипник на торці вала утримується шайбою і 

гвинтами, а у схемах д) і е) – гайками (зручне кріплення не тільки на то-

рці, а й на вихідних та серединних шийках вала). В схемі є) реалізова-

ний спосіб кріплення на гладкій без буртиків ділянці вала між двома 

пружинними кільцями. На схемі ж) показаний підшипник типу 11000 з 

конічним отвором кільця, що кріпиться на конічній розрізній втулці. 

 Деякі схеми установки підшипників в корпус показані на рисунку 5. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Приклади установки підшипників в корпуси 

 На рисунку показані тільки фіксовані опори, при конструюванні 

плаваючих опор потрібно забезпечити вільне осьове переміщення зо-

внішнього кільця по отвору в корпусі. 
 Опори з упорними підшипниками ма-
ють деякі особливості. Як відомо, в цих під-
шипниках отвори кілець відрізняються один 
від одного. Діаметр отвору в „тугому“ кільці 
дещо менший за діаметр отвору в „вільно-
му“. Туге кільце з відповідною посадкою 
надягається на вал, який проходить через 
отвір вільного кільця не торкаючись його. 
 При вертикальному розташуванні 
вала, наприклад як на рисунку 6 а) – опорі 
консольного крана, вільне кільце повинне 
плавати в горизонтальній площині, що дає 
йому змогу самовстановлюватись. 
 При горизонтальних валах для того 
щоб вільне кільце не торкалось вала, що 
обертається, застосовують різні пристрої, 
наприклад пружини (рисунок 6 б) де пока-
заний устрій кінцевої опори, який може 
сприймати великі осьові сили в обох на-
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прямках – т. з. п’яти шнекового транспортуючого обладнання. 

Рисунок 6 – Опори з упорними підшипниками 

 Для деяких опор потрібна підвищена жорсткість, яка може бути в 

значній мірі підвищена попереднім натягом підшипників.  

Сутність попереднього натягу полягає у вибиранні зазорів і 

створенні початкового стиску тіл кочення постійним осьовим наван-

таженням кілець (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Схеми підшипникових опор з попереднім натягом 

Потрібний натяг створюється шляхом затягування різьби (схеми 

а і б), установкою між внутрішніми і зовнішніми кільцями втулок різ-

ної висоти (схема в), або пружинами (схема г) для особливо швидко-

хідних дрібних кулькових підшипників, у яких попередній натяг пос-

тійним стисканням кілець швидко послабляється внаслідок зношу-

вання і помітно міняється від температури. Застосовують також спе-

ціальні парні підшипники з різною шириною кілець. 

По мірі зносу бігових доріжок та тіл кочення підшипники втрача-

ють потрібний для їх нор-

мальної роботи осьовий за-

зор. Радіально-упорні під-

шипники регулюють за 

рахунок осьового перемі-

щення зовнішніх кілець, 

яке звичайно здійснюється 

прокладками з металу або 

інших щільних матеріалів 

між кришкою і корпусом 

(рисунок 8, а).  

Рисунок 8 – Способи регулювання підшипників 

Осьове зміщення кріпильними гвинтами, що діють на зовнішні 

кільця (рисунок 8 б), пов’язане з їхніми перекосами через нерівномір-

не навантаження на тіла кочення від радіальної сили, але ці перекоси 

якісно компенсуються  пружними перекосами валів. Зміщення гайка-

ми із зовнішньою різьбою (рисунок 8 в) викликають небезпеку пере-
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косів у зв’язку з погрішностями різьби. Зовнішні ненавантажені кіль-

ця можуть підтискатися пружинами (рисунок 7. г). 

 2.2.3 Особливості посадок підшипників 

 Важливе значення при демонтажі і монтажі підшипників кочення 
мають посадки деталей, які характеризуються деякими особливостями.  

Розрізняють три випадки навантаження кілець підшипників: ци-
ркуляційне, місцеве і коливальне. 

Багаторічною практикою встановлено, що з’єднання з валом або 
корпусом кілець, що обертаються відносно навантаження, повинне 
бути здійснене обов’язково з натягом, що виключають провертання та 
обкатування кільцем сполученої деталі і, як наслідок, розвальцьову-
вання посадкових поверхонь та контактну корозію. 

Посадки нерухомих відносно навантаження кілець призначають 
більш вільні, що допускають наявність невеликого зазору, тому що 
обкатування кільцями сполучених деталей у цьому випадку не відбу-
вається. Нерегулярне провертання не обертового кільця корисне, тому 
що при цьому змінюється положення його зони навантаження. Крім 
того, таке сполучення полегшує осьові переміщення кілець при мон-
тажі, регулюванні зазорів і при температурних деформаціях валів. 

Для підшипників кочення прийнята відмінність від звичайної сис-
теми допусків: поле допуску на діаметр отвору внутрішнього кільця пі-
дшипника (рисунок 9) розташоване не вгору від нульової лінії (у плюс), 
а вниз (у мінус). Цим гарантують одержання натягів у з’єднаннях внут-
рішнього кільця з валами, що мають поля допусків „k“, „т“, „п“.  

Поле ж допуску на діаметр зовнішнього кільця розташовують як 
звичайно – „у мінус“ або ж „у тіло деталі“. Тому і характер сполучення 
зовнішнього кільця з корпусом такий же, як у звичайній системі посадок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 – Поля допусків для поширених посадок підшипників 
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На кресленні вказують посадки підшипників за ГОСТ 3325-85. 
Поля допусків на діаметр отвору позначають L0, L6, L5, L4, L2 (зале-
жно від класу точності „нормальний“, 6, 5, 4, 2); поля допусків на зо-
внішній діаметр підшипника позначають відповідно l0, 16, l5, l4, l2. 

2.2.4 Монтаж і демонтаж підшипників 

2.2.4.1 Монтаж 

Приступаючи до монтажу, потрібно заздалегідь підготувати всі 
необхідні деталі, інструменти і технічні інструкції. 

Слід упевнитися у відсутності забруднення корпусів, валів, ущі-
льнень і інших деталей, особливо в таких місцях, як різьбові отвори, 
канали або канавки, де можуть накопичуватися стружка і металеві ча-
стки, що залишилися після обробки.  

Щоб уникнути впливу забруднень підшипники повинні перебу-
вати в оригінальному упакуванні аж до початку монтажу. Якщо ж 
упакування порушене підшипники слід промити і висушити, викорис-
товуючи уайт-спірит і гас. Не слід промивати перед монтажем підши-
пники, попередньо заповнені мастилом. 

Залежно від типорозміру підшипника можуть використовувати-
ся механічні, нагрівальні або гідравлічні способи монтажу. У кожно-
му разі важливо, щоб кільця підшипника, сепаратори і тіла кочення 
або ущільнення не зазнавали прямих ударів, і щоб монтажне зусилля 
ніколи не передавалося через тіла кочення, основний принцип – прик-
ладання зусилля тільки до кільця, яке монтується або демонтується. 

При монтажі нерозбірних підшипників першим звичайно мон-
тують кільце, що має більш тугу посадку. Посадкову поверхню перед 
монтажем слід злегка змазати мастилом. 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Способи монтажу підшипників 

При холодному монтажі і у випадку не дуже тугої посадки напре-
сування малих підшипників проводиться легкими ударами молотка по 
втулці, притиснутій до торця кільця підшипника (рисунок 10 а). Щоб 
уникнути перекосу удари повинні рівномірно розподілятися по окруж-
ності кільця. При одночасному напресуванні нерозбірного підшипника 
на вал і в отвір корпуса монтажне зусилля повинне бути рівною мірою 
розподілене між обома кільцями, а опорні поверхні монтажного інстру-
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мента повинні лежати в одній площині (рисунок 10 б і в). У цьому випа-
дку слід використовувати інструмент, ударне кільце якого опирається на 
торці внутрішнього і зовнішнього кілець, а втулка дозволяє направляти 
монтажне зусилля по центру. 

Для монтажу підшипників великих розмірів, як правило, вико-
ристовуються механічні або гідравлічні преси. 

При установці вала із уже встановленим на ньому внутрішнім 
кільцем у корпус з попередньо запресованим зовнішнім кільцем не-
обхідно уважно стежити за відсутністю перекосу кілець, виникнення 
якого може викликати задирки на доріжках і тілах кочення. 

У більшості випадків монтаж великогабаритних підшипників у 
холодному стані не представляється можливим, тому що зусилля, не-
обхідне для монтажу підшипника, значно зростає по мірі збільшення 
його розміру. Тому підшипники, внутрішні кільця або корпуси (на-
приклад, маточини) перед монтажем нагрівають. Необхідна різниця 
температур між кільцем підшипника й валом або корпусом залежить 
від натягу і діаметра посадкового місця підшипника. Підшипники в 
загальному випадку не можна нагрівати понад 125° С, тому що це 
може привести до змінення розмірів у результаті змінень структури 
матеріалу. Підшипники із захисними шайбами або ущільненнями не 
можна нагрівати понад 80° С через наявність в них пластичного мас-
тила або неметалевих ущільнень. 

При нагріванні підшипників слід уникати їх перегріву в окремих 
місцях. Для рівномірного нагрівання підшипників рекомендується вико-
ристовувати індукційні нагрівачі та масляні ванни. Наприклад, якщо мо-
нтаж виконується часто, використовують портативний індукційний на-
грівач „Scorpio“ ТМВН 1 фірми СКФ призначений для нагрівання під-
шипників з діаметром отвору від 20 до 100 мм і масою до 5 кг. У приладі 
використовується імпульсний високочастотний метод нагрівання. Він 
безшумний, розмагнічування деталей не потрібне. Маса приладу 5 кг. 

Для монтажу внутрішніх кілець циліндричних розбірних роли-

копідшипників зручно користуватися нагрівальними кільцями TMBR 

з алюмінієвого сплаву (рисунок 11). Монтаж з їх допомогою викону-

ється в такий спосіб. Посадкову поверхню вала покривають термос-

тійким маслом, що не окис-

нюється. Після цього попере-

дньо нагріте до 250 °С кільце 

надягають на внутрішнє кіль-

це підшипника і затискають 

його за допомогою рукояток.  
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Рисунок 11 – Застосування кілець TMBR 

Коли температура кільця підшипника досягне 80 °С (температу-
ра контролюється приладом), його встановлюють на вал і послабля-
ють нагрівальне кільце.  

Внутрішнє кільце підшипника утримують у правильному поло-
женні до його щільної посадки на вал. Стандартні нагрівальні кільця 
випускаються фірмою СКФ. 

У процесі нагрівання на нагрівальних плитах підшипник пови-
нен бути перевернутий кілька разів. Забороняється використовувати 
нагрівальні плити для нагрівання підшипників з ущільненнями. 

При застосуванні посадок з натягом для спряження корпус-
зовнішнє кільце підшипника доцільно не гріти корпус, а охолоджува-
ти кільце до температури 75…77 °С в термостаті з сухим льодом.  

Внутрішні кільця підшипників з конічним отвором завжди вста-
новлюються на вал з натягом. При цьому ступінь натягу визначається 
не величиною допуску вала, як у випадку з підшипниками із циліндри-
чним отвором, а величиною переміщення підшипника при його посадці 
на конічне посадкове місце на валу, закріпній або стяжній втулці.  

Для монтажу великогабаритних підшипників потрібні значно 
більше зусилля, тому слід використовувати гідравлічні гайки або ме-
тод гідророзпору, які дозволяють значно спростити процес монтажу. 

Гідравлічна гайки складається з корпусу 1, поршня 2, ущільнення 3, 

гайка нагвинчується на різьбову 

частину шийки вала або на різьбу 

втулки так, щоб її кільцевий пор-

шень упирався у внутрішнє кільце 

підшипника, гайку на валу або 

диск, закріплений на торці вала. 

Під дією масла, що подається в по-

рожнину 4 поршень 2 зміщається 

по осі із зусиллям, достатнім для 

точного і безпечного монтажу. 

   Рисунок 12 – Гідравлічна гайка 

При використанні методу гідророзпору масло під високим тис-
ком подається між підшипником і його посадковим місцем, утворюю-
чи на поверхні масляну плівку. Ця масляна плівка розділяє сполучені 
поверхні і значно зменшує тертя між ними. Цей метод звичайно вико-
ристовується при монтажі підшипників безпосередньо на конічні 
шийки валів, а також може використовуватися для монтажу підшип-
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ників на закріпній і стяжній втулках. Необхідний тиск створюється 
насосом або інжектором для подачі масла. Масло нагнітається між 
сполученими поверхнями по каналах і розподільним канавкам на валу 
або втулці. Необхідні канали і канавки на валу повинні бути передба-
чені в процесі конструювання підшипникового вузла. 

2.2.4.2 Демонтаж  

Якщо після демонтажу підшипників передбачається їх повторне 

використання, зусилля, прикладене для демонтажу, ніколи не повинне 

передаватися через тіла кочення. При демонтажі розбірних підшип-

ників кільце з комплектом роликів і сепаратором може бути демонто-

ване окремо від іншого кільця. У випадку з нерозбірними підшипни-

ками, першим демонтують кільце, що має більш вільну посадку.  

Холодний демонтаж малих 

підшипників з посадкових місць 

може проводитися шляхом легких 

ударів молотка по торцю кільця 

через оправку відповідного розмі-

ру або, що краще, за допомогою 

знімача (рисунок 13). Захвати зні-

мача охоплюють торець кільця 

або сполученої деталі.  

Рисунок 13 – Гвинтові знімачі: а) дволапий; б) трилапий 

 Знімачі подібної конструкції можуть розвивати зусилля від 6 до 

50 кН (0,6…5 т), знімачі з гідропідсилювачами до 80…100 кН і широ-

ко застосовуються при демонтажі малих (d < 80 мм) і середніх (d до 

200 мм) типорозмірів підшипників. 

При видаленні підшипника з корпуса його потрібно захоплюва-

ти за зовнішнє кіль-

це (рисунок 14 а), а 

при знятті з вала – за 

внутрішнє (рис.14 б). 

Щоб можна бу-

ло надійно захопити 

кільце лапами зніма-

ча потрібно мати до-

статню висоту заплі-

чиків 1t  і 2t . 

  Рисунок 14 – Способи установки лап знімача 
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 Мінімальний розмір заплічиків залежить від розмірів підшипни-

ка. При високих заплічиках потрібно передбачати пази для розміщен-

ня лап знімача (рисунок 14 б вид А-А). При видаленні зовнішнього 

кільця з глухого отвору передбачають вільний простір шириною 

C)5,0...4,0(a  , де С – ширина кільця (рисунок 14 а). 

Для демонтажу великих підшипників, установлених з натягом, 

як правило, потрібне більше зусилля, особливо в тих випадках, коли 

після довгого періоду роботи на посадкових місцях виникли вогнища 

контактної корозії. У таких випадках використання гідророзпору мо-

же значно полегшити демонтаж. Це потребує на стадії проектування 

включення в конструкцію підшипникового вузла необхідних масло-

подаючих каналів і розподільних канавок. 

Для демонтажу внутрішніх кілець циліндричних роликопідшип-

ників, що не мають буртів або, що мають один бурт, розроблені спе-

ціальні індукційні нагрівачі. Вони швидко нагрівають внутрішнє кі-

льце до температури, при якій кільце, що розширилося, можна легко 

зняти. Після нагрівання і демонтажу внутрішніх кілець вони повинні 

бути розмагнічені. Використання електричних приладів для демонта-

жу економічно вигідно в тих випадках, коли монтаж і демонтаж під-

шипників того самого розміру проводиться досить часто. Можна та-

кож використовувати кільця TMBR. 

Демонтаж підшипників малих і середніх розмірів з конічної 

шийки вала може проводитися за допомогою звичайних знімачів 

шляхом захвату внутрішнього кільця. Щоб уникнути ушкодження по-

садкового місця підшипника бажано використовувати самоцентрува-

льний знімач. Демонтаж великих підшипників з конічних шийок валів 

можна значно спростити, якщо використовувати метод гідророзпору. 

Оскільки звільнення підшипників на конічних посадкових міс-

цях відбувається, як правило, дуже швидко – практично моментально 

необхідно передбачити стопор (наприклад, гайку), що не дасть під-

шипнику злетіти з вала. 

Демонтаж підшипників малих і середніх розмірів на закріпній 

або стяжній втулці і гладкому валу може проводитися ударами молот-

ка через сегментну оправку до звільнення підшипника. Але перед цим 

повинна бути ослаблена на кілька обертів гайка втулки. Демонтаж ве-

ликогабаритних підшипників із закріпної втулки за допомогою гідрав-

лічної гайки затруднень, як правило, не викликає. Якщо у втулках є 
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маслоподаючі канали і розподільні канавки, процедура демонтажу бу-

де простіше за рахунок можливості використовувати гідророзпір. 

При монтажі та демонтажі підшипників забороняється проводи-

ти операції таким чином, щоб зусилля передавалося з одного кільця 

на інше через тіла кочення; додавати монтажне зусилля до сепарато-

ра, наносити удари безпосередньо по кільцю, допускати перекіс кіль-

ця при осьовому переміщенні. 

2.2.5 Розрахунки параметрів запресовки-розпресовки 

Для правильного підбору обладнання при монтажі і демонтажі 

важливо знати зусилля запресовки і розпресовки. 

З курсу ВСТВ відомо,що зусилля запресовки при утворенні по-

садки з натягом можна знайти за виразом: 

LðdfπF íçàïðçàïð  ,    (1) 

де f
.çàïð
 - коефіцієнт тертя між деталями при запресовці,; 

          d í  - номінальний діаметр спряження, мм; 

          L  - довжина ділянки спряження, мм; 

          ð  - тиск на поверхні контакту сполучених деталей, МПа. 

Для сталевих змащених деталей 12,0...08,0f
.çàïð
 . 

10
E

C

E

C
d

N85,0
p

3

2

2

1

1

max











     (2) 

де  Nmax  - максимальний натяг в 

спряженні, мм; 

Å1 , Å2  - модулі пружності мате-

ріалів вала і кільця підшипника, 

МПа, для сталевих вала і кільця 
5

21 10)1,2...2(EE   МПа; 

Ñd  і ÑD  - об’єднані коефіцієнти.  

Рисунок 15 – Схема напресування 

Коефіцієнти, що характеризують розміри і матеріал з’єднання 

при напресуванні підшипника на вал, що має осьовий отвір, можна 

знайти за виразами: 
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 ,    (4) 

де d o , d ç  - діаметри, отвору у валу і зовнішній втулки (кільця); 

 μ
d

, μD
 - коефіцієнт Пуассона матеріалів спряження, 3,0μμ Dd

  

 Натяги (максимальний і мінімальний) в спряженні кільце підшип-

ника-вал на прикладі посадки Ø 6k0L50  (рисунок 16) визначаються як: 

minmaxmax DdN       (5) 

maxminmin DdN       (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Схема полів допусків посадки Ø 6k0L50  

Натяги більш зручно визначати з використанням значень грани-

чних відхилень допусків деталей за формулами: 

EIesNmax    ESeiNmin     (7,8) 

 де es  і ES  - верхні відхилення полів допусків вала і отвору; 

       ei  і EI  - нижні відхилення полів допусків вала і отвору. 

 При розрахунку потрібно враховувати знаки граничних відхилень 

30)12(18EIesNmax   мкм. 

 Для посадок підшипників кочення, для яких ES = 0 формула (8) 

приймає вигляд 2eiNmin   мкм. 

 При термічному способі складання підшипникових вузлів тем-

пературу нагріву (охолодження) визначають за формулою: 
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î

íα

max Ò
dk

kδN
T 







,    (9) 

де δ  - компенсаційне змінення розміру за час подачі деталі на 

               складальну позицію, мм 3 d01,0δ  ; 
k  - термічний складальний зазор, 0,01…0,02 мм. 

αk  - коефіцієнт лінійного розширення, 6
α 10)12...11(k

  1/°С; 

oT  - температура довкілля, „+“ при нагріві і „–“ при охолодженні. 

 Якщо розрахункова температура перевищує 120 °С слід нагріти 

кільце до цієї температури і провести складання напресуванням. 
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2.3 Обладнання робочих місць 

Для кожної ланки (бригади) студентів передбачається два робо-
чих місця: учбове – для виконання розрахунків, роботи з літературою, 
оформлення документів і спеціалізоване – для виконання технологіч-
них операцій по демонтажу і монтажу підшипників. Роботи по відп-
рацюванню операцій та прийомів виконуються на робочому місці, 
оснащеному пресовим і нагрівальним обладнанням. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17 – Фото робочого місця монтажу-демонтажу підшипників 
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2.4 Інструкція з охорони праці 

При проведенні лабораторної роботи потрібно дотримуватися 

правил техніки безпеки за вимогами ГОСТ 12.4.113-82 ССБТ Работы 

учебные лабораторные.  

2.4.1 Загальні вимоги 

 До лабораторної роботи допускаються студенти, які пройшли 

інструктаж по техніці безпеки, про що був зроблений відповідний за-

пис у реєстраційному журналі. 

2.4.2 При підготовці до лабораторної роботи: 

- до початку лабораторної роботи кожен студент зобов’язаний 

ознайомитися з правилами безпеки при виконанні роботи; 

- не починати виконання експериментальної частини роботи без 

засобів індивідуального захисту (спецодягу, окулярів) та без відпові-

дного розпорядження викладача або лаборанта. 

2.4.3 Під час виконання роботи: 

- не тримати на робочому місці сторонні предмети; 

- не переходити самовільно на інші робочі місця і не пересува-

тися без потреби, по лабораторії; 

- під час нагрівання підшипників зберігати потрібну безпечну 

відстань від джерела нагріву; 

- у процесі відпрацювання операцій по монтажу-демонтажу пра-

цювати тільки справним інструментом, надійно кріпити або утриму-

вати натурні зразки та допоміжний інструмент; 

- при роботі на пресі постійно слідкувати за справністю і надій-

ністю кріплення захисних пристроїв; 

- не скупчуватись навколо робочого місця, дбати про вільні про-

ходи до аптечки та інвентарю пожежогасіння; 

2.4.4 Після закінчення експериментальної частини роботи: 

- прибрати та здати робоче місце лаборанту або викладачу. 

2.4.5 У разі виникнення пожежі необхідно негайно проінформу-

вати викладача або лаборанта, подзвонити по номеру 101. 
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2.5 Вказівки по виконанню роботи 

2.5.1 Прочитати теоретичний розділ 2.2, систематизувати знання 

по методах і засобах проведення ковальських та пресових робіт. 

2.5.2 Ознайомитись з програмою роботи, одержати завдання на 

виконання тієї чи іншої операції по монтажу-демонтажу підшипників. 

2.5.3 Розрахувати зусилля запресовки-розпресовки відповідних на-

турних зразків для виконання холодного методу монтажу та температу-

ру нагріву (охолодження) для виконання термічного методу монтажу-

демонтажу. Для визначення натягів рекомендованих посадок підшипни-

ків на вал можна користуватися даними таблиць А1 і А2 (додаток А). 

Розрахункове зусилля розпресовки слід приймати на 30…50% більше 

ніж зусилля запресовки. 

2.5.4 Підібрати для кожної операції відповідний інструмент та 

перевірити його справність.  

2.5.5 Провести підготовчі роботи необхідні для виконання виб-

раної монтажно-демонтажної операції. 

2.5.6 Виконати монтажно-демонтажні операції для різних натурних 

зразків в різних умовах проведення робіт (не менш ніж 3…5 дослідів). 

2.5.7 Привести лабораторне обладнання в порядок, здати робоче 

місце лаборантові. 

2.5.8 Оформити звіт з лабораторної роботи. 

2.5.9 Пред’явити викладачеві оформлений звіт, пояснити ре-

зультати, отримані при виконанні роботи. 

 

3 ЗВІТНІСТЬ ПО РОБОТІ 

Звіт з лабораторної роботи оформлюється у наступному порядку: 

- тема і мета лабораторної роботи; 

- опис оснащення лабораторної роботи натурними зразками, 

  пристосуванням, оснасткою, інструментом; 

- перелік операцій, вибраних для експериментального виконання, 

  підбір відповідного інструменту; 

- послідовність проведення операцій, прийоми їх проведення, 

  результати експериментів, висновки по використанню способів 

  і прийомів монтажу-демонтажу підшипників; 

- загальні висновки по роботі. 
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4 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1 Які типи підшипників кочення ви можете назвати? 

2 В яких вузлах основного і допоміжного технологічного облад-

нання застосовують підшипники кочення? 

3 З якою метою при циркуляційному навантаженні кільця під-

шипника застосовують посадку з натягом, а при місцевому – перехід-

ні або з зазором?  

4 Наведіть приклади конструкцій в яких внутрішнє кільце під-

шипника навантажується місцево. 

5 З якою метою застосовують схеми двохопорних валів з однією 

фіксованою, а з другою плаваючою опорою? Для яких механізмів за-

стосовують вали з обома плаваючими опорами? 

6 Для яких валів і з якою метою застосовують опори з поперед-

нім натягом? 

7 Які типи підшипників потребують регулювання? Назвіть ос-

новні методи регулювання підшипників кочення. 

8 Чим відрізняються схеми компонування радіально упорних пі-

дшипників „врозпір“ від схем компонування „врозтяг“? 

9 У чому полягає особливість розташування полів допусків кі-

лець підшипників кочення від загальноприйнятої системи отворів? 

10 Від чого залежить вибір посадок кілець підшипників? Пере-

рахуйте найбільш вживані посадки кілець підшипників кочення. 

11 Поясніть сутність методів холодного, термічного монтажу-

демонтажу та методу гідророзпору. 

12 Від яких факторів залежить розрахункове значення зусилля 

запресовки-розпресовки? 
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Додаток А 

(довідковий) 

Граничні відхилення, натяги і зазори посадок підшипників 

Таблиця А1 – Граничні відхилення діаметрів внутрішнього  

кільця і валів при посадці кулькових і роликових радіальних і  

кулькових радіально-упорних підшипників 0-го класу точності 

Діаметр 

отвору 

і вала 

Поле допуску 

L0 n6 m6 k6 js6 j6 h6 g6 f6 

Граничні відхилення діаметра, мкм 

Від 10 до 18 –8 +23/+12 +18/+7 +12/+1 +5,5/–5,5 +8/–3 –11 –6/–17 –16/–27 

> 18 до 30 –10 +28/+15 +21/+8 +15/+2 +6,5/–6,5 +9/–4 –13 –7/–20 –20/–33 

> 30 до 50 –12 +33/+17 +25/+9 +18/+2 +8,0/–8,0 +11/–5 –16 –9/–25 –25/–41 

> 50 до 80 –15 +39/+20 +30/+11 +21/+2 +9,5/–9,5 +12/–7 –19 –10/–29 –30/–49 

> 80 до 120 –20 +45/+23 +35/+13 +25/+3 +11,0/–11,0 +13/–9 –22 –12/–34 –36/–58 

> 120 до 180 –25 +52/+27 +40/+15 +28/+3 +12,5/–12,5 +14/–11 –25 –14/–39 –43/–68 

>180 до 250 –30 +60/+31 +46/+17 +33/+4 +14,5/–14,5 +16/–13 –29 –15/–44 –50/–79 

>250 до 315 –35 +66/+34 +52/+20 +36/+4 +16,0/–16,0 +16/–16 –32 –17/–49 –56/–88 

> 215 до 400 –40 +73/+37 +57/+21 +40/+4 +18,0/–18,0 +18/–18 –36 –18/–54 –62/–98 

> 400 до 500 –45 +80/+40 +63/+23 +45/+5 +20,0/–20,0 +20/–20 –40 –20/–60 –76/–120 

 

Таблиця А2 – Натяги (+) і зазори (–) при посадці на вал  

кулькових і роликових радіальних і кулькових радіально- 

упорних підшипників 0-го класу точності 

 

Діаметр 

отвору і вала 

Посадка 

L0/n6 L0/m6 L0/k6 L0/js6 L0/j6 L0/h6 L0/g6 L0/f6 

Від 10 до 18 +31…+12 +26…+7 +20…+1 +13,5…–5,5 +16…–3 +8…–11 +2…–17 –8…–27 

> 18 до 30 +38…+15 +31…+8 +25…+2 +16,5…–6,5 +19…–4 +10…–13 +3…–20 –10…–33 

> 30 до 50 +45…+17 +37…+9 +30…+2 +20…–8 +23…–5 +12…–16 +3…–25 –13…–41 

> 50 до 80 +54…+20 +45…+11 +36…+2 +24,5…–9,5 +27…–7 +15…–19 +5…–29 –15…–49 

> 80 до 120 +65…+23 +55…+13 +45…+3 +31…–11 +33…–9 +20…–22 +8…–34 –16…–58 

> 120 до 180 +77…+27 +66…+15 +53…+3 +37,5…–12,5 +39…–11 +25…–25 +11…–39 –18…–68 

>180 до 250 +90…+31 +76…+17 +63…+4 +44,5…–14,5 +46…–13 +30…–29 +15…–44 –20…–79 

>250 до 315 +101…+34 +87…+20 +71…+4 +51…–16 +51…–16 +35…–32 +18…–49 –21…–88 

> 215 до 400 +113…+37 +97…+21 +80…+4 +58…–18 +58…–18 +40…–36 +22…–54 –22…–98 

> 400 до 500 +125…+40 +108…+23 +90…+5 +65–20 +65…–20 +45…–40 +25…–60 –23…–120 

 

 


