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Caged Technology
Úvod
První kuličková ložiska byla ve svém původním stavu celokuličková, tzn. bez klece
valivého ložiska. Tím bylo zpočátku průmyslové použití z důvodu následujících
faktorů omezené:
• vysoká hladina hluku
• malý rozsah počtu otáček
• krátká životnost
Později byla vyvinuta dnes známá kuličková ložiska s klecí valivých ložisek. Teprve klec
umožnila snížení hladiny hluku při současném zvětšení rozsahu počtu otáček. Navíc se
prodloužila životnost i přes zmenšení nosných kuliček.
THK, vynálezce lineárních vedení, používaných dnes na celém světě, vyvinul Caged
Technology nebo-li technologii kuliček v pouzdře pro lineární vedení podobnou principu
klece kuličkových ložisek, a tím otevřel pro lineární vedení nový rozměr výkonů.
Technologií kuliček v pouzdře dosáhla lineární vedení stejných vynikajících vlastností chodu,
jako rotační ložiska. Do této kategorie vlastností patří dlouhodobá životnost, vhodnost
pro vysoké rychlosti a dlouhé cykly mazání vedoucí až k nepotřebě údržby.

Rotační ložiska
Původní princip (celokuličkový)
• kovový bod dotyku valivých prvků navzájem
• přerušení vrstvičky maziva
• krátká životnost
• nízké otáčky
• velký vývin tepla

Dnešní princip s klecí
• kuličky s konstantní vzdáleností
• zásoba maziva mezi valivými tělesy
• velká životnost i přes vyšší počet otáček
• malá tvorba tepla
• nízká hladina hluku
• stabilní vlastnosti chodu

2

Lineární vedení s kuličkami v pouzdře
Vodicí vozík

Vodicí lišty

Koncová deska

Koncové těsnění

Kuličky

Pouzdro kuliček

Struktura vedení s kuličkami v pouzdře SHS

Přednosti techniky kuliček v pouzdře
Kuličky

kuličkové lineární
vedení

Tření mezi kuličkami vytváří
teplo a hluk

Kontakt přes vrstvu
mazadla

Lineární vedení
s kuličkami v pouzdře

Chod kuliček téměř bez tření vytváří
zřetelně méně hluku a tepla
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Kontakt kuliček s kluzným třením
Plošný tlak od bodového kontaktu

Směr chodu

Šum od kolize

Šum od kolize

Dotykové tření

Přednost
Caged Technology

Přednost
Caged Technology

Kovový kontakt se
vyskytuje jen v zóně zatížení
Výsledek: klidný chod

1

Poloviční hladina hluku - komfortní provoz
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Optimální vlastnosti chodu

Protože valivá tělesa na sebe navzájem nenaráží a netřou se o sebe, vytváří se
méně hluku.

Pouzdro drží valivá tělesa v řadě a tímto způsobem garantuje rovnoměrný
oběh, aniž by se valivá tělesa hromadila. Výsledkem je rovnoměrný a stabilní
chod vodicí kladky.

U konvenčních
vedení kuličky na
sebe naráží při
změně směru

Obvyklé obrácení směru
pohybu kuliček
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Kontakt přes vrstvičku mazadla
mezi kapsou klece a kuličkami

Optimální vlastnosti
chodu kontrolovaným
oběhem kuliček
v obrácení směru
pohybu.

Obrácení směru pohybu kuliček
s kuličkami v pouzdře.

Kuličky v pouzdře

Stav dotyku mezi kuličkami a pouzdrem

Přednost
Caged Technology

Přednost
Caged Technology

Zpětné vedení kuliček
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Vynikající vlastnosti při rychlém chodu
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Dlouhodobě nevyžadující údržba a delší životnost

Pouzdro udržuje valivá tělesa v odstupu, takže se o sebe navzájem netřou
a vytváří méně třecího tepla. Díky této technologii má vedení
vynikající vlastnosti při rychlém chodu.

Kapsy klece mezi jednotlivými valivými tělesy tvoří zásobu maziva
k permanentnímu dodávání tuku během pohybu. Tím se dosahuje extrémně
dlouhých lhůt při mazání.

Zásoba mazací
látky pro
permanentní
mazání

Stav maziva
po provozu
(SHS45LV: test zatížení)

5

Delší životnost s efektem kuliček v pouzdře
Efekt kuliček v pouzdře umožňuje lineárním vedení nejen dlouhodobé mazací cykly až
k nepotřebě údržby, ale také prodlužuje zřetelně životnost linárních vedení při neměnící se
výkonnosti. To dokládá níže uvedený test životnosti.

Test životnosti lineárních vedení
1. Zkušební zařízení

Zátěž P

Talířová pružina

Buňka zatížení

Deska

Vodicí vozík

Vodicí lišta

Stůl

Zdvih

2. Zkušební parametry
Typ
Počet
Zatížení
Plošný tlak
Mazání
Zrychlení

: SHS25V1SS+580LP
: 32 kusů
: 11,1 kN na vodicí kladku (0,35 C)
: 2 664 Mpa
: lithný mazací tuk č. 2, jen první namazání
: 10 m/s2 (1 G)
Rychlost
(m/min)

60
Zdvih =
350 mm

0,1

6

0,25

0,1

0,4

Čas (sek.)

3. Výsledek testu - stav kuliček v pouzdře

Jmenovitá životnost:
L10 = 400 km

před testem
5 mm
po trase 8 000 km

K dispozici je dostatečné množství mazacího tuku

4. Lineární vedení THK v porovnání
VL
Hodnoty testu
teoretické
hodnoty

Zastavení
testu

Jmenovitá životnost:: 400 km

Intervaly mazání po 100 km

jen první namazání

Životnost

Trvalý test ukázal jako výsledek vyšší životnost lineárního vedení s kuličkami v pouzdře, než
jaká je u tradičního vedení. Proto se dá logicky odhadnout vyšší dynamická nosnost
lineárního vedení s kuličkami v pouzdře.

Porovnání dynamické nosnosti a životnosti
Dynamické nosnosti
Lineární vedení s kuličkami v pouzdře typu SHS25L

C = 36,8 kN

Plně kuličkové lineární vedení typu HSR25L

C = 27,2 kN

FC = 1,3

Životnost
Při zatížení P = 13,6 kN
S kuličkami v pouzdře L = (C/P)3 × 50 = (35,5/13,6)3 × 50 = 990 km
Bez kuliček v pouzdře L = (C/P)3 × 50 = (27,2/13,6)3 × 50 = 400 km

FL = 2,4

Pro výpočet životnosti při určitých podmínkách použití viz hlavní katalog THK.
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Údaje lineárního vedení s kuličkami v pouzdře
Vývin hluku
Pouzdro udržuje kuličky v konstantním odstupu, takže jednotlivé kuličky se již nemohou
navzájem třít a narážet do sebe. Výsledkem je, že i při vysoké rychlosti pohybu se
podstatně nezvyšuje ani vývin hluku, ani vývin tepla.

Hodnoty naměřené při V = 50 m/min

90

50

70

Hladina hluku (dBA)

Hladina hluku (dBA)

80
HSR35LR
(Bez kuliček v pouzdře)

60
50
SHS35LV
(S kuličkami v pouzře)

40

40

HSR35LR
(Bez kuliček v pouzdře)

30
20

SHS35LV
(S kuličkami v pouzdře)

10

9,6dBA

30
0

25

50
75
Rychlost (m/min)

100

0

125

0

Vývin hluku
u typů SHS35LV a HSR35LR

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Frekvence (Hz)

Vývin hluku
u typů SHS35LV a HSR35LR

Bez údržby při vysoké rychlosti
Pouzdro zabraňuje vzájemnému tření kuliček. Tím se sníží třecí teplo značně se zlepší
vlastnost rychlého chodu kompaktního vedení.

Testovaný typ
Rychlost
Délka posuvu
Mazání
Zatížení
Zrychlení

:
:
:
:
:
:

SHS65LVSS
200 m/min
2 500 mm
jen první namazání
34,5 kN
1,5 G

19.719 km

vypočtená životnost

skutečně uběhlá trasa

30.000km
0

5.000

10.000 15.000
20.000
Uběhlá trasa (km)

25.000

30.000

Po 30 000 km
běhu ještě
dostatečné
množství
mazacího tuku
bez stárnutí.
Detailní uložení kuliček v pouzdře
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Odpor proti posuvu
Pouzdro udržuje kuličky v konstantním odstupu a jsou kontrolovaně vedené
v oběhu kuliček vozíku. To umožňuje v každé poloze zabudování vynikající chování chodu
s konstantním odporem proti posuvu a vysokou přesností najetí do polohy.

 Srovnání odporu proti posuvu
SHS25LV s kuličkami v pouzdře

20

20

18

18

16

16

14
12

Hladký
pohyb

10
8
6

Variace 81,8 %

4
2

Odpor proti posuvu (N)

Odpor proti posuvu (N)

HSR25LR bez kuliček v pouzdře

0

14
12
10
8
6

Variace 8,6 %

4
2
0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

50

100

150

200

250

300

Zdvih (mm)

Zdvih (mm)

(Rychlost 1mm/sek)

(Rychlost 1mm/sek)

350

400

Emise částic
Pouzdro zabraňuje vzájemnému tření valivých těles a tím snižuje kovový otěr. Výsledkem je
emise částic, která je o více než 95 % menší nežli u obvyklých lineárních vedení.

0,3 - 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0

Velikost částic
(m)

2,0 - 5,0
5,0 -

Bez kuliček v pouzdře

S kuličkami v pouzdře (SSR20)
Množství částic
(počet / 2min × litr)

Množství částic
(počet / 2min × litr)

300

200
100
0

0

5

10
15
Čas (hodina)

20

300
200
100
0

0

5

10
15
Čas (hodina)

20
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Lineární vedení s válečky v pouzdře
Vodicí lišty
Vodicí vozík

Koncová deska
Koncové těsnění

Přídržná deska
Pouzdro
Válečky

Struktura typu SRG

Pouzdra s přídržnými deskami

Zvětšené zobrazení
oběhu válečků

45°

45°

45°

45°

Typ SRG (standardní)
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Typ SRN
(nízká celková výška)

Typ SRN

Zvláštnosti typů SRG, SRN a SRW
Dosavadní vedení
válečků

Valivé vedení s válečky
v pouzdře
bez
naklápění
válečků

U valivých vedení bez válečků
v pouzdrech se zřetelně snižuje
přesnost a zatížitelnost systému
vedení. Navíc se silně mění odpor
proti posuvu.

Pouzdro udržuje válečky
v definované vzájemné vzdálenosti
a vede je rovnoměrně a bez jinak
typického naklápění válečků dráhou
oběhu válečků.
Nízký koeficient tření válečků
způsobuje malý odpor proti posuvu
a nejvyšší kulturnost chodu.

Bez údržby

Prostory odstupu mezi válečky slouží jako zásobárna
mazací látky. Během jednotlivých pohybů poskytují
mazací látku v přesně potřebném množství valivým
prvkům a pečují tak o dlouhodobý provoz bez údržby.

Zvlášť velká
tuhost

Typ SRG dosahuje zvlášť velké tuhosti optimálním
poměrem průměru válečku k jeho délce. Tím je
minimalizováno propružení válečků při zatížení.
Jako geometrie úhlu dotyku bylo zvoleno tuhé
uspořádání O. Úhel dotyku 45 ° zde zaručuje ve všech
směrech rovnoměrně vysoce zatížitelný lineární systém,

Rozměry
podle
celosvětového
standardu

Hlavní rozměry typu SRG jsou kompatibilní s rozměry
vyvíjeného typu HSR, který se od svého uvedení
na trh prosadil, co se týká rozměrů, jako celosvětový
standard.
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Údaje lineárního vedení s válečky v pouzdře
Odpor proti posuvu
Pouzdro udržuje válečky v definovaném vzájemném odstupu a vede je kontrolovaně v dráze
oběhu. To umožňuje vynikající chování chodu bez naklápění válečků. Odpor proti posuvu
přitom zůstává přibližně konstantní. V testu bylo dosaženo snížení změny odporu proti
posuvu o koeficient 4,7.

Odpor proti posuvu (N)

60

Valivé vedení bez
válečků v pouzdře velikost 45
10,63 N

50
40
30

SRG45LC
2,26 N

20
10
0

0

100

200

300

400

500

Dráha chodu (mm)

Bez údržby
Zásoba mazací látky přímo u válečků umožňuje provoz téměř bez údržby.
Testovaný typ
Předepnutí
Rychlost
Zrychlení
Délka posuvu
Mazání

:
:
:
:
:
:

SRG45LCC0
C0
180 m/min
1,5 G
2 300 mm
jen první namazání

•Výsledek testu:
po trase 15 000 km
bez odlupování
v dráhách oběhu
a také bez jakéhokoliv
přerušení jemné mazací
vrstvičky

dostatečné množství
mazací látky
Váleček

Žádné stárnutí
mazací
látky

Pouzdro s válečky po 15 000 km

Detailní uložení válečků
v pouzdře
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Hodnoty tuhosti
Vysoké hodnoty tuhosti
Předpětí u typu SRG
obvyklé vedení válečků

:
:

třída předpětí C0
ekvivalentní C0

12

Radiální
Propružení δ (m)

10
8

konvenční valivé vedení
konstrukční velikost 45

6
4

Valivé vedení pouzdry
SRG45LC

2
0

0

5

10
15
20
Radiální zatížení (kN)

25

30

20

Protiradiální

Propružení δ (m)

15
konvenční valivé vedení
konstrukční velikost 45
10

5

0

Tangenciální

0

5

10
15
20
Radiální zatížení (kN)

25

30

40

Propružení δ (m)

Stůl
pevně přimontovaný pouze položený

Valivé vedení pouzdry
SRG45LC

konvenční valivé vedení
konstrukční velikost 45

30

20
Valivé vedení pouzdry
SRG45LC

10

0
0

5

10
15
20
Tangenciální zatížení (kN)

25

30
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Vysoce rychlostní kuličkový šroub SBK
s Caged Technology

Caged Ball™ Technologie

Vřeteno

2chodý závit
s velkým stoupáním

Kuličky

Matice

Zobrazení v řezu typu SBK

Otáčení kuliček ve vysokorychlostním kuličkovém šroubu SBK ukládá kuličky přímo do tangenciálního
směru a tímto způsobem umožňuje hodnotu DN až 210 000 (střední kruh kuliček × otáčky). Tím je
tento typ 2,2násobně rychlejší, než dřívější posuvná vřetena.

Optimální
uložení kuliček
v tangenciálním směru
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Optimální
uložení kuliček
v úhlu stoupání

Nízká emise hluku
Caged Technology zabraňuje během
provozu vzájemnému narážení a tření
kuliček o sebe, takže emise hluku
kuličkového šroubu jsou minimální. Také
tangenciální uložení kuliček pečuje
o zřetelně klidnější chod.
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Oběh kuliček
s Caged Ball Technology

Dlouhodobě bez údržby
Prostory odstupu mezi kuličkami slouží
jako zásoba mazací látky. Ta zaručuje při
každém pohybu plynulé a velmi efektivní
zásobování mazacím materiálem.
Dodatečně s volitelným systémem
mazání QZ a stíracím kroužkem bylo
dosaženo trvalé nepotřeby údržby i při
kritických podmínkách používání.

3

obvyklé
uspořádání kuliček

Rovnoměrný kroutící moment
Caged Technology zabraňuje
vzájemnému tření kuliček o sebe a tím
zlepšuje průběh kroutícího momentu
kuličkového šroubu. Z toho vyplývá
zřetelné snížení kolísání kroutícího
momentu při předpětí a také malý
záběrný moment potřebný k rozběhu.

4

Uspořádání kuliček se
zásobou mazací látky

15

Údaje kuličkového šroubu s Caged Technology
Kolísání kroutícího momentu
Kuličkový šroub s Caged Technology vykazuje velmi rovnoměrný kroutící moment i při
nízké rychlosti. Tím se zvyšuje přesnost najíždění do polohy.

Kontrolní parametry

Hodnota

Průměr/stoupání

32 / 10 mm
min-1

Počet otáček

60

Zdvih

700 mm

Posuv

10 mm/s

Kroutící moment (Nm)

1,0
!" #$%Technology
"&'
(
bez Caged
#$% "&)
*
SBN!"s Caged
Technology

0,5
0,0

0

25

50

75

100

125

150

-0,5
-1,0
Čas (s)

Bez údržby
Trvalý test vysoké rychlosti
K testu typu SBK s mazacím systémem QZ bylo použito zkušební zařízení pro
trvalý test s vysokou rychlostí. Pracovní cykly probíhaly s hodnotou DN až 210 000
a pouze s jedním prvním namazáním.

Kontrolní parametry

Hodnota

Typ

SBK3620-7.6

Počet

3

Zatížení

1,87 kN (pouze předepnutí)

max. počet otáček

4200 min-1

Hodnota DN:

160.000

max. zrychlení

1G

Zdvih

400 mm

Výsledek po 3.000 km
chodu: žádné
odlupování, žádné
přerušení vrstvičky
mazadla

Mazací látka
Multemp HRL
Množství mazací látky 8 cm3 (jen první namazání)
0

1.000

2.000

3.000

4.000

Uběhnutá trasa L (km)
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5.000

Emise hluku
Caged Technology zabraňuje vzájemnému tření kuliček o sebe a snižuje tak hluk.

Kontrolní parametry

Hodnota

Průměr/stoupání

32 / 10 mm

Mazací látka

THF tuk AFG

Dráha měření

1m

Hladina hluku (dBA)

80
70
60
Typ SBN

50

Normální typ
0

1000

2000

3000

4000

Počet otáček (min-1)

Vývin tepla
Caged Technology snižuje zřetelně vývin tepla, které jinak vzniká vzájemným třením
kuliček o sebe. Proto umožňuje vynikající vysokorychlostní provoz. Použitím speciálního
mazacího tuku lze vývin tepla dokonce dále snížit.

Kontrolní parametry

Hodnota

Průměr/stoupání

32 / 10 mm

Počet otáček

400-3000 min-1

Délka posuvu

400 mm

Mazací látka

tuk AFG

Teplota okolí (°C)

60

50

40

THK AFG mazací tuk
normální mazací
tuk THK

30

20
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Počet otáček (min-1)
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Série S s Caged Technology
Světový standard

Typ pro velké zatížení

SHS

SNR/SNS

Obráběcí stroje
Soustruhy NC
Vrtačky
Elektrojiskrové obráběcí stroje
Poháněcí systémy obecně

Radiální typ

Širší a nižší typ

SSR

SHW

Brusky
Výrobní zařízení polovodičů
Vrtačky desek plošných spojů
Měřicí přístroje 3D
Osazovací automaty
Lékařské přístroje

Miniaturní typ

SRS

Výrobní zařízení polovodičů
Optické měřicí stroje
Lékařské přístroje
Zařízení na mikromontáž polovodičových sestav
Tiskárny
Montáže čipů
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Obráběcí centra
Soustruhy NC
Brusky
Obráběcí centra pěti os

Vrtačky desek plošných spojů
Výrobní zařízení polovodičů
Elektrojiskrové obráběcí stroje
Poháněcí systémy obecně
Optické měřicí stroje
Manipulační systémy

Vysoce pevný typ

Typ pro vysoké rychlosti

SRG

SBN

Obráběcí centra pěti os
Obráběcí centra s velkou přesností
Obráběcí centra

Obráběcí centra s vysokou rychlostí
Osazovací zařízení pro vysokou rychlost
Vysokorychlostní transportní zařízení
Vysokorychlostní vrtačky desek plošných spojů

Vysoce pevný typ

Typ pro vysoké rychlosti

SRN

SBK

Obráběcí stroje pro velká zatížení
Vysoce přesné soustruhy
Vrtačky
Stroje s velkým výkonem obrábění

Obráběcí centra s vysokou rychlostí
Osazovací zařízení pro vysokou rychlost
Vysokorychlostní transportní zařízení
Vysokorychlostní vrtačky desek plošných spojů

Vysoce pevný typ

Typ pro velké zatížení

SRW

HBN

Souřadnicové vrtačky
Velké lisy
Rovinné brusky
Vstřikovací stroje

Rychlé poháněcí systémy
Vstřikovací stroje
Lisy
Tlakové licí stroje
Vytlačovací stroje plastů
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Fax +49 (21 02) 7425-299
info.ehq@thk.de

THK USA
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