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Ghidaje liniare și lagăre liniare cu alunecare
Ghidajele liniare sunt elemente de suspensie pentru mișcări de translație. Precum la rulmenții de rotație și aici
se deosebește dacă forțele de susținere sunt preluate de elemente de rostogolire sau de alunecare.
Cerințele impuse componentelor liniare sunt la fel de diverse ca și aplicațiile în care acestea sunt utilizate.
Astfel, la sistemele de transport și de alimentare se solicită în principal viteză și exactitate de poziționare, în
timp ce la mașinile de măsurat se solicită precizie și rigiditate.

Ghidaje liniare cu rostogolire
Ghidajele se compun dintr-un ansamblu șină-cărucior, dintr-un sistem
bucșă liniară-tijă rotundă sau din doua șine cu colivii plane cu role,
respectiv cu bile. Ansamblele liniare antrenate sunt sisteme complete cu
una sau mai multe axe de deplasare, cu sistem de ghidare mecanic, cu
motor electric și cu o unitate de comandă electronică corespunzătoare.

Ghidaje liniare de alunecare
Dacă la suspensiile cu rulmenți, elementele suspensiei sunt separate
între ele prin corpuri de rostogolire, la suspensiile de alunecare
componenta mobilă alunecă pe șină sau tija suport. În funcție de tipul de
construcție al ghidajului, stratul de antifricțiune se aplică pe componenta
mobilă sau pe cea ﬁxă. Lubriﬁerea are loc prin lubriﬁanți depozitați în
stratul de alunecare.
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Ghidaje cu șine proﬁlate

Sisteme de ghidaje cu role de sprijin

Ghidaje liniare cu șine rotunde

Ghidaje cu colivii plane

Ghidaje de alunecare miniaturizate

Ghidaje cu colivii miniaturizate

Unități de ghidare cu antrenare

Saboți cu role recirculante

