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NỘI DUNG
1 Sự phát triển của vòng bi.
2 Giới thiệu về vòng bi.

3 Các dạng và tính năng của vòng bi.

4 Miền kích thước của vòng bi.

5 Dung sai, độ hở và độ lắp ghép.

6 Cách tạo mã vòng bi NSK.

7 Cách sử dụng bảo quản vòng bi.
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� Hiểu rõ sự khác biệt giữa vòng bi trượt và vòng bi lăn.

� Giới thiệu sự khác biệt giữa các dạng vòng bi.

� Tìm hiểu tầm quan trọng, mối liên hệ giữa dung sai, độ
hở và cách lắp đặt.

� Nhận biết loại vòng bi dựa vào các ký tự trên vòng bi.

� Kiến thức để sử dụng vòng bi đúng cách.

Mục đích 
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1. Sự phát triển của vòng bi.
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Lịch Sử của Vòng Bi 

Năm 1982, khi hồ Nemi ở Italia đang được tháo nước, 
những con tàu nguyên vẹn từ thời Caligula  ( 12 – 41 sau 
công nguyên ) được tìm thấy. Trong số các cổ vật tìm 
được là vòng bi cầu đầu tiên mà chúng ta biết ngày hôm 
nay. Nó gồm có 1 bảng kim loại lớn, chia rãnh, đường
kính xấp xỉ 840mm, những viên bi cầu bằng thau được lắp 
chặt giữa các đoạn trục. Phần  dưới là 1 tấm kim loại 
phẳng, điều đó cho thấy rằng cả hệ thống được dùng để
xoay 1 bức tượng và là mẩu đầu tiên đột phá của vòng bi 
chặn một dãy ngày nay.
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Leonardo da Vinci, bậc kỳ tài thời trung cổ, (1452 – 1520 Sau 
công nguyên ), đã khám phá ra ma sát và có thể phân biệt giữa ma 
sát trượt và ma sát lăn. Những thiết kế của ông trong đó có sử dụng 
vòng bi nhưng bản thân chúng không hoàn hảo như cái chúng ta sử
dụng ngày nay. Không may, những sản phẩm kỹ thuật đó đã không 
làm nhà thiết kế hài lòng, do đó, người cùng thời nghĩ những 
sáng kiến phong phú của ông là điều tưởng tượng. Từ sau thế kỷ
18, nhiều loại và dạng  vòng bi được mô tả trong sách sự kiện kỹ
thuật, có thể đoán là, trong số chúng đã thành công ở các mức độ
khác nhau. 

Lịch Sử của Vòng Bi 
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Nặng

Ma sát trượt

100 Tấn

Không 
nặng

Ma sát lăn

100 Ton100 Tấn

Yếu tố

Xoay tròn.

Giảm Ma Sát  / Tăng Sức Tải.
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10 Kg

10 Kg

Ma sát trượt.

Ma sát lăn.
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Trượt và Lăn

P1 > P2 > P3
P1 > P2 > P3

Sự di chuyển của trượt và xoay

(1) Trượt (tiếp xúc chất rắn)

(1) Vòng bi trượt.

(2) Trượt (sử dụng chất bôi trơn)

(2) Vòng bi trượt. (chất bôi trơn) 

(3) lăn 

(3) Vòng bi lăn.
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Vòng bi không chỉ có vòng bi lăn.
Các loại vòng bi.

VÒNG  BI TRƯỢT 

V òng bi sử dụng chất bôi trơn       : Hợp kim nhôm, đồng thau, hợp kim, . . .

V òng bi không khí : Áp dụng sự chính xác của ma sát.

 V òng bi nam châm                         : Được sự hỗ trợ của nam châm.

Vòng bi tự tra dầu mỡ : Ổ bi chất dẻo, ổ bi dùng dầu bôi trơn rắn, . . .

Có 2 loại vòng bi :
* Vòng bi trượt
* Vòng bi lăn                 
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(1) Momen quay hay ma sát thấp. 

(2) Tiêu chuẩn chung về kích cỡ, sự chính xác và chỉ số trên thế giới. Vòng bi có mặt khắp 
trên thế giới và có thể thay thế cho nhau.

(3) Bảo trì, thay thế, kiểm tra dễ dàng bởi cấu trúc lăn đơn giản .

(4) Khả năng hòa hợp và độc lập của lực dọc trục và lực hướng tâm.

(5) Thích hợp trong mọi môi trường.

(6) Có khả năng chịu tải trọng dư để đạt được độ cứng vững cao hơn.

Vòng bi lăn
Lý do cho việc sử dụng ổ lăn rộng rãi trên thị trường.

Hình ảnh của 
các  loại vòng bi.
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Vòng bi trượt

Vòng bi lăn
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2. Giới thiệu về vòng bi.
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Các tiêu chuẩn thường gặp.
ISO (International Organization for Standardization)

ABMA (American Bearing Manufacturers Association)

DIN (Deutsch Industrie Norm)

JIS (Japanese Industrial Standard) 

Các tiêu chuẩn chung trên thế giới về dung sai và kích thước để
đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm đều có thể thay thế được.

Tiêu chuẩn của vòng bi công nghiệp
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(1) Chịu tải.

(2) Giảm ma sát.

(3) Dẫn hướng chuyển động quay.

(4) Định vị hệ thống.

Mục đích của vòng bi
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Cấu tạo của vòng bi

� Vòng ngoài. Outer Ring (1)

Inner Ring (2)
� Vòng trong.

Ball (3)

� Các con lăn.

Cage (4)

� Vòng cách .
� Giữ cho bi cách khoảng và không tiếp xúc 

với nhau. Vật liệu làm vòng cách thường 
là thép, đồng , hoặc là nhựa tổng hợp.
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Nắp chặn 
ZZ; DDU

Con lănVòng 
cách

CÁC BỘ PHẬN CHỦ YẾU

Vòng ngoài Vòng trong

Công ty TNHH NSK Việt Nam. 18



Vòng cách có tác dụng gì ?

Tác dụng chính là chia cách. Nó giữ các thành phần xoay không chạm vào 
nhau, giữ chúng hoạt động với tốc độ không đổi và bảo đảm trơn tru.
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• Leonardo da Vinci đã khám phá nguồn gốc của vòng bi ở thế kỉ 15

• Ông nhận ra rằng có thể giảm ma sát khi các con lăn không chạm vào 
nhau. Ông đã nghĩ ra vật để chia cách các viên bi để chúng hoạt động trơn 
tru.

Rolling Bearing Designed by Leonardo da Vinci• Không có vòng cách các viên bi sẽ
chạm vào nhau và kẹt  lại.

Công ty TNHH NSK Việt Nam. 20



Những kích thước quan trọng nhất

Outside
Diameter

• Đường kính ngoài (OD)

Width

• Độ rộng

Bore

• Đường kính trong (ID)
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Lực tác dụng của vòng 
bi.

Quay

Quay

Lực hướng tâm.
Vuông góc với đường tâm của trục

Lực hướng tâm

Lưc dọc 
trụcLực dọc trục.

Song song với đường tâm của trục.
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P : Lực kết hợp ( lực tương đương ) :

P = X Fr + Y Fa

Lực dọc
trục, Fa

Lực hướng tâm, Fr
Kết hợp, P
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Các dạng con lăn.

Vòng bi cVòng bi cầầu :u :

66

Vòng bi Vòng bi đđỡỡ chchặặn :n :

77

Vòng bi  Vòng bi  đđũũa ma mộột dãy : t dãy : 

NU, NJ, NUP, N, NFNU, NJ, NUP, N, NF

Vòng bi Vòng bi đđũũaa hai dãy : hai dãy : 

NNU, NNNNU, NN

Vòng bi tang trVòng bi tang trốống :ng :

( t( tựự llựựa, ca, càà na )na )

22

Vòng bi côn :Vòng bi côn :

33

HRHR

Công ty TNHH NSK Việt Nam. 24



Các dạng vòng bi

Mỗi loại vòng bi đều được thiết kế với mục đích sử dụng khác nhau. Do đó tên 
của chúng được đặt theo cách mà ta sử dụng chúng.
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Sự tiếp xúc

• Tiếp xúc điểm, chịu tải thấp thấp.

• Giảm ma sát, tốc độ cao.
• Tiếp xúc đường, chịu tải cao.

• Tăng ma sát, tốc độ thấp.
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• Tải nhẹ
– Vòng bi cầu

• Tải trung bình
– Vòng bi cầu và vòng bi 
đũa

Ứng dụng điển hình

• Tải nặng
– Vòng bi đũa
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2 – Giới thiệu vòng bi lăn

� Mục đích
- Chịu tải.
- Giảm ma sát.
- Dẫn hướng chuyển động quay.
- Định vị hệ thống.

� Lực tác dụng :
- Lực hướng tâm.
- Lực dọc trục.
- Lực kết hợp.

� Tuổi thọ cơ bản, L10

� Sự tiếp xúc :
- Tiếp xúc điểm.
- Tiếp xúc đường.

Tóm Tắt
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3. Các dạng và tính năng của vòng bi
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Vòng Bi Cầu một dãy.

� Kiểu vòng bi tròn chúng được sử dụng phổ biến.

� Chịu tải hướng tâm và tải dọc trục.

� Chịu ma sát ít nên tốc độ thường là cao.

� Vòng cách được chế tạo bằng thép thông dụng.

Các ứng dụng :
� Motơ điện  / dụng cụ cầm tay.
� Hộp số.
� Máy bơm / máy nén khí.

�Dãy số trên vòng bi :
- 68xx, 69xx, 60xx, 62xx, 63xx
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Ứng dụng của vòng bi cầu một dãy.

Load side bearing

Fan side bearingLực hướng tâm

Lực dọc trục
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Nắp chắn : 
� Ngăn bụi và ngăn không cho chất bôi trơn bên trong vòng bi thoát ra 

ngoài hoặc nước làm mát không lọt vào trong khi hoạt động.

� Vật liệu dùng để chế tạo nắp chắn thường là thép hoặc cao su có kết 
cấu thép bên trong.

VV seal

Nắp chắn cao 
su không tiếp 
xúc 

DDU seal

Nắp chắn cao 
su tiếp xúc.

ZZ shield  

Nắp chắn thép 
không tiếp xúc

DDW seal
Nắp chắn 
cao su tiếp 
xúc.
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VV - Seal ZZ - Shield 

Kiểu không tiếp xúc

Kiểu tiếp xúc (DDU)

� Ngăn bụi và chất bôi trơn thoát ra 
ngoài rất tốt.

� Chắn bụi và ngăn chất bôi trơn 
thoát ra không tốt.
� Momen quay thấp , ma sát thấp.

Nắp chắn 
bằng cao su.

Nắp chắn 
bằng thép.

2 labyrinths

Grease reservoir

2 labyrinths

Grease reservoir

2 labyrinths

Grease reservoir
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Dạng 
Nắp chắn 

thép không 
tiếp xúc (ZZ)

Nắp chắn cao su 
không tiếp xúc  (VV)

Nắp chắn cao su 
tiếp xúc (DDU)

Nắp chắn cao su 
tiếp xúc (DDW)

Ma sát. Thấp Thấp Cao hơn dạng 
ZZ vàVV 

Cao hơn dạng 
ZZ  và VV 

Khả năng chịu 
tốc độ cao. Tốt Tốt Bị giới hạn vì ma sát Bị giới hạn vì ma sát

(tốt hơn DDU)

Khả năng chắn 
chất bôi trơn. Tốt Tốt hơn dạng

ZZ 
Tốt hơn dạng

DDW 
Mỏng hơn dạng

VV

Khả năng ngăn 
bụi. Tốt

Tốt hơn dạng ZZ 
(Tiện ích trong môi trường 

ít bụi)

Rất tốt
(Tiện ích trong môi 

trường bụi)

Rất tốt
(Tiện ích trong môi 

trường bụi)

Khả năng chống 
nước thấm vào. Không tốt Không tốt

Tốt
(Tiện ích trong môi 
trường tóe nước)

Tốt
(Tốt hơn DDU)

Miền nhiệt độ
làm việc. -10 ~ +110 °C -10 ~ +110 °C -10 ~ +100 °C -10 ~ +100 °C

Tính năng của nắp chắn trong vòng bi cầu

Lưu ý(1) : Các giá trị ở trên là tiêu chuẩn cho sản phẩm. Nhiệt độ có thể mở rộng phụ thuộc vào cách sử
dụng chất bôi trơn và cao su ở nhiệt độ cao hay thấp đối với nắp chắn.
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� Chịu tải hướng tâm và tải dọc trục.

� Góc tiếp xúc 30o, 40o, 15o and 25o ⇒ góc tiếp xúc càng lớn thì
chịu tải dọc trục càng cao nhưng tốc độ càng chậm.

� Thường sử dụng thành một bộ ( 2, 3, 4 vòng.)

� Độ cứng vững cao với tải trọng dư.

� Vòng cách bằng thép sử dụng thông dụng, 

� Đối với vòng bi chính xác tốc độ cao thì vòng cách bằng 
polyamid góc 30o cũng được sử dụng thường xuyên.

Vòng bi tiếp xúc góc ( Vòng bi đỡ chặn ).

Ứng Dụng :
� Bơm và máy nén khí.
� Máy cán kim loại.
� Motơ điện và máy phát điện.
� Máy gia công chính xác.

�Dãy số trên vòng bi :
- 79xx, 70xx, 72xx, 73xxCông ty TNHH NSK Việt Nam. 35



Lực dọc trục

Tốc độ

Lực hướng tâm

12° 15° 25° 30° 40° 60°
AC BA5

°

Góc tiếp xúc và mối tương quan giữa chúng.

ĐIỂM TIẾP XÚC

GÓC TIẾP XÚC

Lực 
dọc 
trục
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AXIAL 
LOAD

AXIAL 
LOAD

* Phương pháp lắp bộ cho vòng bi tiếp xúc góc.

AXIAL 
LOAD

AXIAL 
LOAD

AXIAL 
LOAD
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� Về cơ bản, vòng bi tiếp xúc góc hai dãy thực ra là hai vòng bi 
tiếp xúc góc một dãy được lắp lưng vì chúng chỉ có một vòng 
trong và một đệm ngoài, mỗi vòng đều có hai mặt rãnh lăn.

Vòng bi tiếp xúc góc 2 
dãy.

Ứng Dụng :
� Máy bơm ly tâm.
� Motơ điện
� Máy thổi và quạt điện.

� Dãy số trên vòng bi :
- 52xx, 53xx
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� Vòng ngoài và vòng trong của loại này có thể
tách rời riêng lẻ vì vòng trong được chia nửa 
trên mặt phẳng xuyên tâm. 

� Có thể chịu tải hướng trục từ hai hướng. 

� Vòng bi có góc truyền lực ( góc tiếp xúc ) 35o .

� Có thể thay thế cho hai vòng bi đỡ chặn ghép 
giáp mặt hay giáp lưng.

� Vòng cách làm bằng đồng được sử dụng rất phổ
biến.

Vòng bi tiếp xúc 4 
điểm

AXIAL 
LOAD

AXIAL 
LOAD

�Dãy số trên vòng bi :
- QJ10xx, QJ2xx, QJ3xx
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Vòng bi cầu tự lựa

� Vòng trong có hai dãy bi cầu với hai mặt lăn.

� Vòng ngoài có mặt lăn hình cầu với tâm mặt cầu trùng với
trục của ổ. Do đó trục của vòng trong, bi và vòng cách có thể
xoay quanh tâm mà không gây ra ứng lực phụ tải nào.

� Góc tự lựa theo thiết kế là từ 4o tới 7o.

�Dãy số trên vòng bi :
- 12xx, 13xx, 22xx, 23xx
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Chặn một hướng

Chặn hai hướng

Vòng bi chặn

� Có kết cấu bao gồm vòng trên, vòng dưới, cụm con lăn và vòng 
cách đặt ở giữa.

� Vòng bi chặn một hướng chỉ có thể chịu lực tác dụng từ một hướng.

� Vòng bi chặn trục hai hướng có ba vòng đỡ, trong đó vòng ở giữa 
được gắn cố định vào trục, 2 vòng còn lại lắp ghép với thân ổ.

� Người ta thường sử dụng vòng cách làm bằng thép dập trong các ổ
bi nhỏ và vòng cách bằng đồng thau gia công liền khối cho các 
vòng bi lớn.

Ứng Dụng :
� Cần trục.
� Bàn xoay.

�Dãy số trên vòng bi :
- 511xx, 512xx, 513xx, 514xx
522xx, 523xx, 524xx
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Vòng bi trụ

� Thông thường được phân loại theo hình dạng của con lăn. 

� Trong mỗi kiểu, thiết kế dựa trên số lượng con lăn, hình dáng vòng 
cách và sức tải cơ bản.

Vòng bi đũũũũa Vòng bi côn Vòng bi tang trống
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Vòng bi đũũũũa

� Khả năng chịu tải hướng tâm rất cao.

� Thích hợp cho tốc độ cao.

� Một số vòng bi đũa không có gờ ở vòng trong hoặc vòng ngoài, cho 
nên các vòng đó có thể di chuyển tương đối với nhau theo hướng dọc 
trục. Những vòng bi này thường được sử dụng vào chức năng ổ tự
do.

� Tất cả vòng trong và vòng ngoài đều có thể tách rời.

� Một vài kiểu NU, NJ, NUP, N, NF cho vòng bi một dãy, và NNU, 
NN cho vòng bi hai dãy.

Ứng dụng :
� Động cơ điện lớn.
� Hộp số ôtô, Máy ép
� Trục quay máy công cụ

� Dãy số và ký tự trên vòng bi :
- NUxx, NJxx, NUPxx, Nxx, NFxx
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Vòng bi đũũũũa
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Vòng bi kim.

� Con lăn có chiều dài 3 đến 10 lần đường kính, và đường kính 
nhỏ hơn 5mm.

� Có nhiều loại khác nhau và nhiều loại trong số đó không có
vòng trong, nhiều loại chén ( drawn – cup ) có vòng ngoài làm 
bằng thép dập còn loại liền khối có vòng ngoài gia công bằng 
máy. 

� Có những thiết kế chỉ có tổ hợp con lăn và vòng cách mà không 
có vòng ngoàivà vòng trong. 

� Đa số vòng cách làm bằng thép dập, có một số loại không có
vòng cách.

�Dãy số và ký tự trên vòng bi :
- NA48xx, NA49xx, NA59xx, NA69xx
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Vòng bi côn.

Con lăn hình nón ( côn )

� Loại ổ này có khả năng chịu tải hướng kính và
hướng trục ( trên một hướng ) rất cao.

� Nón (vòng trong) và cup (vòng ngoài) được thiết 
kế tách rời và trang bị độc lập.

� Góc tiếp xúc: bình thường, trung bình và góc sâu.

� Chúng thường được lắp thành đôi giống như vòng 
bi đỡ chặn.

� Ổ đũa côn có loại 1 dãy, 2 dãy và 4 dãy.

Ứng dụng :
� Chất dẻo / Thiết bị định hình kim 
loại..

�Dãy số trên vòng bi :
- 329xx, 320xx, 330xx, 331xx, 302xx
322xx, 332xx, 303xx, 323xx
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* Phương pháp lắp vòng bi côn.

Phương pháp lắp :

� Lưng đối lưng (DB) hoặc  mặt đối mặt (DF)

Kiểu lắp DB Kiểu lắp DF Kiểu lắp DB + 
KLR 

� Dạng DB (có hoặc không có miếng đệm).

Kiểu lắp DF + K 

� Dạng DF (có hoặc không có miếng đệm).

�Dãy số trên vòng bi :
- 3xxxx DB hoặc DF hoặc DB+KLR hoặc DF+K
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Vòng bi tang trống 

� Vòng bi loại này có hai dãy con lăn hình tang trống ở giữa có hai 
mặt lăn và vòng ngoài có một mặt lăn hình cầu. Vì tâm của mặt cầu 
trên vòng ngoài trùng với trục của ổ nên chúng có khả năng tự lựa 
rất tốt như vòng bi cầu tự lựa.

� Có thể chịu tải dọc trục trên cả hai hướng.

� Sử dụng tốt khả năng lệch trục và không thẳng hàng (cho đến1.5o).

� Thích hợp sử dụng tải nặng và tải va đập.

Ứng dụng :
� Máy trong ngành công nghiệp thép.
� Máy trong ngành công nghiệp giấy.
� Máy đúc khuôn.

�Dãy số trên vòng bi :
- 230xx, 231xx, 222xx, 232xx, 213xx, 223xx
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� Những vòng bi loại này có mặt lăn hình cầu ở vòng trên và
vòng dưới, con lăn hình tang trống được lắp với một góc 
nghiên 45o .Vì mặt lăn là mặt cầu nên những vòng bi này có
khả năng tự lựa tốt. 

� Chúng có khả năng chịu tải trọng dọc trục rất lớn và chịu 
tải hướng tâm vừa phải.

� Người ta thường sử dụng vòng cách bằng đồng liền khối 
hay bằng thép dập. 

Vòng bi tang trống chặn trục

Ứng dụng :
� Máy bơm giếng sâu.
� Máy đùn nhựa.
� Máy bơm ly tâm loại lớn.

�Dãy số trên vòng bi :
- 292xx, 293xx, 294xx
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� Có rất nhiều loại vòng bi con lăn, mỗi 
loại có một tính năng riêng của nó.

� Rất là cần thiết khi chọn đúng loại, 
công dụng và giá thành của chúng.

Dạng và đặc trưng của vòng bi
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4. Miền kích thước của vòng bi.
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Vòng bi cầu và bi trụ Vòng bi côn Vòng bi chặn trục 
một và hai dãy.

Miền kích thước.

� Các kích thước quan trọng nhất :

� Đường kính trong, d

� Đường kính ngoài, D

� Bề rộng B, hoặc chiều cao T

� Vòng bi tiêu chuẩn có thể mang tính lắp lẳn.
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V í dụ : có rất nhiều vòng bi cùng loại - cùng đường kính trong ( d ) 
nhưng khác nhau đường kính ngoài ( D ) và bề rộng ( B ).

Miền kích thước - Dãy kích 
thước.
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• Chữ số thứ nhất  - Loại vòng bi.

• Chữ số thứ hai    - Biểu thị độ rộng.

• Chữ số thứ ba     - Biểu thị đường kính 

trong.

6203 6304 6005

Từ số 04 đến 
số 96 thì 
Đường kính 
trong = 
Series đường 
kính X 5.

Vòng bi loại nhỏ
(VD : 608, 626 
v.v.). Chữ số = 
đường kính trong.

Số Đường kính 
trong (mm) 

1 
2 
. 
. 
9 
 

00 
01 
02 
03 
 

04 
05 
06 
. 

96 
. 

/500 
/2500 

 

1 
2 
. 
. 
9 
 

10 
12 
15 
17 
 

20 
25 
30 
. 

480 
 

500 
2500 
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・Các bước lựa chọn cơ bản : ID. →→→→ OD. →→→→ Bề rộng.

(1) 6812 (2) 25 x 42 x 11
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4 - Miền kích thước của vòng bi.

Tóm tắt :

Yêu cầu cơ bản: ID →→→→ OD →→→→ Bề rộng.

� Series kích thước :
- Được biểu thị bằng hai chữ số đầu.
- Chữ số thứ nhất      : Series độ rộng.
- Chữ số thứ hai        : Series kích thước.

� Hai chữ số cuối : biểu thị đường kính trong.
- Đối với số 04 tới số 96, Đường kính trong = Hai số cuối x 

5
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5. Dung sai, Độ hở và lắp ghép.
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Dung sai.

• 1 micron (µm) = 0.001 mm

MICRON

.0001 inch

.00254 mm

.001 inch

.0254 mm
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1) Sai số kích thước :
a) Dung sai đối với các kích thước vát.
b) Dung sai đối với độ biến thiên chiều 

dày.
c) Dung sai đối với đường kính lỗ côn.

Dung sai đối với các 
kích thước lắp (Các 
tiêu chí cần để gắn vòng 
bi lên trục hoặc gắn vào 
vỏ ).

Độ chính xác 
của vòng bi.

� Độ chính xác của vòng bi được xem là lớp có giá trị thông số chính xác.

� Độ chính xác của vòng bi được chia làm hai phần :

Dung sai – Độ chính xác của vòng bi.

Độ chính xác khi làm 
việc ( Các tiêu chí cần 
để xác định độ lệch tâm 
của các bộ phận quay 
của máy ).

2) Độ chính xác khi làm việc :
a) Độ sai lệch cho phép của bề mặt rãnh 

lăn trên vòng trong và vòng ngoài.
b) Độ sai lệch cho phép của bề mặt vòng 

trong so với lỗ,
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ABMA ISO NSK (ISO) 

ABEC 1       THƯỜNG P0 

ABEC 3 CẤP 6 P6 

ABEC 5 CẤP 5 P5 

ABEC 7 CẤP 4 P4 

ABEC 9 CẤP 2 P2 
 

 

Cấp chính xác cao

Cấp chính xác thấp

Đ
ộ

ch
ín

h 
xá

c 
tă

ng
 d
ầ

n.
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�Ví dụ : Dung sai đường kính ngoài của vòng bi cầu một dãy 6006 :

30

13

55 

Thường (P0)

Cao , Thấp

0 , -13 µm

55.000
54.987

P0

55.000
54.989

P6

0 , -11 µm

Cao , Thấp

P6

55.000
54.991

P5

0 , -9 µm

Cao , Thấp

P5

55.000
54.993

P4

0 , -7 µm

Cao , Thấp.

P4
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Dung sai của trục và lỗ :

� Dung sai của trục và lỗ được biểu thị bởi :

a) Trường hợp trên   – lỗ ID       : F, G, H, J, JS, K, M, N, P

b) Trường hợp dưới – trục OD   : f, g, h, j, js, k, m, n, p, r

c) Độ dôi tăng khi ký tự tăng lên : “m”lắp chặt hơn “j”

� Chữ số biểu thị cho miền dung sai     :
a) Miền dung sai tăng khi chữ số tăng : 5, 6, 7, 8, 9, 10

Phân lớp đường 
kính (mm) j6 j7 k5 k6 k7 m5
Từ Đến

18 30 +9 +13 +11 +15 +23 +17

-4 -8 +2 +2 +2 +8

30 50 +11 +15 +13 +18 +27 +20

-5 -10 +2 +2 +2 +9
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Xem trang C18 ~ C19
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Xem trang C20 ~ C21
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Dung sai kích thước lỗ
H6  +16 µm

0 Vòng bi 6006 với cấp chính xác, 
“Thường ” 0

-13 µm
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Dung sai trục, 
k5  +11 µm

Vòng bi 6006 với cấp chính xác, 
“Thường” 0

+2 µm
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Khe hở trong.

� Vòng bi được thiết kế với khe hở bên trong nhất 
định giữa các rãnh lăn và các con lăn. 

� Công dụng của khe hở :
a) Sự tự do xoay vòng của các con lăn.
b) Sự bù nhiệt khi nhiệt độ tăng.
c) Phân phối lực tải trong điều kiện tốt nhất.

� Độ chính xác của khe hở là rất quan trọng, để
giữ sự hoạt động của các thành phần ở vị trí
thích hợp dọc theo cách sắp xếp của các điều 
kiện.

� Vòng bi có khe hở từ rất hẹp cho đến rộng phụ
thuộc vào cách ứng dụng của nó.
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Phân lớp khe hở của vòng bi 
Dựa theo chuẩn ISO

Nhỏ hơn             Bình thường Lớn hơn

C2 Không để ký hiệu C3,C4
（CN）

Khe hở trong đặc biệt             CGXX
VD : 6205A5-A-12DDC7CG37**          (32μ～42μ）

1 μ(micron)=0.001mm

Khe hở trong.



Lắp ghép.
� Nhiều thiết bị bị vỡ bởi kích thước lắp ghép không thích hợp.

� Thông thường, độ lắp chặt đòi hỏi dựa trên tải trọng quay.
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� Độ dôi nhẹ / lắp lỏng – hiện tượng trượt xuất hiện.                                                              
(sự dịch chuyển tương quan).

Thiệt hại 
– Bề mặt bị mài mòn.
a) Mất chất lượng ( tăng độ hở ).

b) Phá hỏng trục.

c) Phát sinh nhiệt bất thường.
d) Rung động hệ thống công nghệ.

e) Bám bẩn từ các phần tử bị mài mòn.

Tầm quan trọng của độ lắp chặt.
Fr

� Độ dôi quá mức – Ứng suất tăng cao.

Thiệt hại :
a) Nứt vòng trong.

b) Giảm tuổi thọ.

c) Ma sát làm phát nhiệt.
d) Vòng bi bị hỏng nhanh chóng.

e) Bị lực ép nên làm giảm khe hở bên trong .
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Thép tôi thể tích : tiêu chuẩn.
Thép tôi từng phần : cho tải va đập.

Vật liệu vòng bi
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Chất bôi trơn.

・・・・Tính năng chính :
Giảm  ma sát và chống mài  mòn :

• Bề mặt lăn.

• Bề mặt trượt.

・・・・Tính năng phụ :
Ngăn ngừa rỉ sét.
Chặn chất dơ và bụi  bẩn.
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Tác dụng của chất bôi trơn.
Ví dụ một số hư hỏng nguyên nhân do thiếu chất bôi trơn.

Tróc rổ bề
mặt

Cháy

Tróc rổ Cháy
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Mục Mỡ Dầu
Cấu trúc ổ đỡ và Đơn giản.

phương pháp làm kín.
Vận tốc. Cao

Hiệu quả làm mát. Kém.

 Độ lỏng Kém Tốt.
Khả năng thay thế. Đôi khi rất khó khăn. Dễ. 
Loại bỏ chất  bẩn.                                                              Dễ dàng ( lọc )

Gây ô nhiễm                           Ít  khi                                                          
dddd

So sánh hai phương pháp bôi trơn 
bằng dầu và bằng mỡ.

Giới hạn từ 65 % đến 
80% so với bôi trơn 
bằng dầu.

Phức tạp, cần bảo 
dưỡng cẩn thận.

Có thể tải nhiệt, nếu 
dầu được cưỡng bức 
tuần hoàn.

Không thể loại bỏ các 
hạt nhỏ ra khỏi mỡ.

Không thích hợp nếu 
cần tránh gây ô nhiễm 
môi trường.Công ty TNHH NSK Việt Nam. 76



6. Cách tạo mã vòng bi.
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Mã số vòng bi.
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6 2 05 -H- T1X ZZ NR C3 E P5 X28

Bearing Type

R - Single row, deep groove - inch

6 - Single row, deep groove - metric

BL - Single row, deep groove, 
Max-type - metric

Bearing Series
0 - 600 extra small series - metric
0 - 6000 extra light, metric
2 - 6200 light, metric
3 - 6300 medium, metric
8 - 6800 extra thin, metric
9 - 6900 very thin, metric
32 - 63200 light, cartridge type, metric
33 - 63300 medium, cartridge type, metric

Bore Size
Metric
00 - 10mm
01 - 12mm
02 - 15mm
03 - 17mm
04 and above- multiply last two numbers by 5

to get bore size in mm.
**Odd size metric bores will be called out as the
bore size followed by the letter "M" to indicate
metric (ex - 6205-13M has a 13mm bore). **
Inch
Inch series bore sizes are called out in 16ths of
an inch (ex - 6205-16 has a 1" bore because
16/16 = 1")

Cage
Blank - Steel
J - Steel (truncated number only)
M - Brass
T12/T1X- Non-metallic

Closures
Z - Single shield
ZZ - Double shield
V - Single non-contact seal
VV - Double non-contact seal
DU - Single contact seal
DDU - Double contact seal

Features
NR - Snap-ring and groove
N - Groove only

Clearance
C2 - Tight
Blank - Normal
C3 - Loose
C4 - Extra loose
CG**- Special clearance in µ m

Noise level
E - Electric motor quality

Precision Class
Blank - ABEC 1
P6 - ABEC 3
P5 - ABEC 5
P4 - ABEC 7
P2 - ABEC 9

Heat Stabilization

X26- 150°C
X28- 200°C
X29- 250°C

Special feature
h - Bearing is made of stainless steel

Shown on ASPACS as "-H-"
a - Special corner radius.

Shown on ASPACS as "-A-"

NSK – Vòng bi cầu một dãy.
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� Chịu tải cao là nhờ tăng số lượng 
bi và bi có đường kính lớn.

� Cũng có tên là vòng bi cầu có dạng 
“ rãnh lắp đầy “

� Ký tự đầu là chữ BL ; VD :  BL 
306 Z

� Không phù hợp để sử dụng cho 
ứng dụng có tải dọc trục cao.

VÒNG BI CẦU – Loại chịu tải nặng.
Tham khảo trang B26 ~ B27

Filling Slot
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� Công nghiệp :

– Motor điện

– Dụng cụ điện

– Hộp số

– Bơm / Máy nén khí.

� Xe hơi

– Alternators/ Bộ khởi 
động

– Quạt làm mát.

– Motor ABS

Ứng dụng

Vòng bi cầu một dãy.
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Ứng dụng

Máy khoan răng

Motor trục chính

Ổ đĩa cứng

Quạt làm mát

Vận tải nhẹ
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Precision Grade
Blank- ABEC 1
P6 - ABEC 3

Type
7 - Single row, angular contact 

Bore Code - Metric
00 - 10mm
01 - 12 mm
02 - 15mm
03 - 17mm
*04 and above, multiply the 
last two numbers by 5 to 
get bore size in mm.

Cage Code
W - Pressed steel cage. 
M - Machined brass cage. 
Y – Pressed brass cage. 
T85 - Polyamide cage. 
Blank- Machine Brass cage

Contact Angle
B = 40°

A = 30°

A5 = 25°

C = 15°

Blank = 20°

Grouping
U - Universally faced single bearing
SU - Universally faced single bearing
DU - Duplex, universally faced
DB - Duplex, back-to-back
DF - Duplex, face-to-face
DT - Duplex, tandem

Preload
L - Light preload
M - Medium preload
H - Heavy preload
A* - Special axial clearance (* denotes clearance in µm) 

Series
0 - Metric, extra light (7000)
2 - Metric, light (7200)
3 - Metric, medium (7300)
4 - Metric, heavy (7400)

Design Feature
EA - Extra Capacity

Features
G-Flush ground on both sides for 
universal mounting in pairs or sets.
PC- Petro-chemical bearings. These 
bearings are specifically designed for 
the petro-chemical industry. They have a 
combination of flush ground faces, axial 
clearance and P6 precision.  The 
truncated version of this type of bearing 
is 7210BMPC.  It can also be found as 
7210BSUA14P6.

7 2 10 B EA T85 U L G P6

NSK – Vòng bi tiếp xúc góc.
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72 05 A TY P4DB C7

72 Dạng cơ bản – vòng bi tiếp xúc góc.

05 Đường kính trong ( x 5 ).

B,A, A5,C Góc tiếp xúc.

TY Vòng cách bằng nhựa.

DB,DF, DT, DU, SU Lắp theo bộ

C7 Tải trọng dư nhẹ.

P4 ISO cấp chính xác 4 = ABEC 7

Danh xưng vòng bi tiếp xúc góc chính xác.
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Đánh ký hiệu “V” trên bộ vòng bi
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Bearing type
RNU- Single row, no inner ring, flanges outer 
ring.
N - Single row, no flanges on outer ring
NU - Single row, no flanges on inner
NJ - Single row, one flange on inner ring
NUP - Single row, NJ style w/locating ring
NF - Single row, one flange on outer ring
NH - Single row, NJ w/stabilizing ring
NN - Double row, no flanges on outer ring
NNU - Double row, no flanges on inner ring

Series
2 - light series
3 - medium series
4 - heavy series
10 - extra light series
22 - light, wide series
23 - medium, wide series 

Bore code
00 - 10mm
01 - 12mm
02 - 15mm
03 - 17mm
04 and above - multiply last two numbers by 5 

to get bore size in mm.   

Features
E - extra capacity  (bigger rollers)
Blank - standard capacity

Cage
T - Polyamide (only available in extra capacity 
bearings)
T7 - High temp composite cage (200°F)
M - Machined brass
Blank - Machined brass
W - Pressed steel
WS - Pressed steel for extra capacity bearings
V - Full compliment, no cage

Clearance
C2 - tight
Blank - normal
C3 - loose
C4 - extra loose
CG** - Special clearance in µm
CM – electric motor quality, matched rings.
CT – electric motor quality, interchangeable rings.

Noise level
E - Electric motor quality

NU 2 20 E T C3 E

NSK – Vòng bi đũa.
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Bearing type
2 - Spherical roller bearing
TF2/HTF2/STF2 - Spherical roller bearing 
made of Tough Steel
TL2 - Spherical roller bearing made of TL 
steel 

Series
22 - 22200 series, medium
23 - 22300 series, heavy
30 - 23000 series, very light
31 - 23100 series, light
32 - 23200 series, medium, wide
39 - 23900 series, extra light
40 - 24000 series, very light, wide
41 - 24100 series, light, wide

Bore code
Multiply the last two numbers by 5 to get bore 
size in mm.
Bore sizes 500mm and larger are written as:
/500 - 500mm (ex - 232/500)

Cage
CAM - One piece brass cage
M - Two piece brass cage
C, CD - Two piece steel cage
EA - High capacity steel cage
H - Two piece polyamide cage

Material modification
g - Carburized bearing - complete
g2 - Carburized outer ring
g3 - Carburized inner ring
g4 - Carburized rollers
g5 - Carburized inner and outer ring
g6 - Carburized rollers and outer ring
g7 - Carburized rollers and inner ring

Bore type
Blank - cylindrical bore
K - tapered bore 1:12
K30 - tapered bore 1:30, found only on 240 and 241 series

Lubrication features
Blank - No lubrication feature
E2 - Oil holes, groove and knock pin hole in outer ring
E3 - Oil holes in outer ring
E4 - Oil holes and groove in outer ring
E5 - Oil holes and groove in inner ring
E6 - Either oil holes, groove or notch in inner ring

(drawing required)
E7 - Oil holes and groove in both inner and outer rings
E9 - Special lubrication features (drawing required)
E42 - E4 feature with plugs provided for oil holes

Clearance
C2 - Tight
Blank - Normal
C3 - Loose
C4 - Extra loose

Tolerance
P52 - Outer ring accuracy
P53 - Inner ring accuracy
P55 - Inner and outer ring accuracy

Features
U22 - Special inspection measures
S11 - Bearing heat treated to 200°C 
U15-VS - Shaker screen designation

2 31 72 CD g3 K E4 C3 P53 S11

NSK – Vòng bi tang trống.
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HR30310DJ

VÒNG BI CÔN – HỆ MÉT

Dạng đơn– Theo tiêu chuẩn ISO

Công ty TNHH NSK Việt Nam.

Góc tiếp xúc :
Để trống  – Tiêu chuẩn    (< 17o)
C             – Trung bình    (17o ≤ C < 24o)
D             – Góc sâu         (≥ 24o)

Đường kính trong ≥≥≥≥ 04
VD : 10 x 5 = 50

Kích cỡ đường kính ngoài
Series độ rộng.
Loại chịu tải nặng - một 
dãy - hệ mét

J – Được chế tạo theo chuẩn ISO - dễ dàng 
lắp lẳn.

X – Được thiết kế bên trong hoàn thiện hơn.
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VÒNG BI CÔN – HỆ MÉT

HR32324JDB+KLR10

Dạng ghép đôi – Theo tiêu chuẩn ISO

DB Type DF Type

DB + KLR 
Type

DF + K Type

Công ty TNHH NSK Việt Nam.

Độ rộng của miếng chiêm Cup là10 mm

Điều chỉnh độ hở bằng miếng chiêm.

Miếng chiêm Cone. 

Miếng chiêm Cup. 

Sắp xếp – Lưng đối lưng, mặt đối mặt 
hoặc đồng hướng.
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Dạng hai dãy con lăn:

Double Cup, Single Cone

KBE Type (With or Without Cone Spacer)

Double Cup, Single Cone  – Steep Angle

KDE Type (With or Without Cone Spacer)

Double Cup, Single Cone – None Adjustable Type

KF Type (No Spacer)

KBE + L Type

KF Type

KDH + K Type

Double Cone, Single Cup

KH Type (With or Without Cup Spacer)

Double Cone, Single Cup – Steep Angle

KDH Type (With or Without Cup Spacer)
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100KBE1801+LR

Điều chỉnh khe hở bằng miếng chêm. 
Miếng chêm Cone

Dãy số tham khảo

Hệ mét hoặc hệ inch                                         

Kích cỡ đường kính ngoài                                  
Dạng KBE, KF, KH …                   
Đường kính trong

KBE + L 

KF

KDH + K
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VÒNG BI CÔN .

Dạng hai dãy con lăn:



Bài tập về danh xưng vòng bi.

Hãy xem vòng bi loại gì, đường kính trong là bao nhiêu ?

6000

7202

22228

696

NUP22/28

Mã số vòng bi. Dạng vòng bi. Đường kính 
trong.

Vòng bi cầu một dãy

Vòng bi tiếp xúc góc

Vòng bi tang trống

Vòng bi loại nhỏ ( miniature )

Vòng bi đũa

10 mm

15 mm

140 mm

6 mm

28 mm
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Câu Hỏi.

Nhận ra dạng vòng bi dựa trên những điều kiện sau đây :

� Câu 1: Ứng dụng cho tốc độ cao, có thể chịu được tải hướng tâm và tải 
dọc trục.

� Câu 2: Chịu tải nặng và va đập, tải hướng tâm trung bình, và có thể tự
lựa.

� Câu 3: Ứng dụng trong trục chính của máy công cụ tốc độ cao, yêu cầu 
chịu tải cao và chính xác cao.

� Câu 4: Chịu tải hướng tâm thấp, tốc độ cao và có thể tự lựa.

Có thể dựa trên Catalogue để trả lời.

Vòng bi cầu một dãy.

Vòng bi tang trống.

Vòng bi tiếp xúc góc.

Vòng bi cầu tự lựa.
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7. Cách sử dụng và bảo quản.
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Sử dụng và bảo quản vòng bi.

� Vòng bi là một trong những bộ phận thiết yếu của máy công cụ.

� Chúng phải được sử dụng và bảo quản đúng cách.

� Thậm chí ngay cả khi sử dụng vòng bi chất lượng cao, nếu không 
sử dụng và bảo quản phù hợp thì cũng không mang lại kết quả như
mong đợi.
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Những yêu cầu cho việc sử dụng và bảo quản thích hợp

(1) Giữ gìn trong khu vực khô ráo và sạch sẽ.
( Để ngăn ngừa bụi rơi vào trong vòng bi).

(2) Cẩn thận khi mang vác :
( Tránh để rơi hoặc va đập mạnh).

(3) Sử dụng dụng cụ lắp thích hợp :
( Tránh sử dụng những dụng cụ có nhiều mục đích). 

(4) Chống rỉ sét :
( Mang bao tay khi  cầm và lắp vòng bi để tránh mồ hôi trên tay làm 
ảnh hưởng đến các bề mặt sử dụng , cũng nên lưu ý hơi ẩm ).

Dơ, Nứt, Rỉ sét

Làm theo những yêu cầu sau đây:
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Không tốt !!!!!!!!

Untidy

Dusty

Humidity

Danger
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Bảo quản đúng quy cách

Bảo quản sai quy cách
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Vết rỗ do đánh rơi vòng bi
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Các hạt bụi bẩn

1
2

3

Vòng bi được chế tạo chính xác đến hàng ngàn 
micro-mét.(dung sai chế tạo ~0.001mm). Chính vì vậy chỉ
cần một hạt bụi rất nhỏ cũng có thể khiến cho vòng bi bị
hỏng.
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Quá trình phá hỏng vòng bi do nhiễm bụi bẩn

hạt bụi bám bẩn bắt đầu hiện tượng mẻ và nứt

vết nứt to đần lên bề mặt lăn bi phá hỏng, xuất 
hiện thêm nhiều hạt sạn

vết rỗ rộng hơn
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Lắp vòng bi vào trục.

SAI ĐÚNG
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Axial Brinells

Tr óc r ỗ
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LỆCH TÂMSAI SAI
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LỆCH TÂMSAI SAI
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Lắp vòng bi vào ổ đỡ

SAI ĐÚNG
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Phương pháp này được sử dụng 
khi lắp vòng bi nhỏ, trục có độ dôi 
ít.

Công ty TNHH NSK Việt Nam.

Lắp vòng bi vào trục.
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Lắp vòng bi vào ổ.

Công ty TNHH NSK Việt Nam.

Phương pháp này được sử dụng 
khi lắp vòng bi nhỏ, ổ lắp có độ
dôi ít.
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Phương pháp gia nhiệt.

Under no circumstances should you heat a bearing

Không thể dùng ngọn lửa trực tiếp vào vòng bi vì điều 
này có thể gây giãn nở không đều, biến dạng bề mặt kim 
loại, cháy chất bôi trơn bên trong vòng bi.earin surface.

•Dùng dùng dụng cụ gia nhiệt sạch.

•Cẩn thận thao tác khi sử dụng phương pháp gia nhiệt bằng dầu.

•Đừng để quá nhiệt. ( trên 120o C )

•Có thể tham khảo sơ đồ giãn nở của kim loại trong catalogues của NSK.
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Gia nhiệt cho vòng bi an toàn mà không 
cần dùng dầu hay lửa. Rút ngắn thời gian
lắp đặt.

•Ưu điểm :
- Nhiệt độ tăng làm kim loại giãn nở

đều, điều này rất an toàn cho vòng bi.
•Khuyết điểm :

- Cặn dầu có thể làm hỏng vòng bi.
- Dầu và chất bôi trơn của vòng bi 

có thể không tương thích nhau.
- Không thể dùng phương pháp này 

cho vòng bi có nắp chắn cao su.
•Biện pháp :

- Phải chắc rằng dầu không có cặn.
- Chú ý nhiệt độ, tránh quá nhiệt.

Công ty TNHH NSK Việt Nam.

Phương pháp gia nhiệt.
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Tháo vòng bi

ĐÚNG

SAI

111



Tháo vòng bi bằng cảo.
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• Sử dụng sai loại dụng cụ khi lắp vòng bi

� Đảm bảo đặt vòng bi đồng tâm với trục
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Vòng bi nhỏ.
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Bảo dưỡng

Nhiệt độ tăng bất thường.

- Khe hở trong quá ít ( ma sát ).        
- Quá tải.                                                       
- Dùng bôi trơn quá dư hoặc 
không hiệu quả.                                                      
- Sử dụng chất bôi trơn không 
thích hợp.                                                           
- Trượt giữa các bề mặt lắp ghép.                       
- Ma sát với phốt chặn.                             
- Lắp ghép không thích hợp.

Rung động bất thường.

- Biến cứng bề mặt.                                     
- Tải bất thường.                                      
- Rung động của các bộ phận 
liên quan.                                                      
- Sử dụng chất bôi trơn không 
thích hợp.                                                    
- Trượt giữa các bề mặt lắp 
ghép.                                              
- Tróc rỗ bề mặt.                                
- Lắp ghép không thích hợp.                  
- Chất bẩn vào bên trong 
vòng bi.
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Bảo dưỡng

Âm thanh bất thường.

Âm thanh đều đặn

-Trầy sướt, nứt trên 
bề mặt lăn.                      
-Tróc rỗ bề mặt.             
- Biến cứng bề mặt.

- Sự xuất hiện của 
các yếu tố bên 
ngoài.    - Trầy sướt, 
tróc rỗ trên bề mặt 
các con lăn.                            
- Biến dạng cục bộ.

Va đập kim loại

-Tải bất thường.          
- Lắp ghép không 
thích hợp.                             
- Sử dụng chất bôi 
trơn không thích 
hợp.                        
- Tiếp xúc với các 
bộ phận quay. 

Sự biến chất và rỉ của chất 
bôi trơn.

- Quá nhiều chất bôi trơn.                             
- Bám bụi bẩn.                                         
- Mài mòn.                                          
-Thấm nước.                                     
-Trượt giữa các bề mặt lắp ghép.         
-Tróc rỗ bề mặt.                           
- Lắp ghép không thích hợp.

Âm thanh không đều 
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� Hiểu rõ sự khác biệt giữa vòng bi trượt và vòng bi lăn.

� Giới thiệu sự khác biệt giữa các dạng vòng bi. 

� Hiểu rõ tầm quan trọng trong mối quan hệ giữa dung sai, độ hở và
độ lắp ghép.

� Có thể nhận ra dạng và các kích thước quan trọng dựa vào những 
dãy số trên vòng bi..

� Kiến thức về cách sử dụng và bảo quản vòng bi.

Những bài học đạt được.
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Kết thúc bài giới thiệu

CCảảm m ơơn cn cáác bc bạạn !n !

Công ty TNHH NSK Việt Nam. 118


