
Ložiska NSK se účinně vypořádávají s náročným provozním 
prostředím, kde jsou čerpadla a kompresory vystaveny vysokým 
teplotám, chemikáliím, olejům a plynům, a to včetně chladících 
médií či plynného čpavku. Zahrnují válečková ložiska řad EM/EW 
a kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady HPSTM. Tato ložiska 
jsou navržena tak, aby uložení šroubových rotorů používaných       
v plynových a vzduchových kompresorech vykazovalo vysokou 
odolnost vůči teplotám, chemickou stabilitu a zvýšenou únosnost.

Právě únosnost je jedním z parametrů, u kterého bylo dosaže-
no významného zlepšení v případě obou uvedených typů ložisek. 
Základní dynamická únosnost byla zvýšena u válečkových ložisek 
až o 30%, u kuličkových ložisek řady HPSTM až o 20% ve srovnání 
s předchozími konvenčními řadami ložisek. Výsledkem je zlepše-
ní životnosti, které provozovateli zařízení zajišťuje delší bezporu-
chový provoz a prodloužení intervalů mezi generálními opravami.

Značný pokrok ve výkonnosti rovněž vykazují odstředivá čerpa-
dla s jednořadými kuličkovými ložisky řady HR. Jedná se o ložiska 
se speciální vnitřní konstrukcí, umožňující použití větších kuliček 
ve srovnání se standardními ložisky. Tato nová konstrukce zvyšuje 
dynamickou únosnost ložisek řady HR o 7% až 19% (v závislosti 
na velikosti ložiska), čímž je prodloužena životnosti o 22% až 68% 
dle kalkulace ISO.

Řada jednořadých kuličkových ložisek HR může významně 
zlepšit provozní životnost čerpadel a minimalizovat nákladné od-
stávky bez nutnosti provedení drahých konstrukčních změn na 
čerpadle (ložiska mají vnější rozměry shodné se standardy ISO).

Další skupinou ložisek zvyšujících výkonnost čerpadel jsou 
ložiska řady Anti–Creep. Jednoduchá na montáž, nevyžadující 
speciální obrobení tělesa, tato ložiska poskytují účinné řešení 
problému zvaného “creep” (tzv. prokluz), který je výsledkem nad-
měrného zatížení hřídele čerpadla na straně pohonu. Tím dochází 
ke zvýšeným vibracím hřídele, což může vést k abnormální osci-
laci a poškození oběžného kola. 

Běžná opatření vůči “creepu” zahrnují uložení ložiska do tělesa 
čerpadla s přesahem. Nicméně, tohle uložení není praktické, činí 
montáž čerpadla obtížnější a přináší dodatečné zatížení způsobené 
tepelnou roztažností hřídele. Lepším řešením, které nabízejí ložiska 
řady HR, je umístění “O” kroužků do dvou drážek zhotovených na 
vnějším kroužku ložiska. Díky tomuto provedení pomáhá třecí síla 
“O” kroužků zabránit prokluzu ložiska v tělese a následnému po-
škození hřídele čerpadla.

Kromě prodlužování životností standardních aplikací kompreso-
rů a čerpadel se umí řada ložisek NSK určená pro petrochemický 
průmysl rovněž vypořádat i s extrémně těžkými provozními 

podmínkami. Ložiska řady SPACEA LNG jsou navržena pro čerpání 
tekutého dusíku, jejich konstrukce umožňuje provoz čerpadla při 
otáčkách až 3600 ot/min. a teplotách -162°C. Mazání ložisek je za-
jišťováno kryogenním roztokem, jehož viskozita je téměř 100x nižší 
než viskozita běžného mazacího oleje. Proto musí mít materiál 
ložisek vynikající charakterisitky při nízkých teplotách a odolnost 
vůči otěru. Vnitřní kroužek, vnější kroužek a kuličky jsou vyrobeny 
z vysoce korozivzdorné oceli (AISI440C), která je tepelně zpraco-
vána tak, aby byla rozměrově stabilní i za velmi nízkých teplot. 
Klec ložiska je vyrobena z fluoritové pryskyřice (Fluor resin), která 
se vyznačuje extrémní samomaznou schopností.

O společnosti

Společnost NSK byla založena v roce 1916 a vyrobila první 
kuličkové ložisko v Japonsku. Od té doby NSK vyvinula kompletní 
řadu valivých ložisek, která byla úspěšně prodávána po celém 
světě a výrazně přispěla k rozvoji mnoha průmyslových sektorů 
a technologií.

NSK využila svoji odbornost a zkušenost rovněž při výrobě 
přesné lineární techniky, komponent pro automobilový průmysl 
a výrobků z oblasti mechatroniky. Od roku 1960, NSK Ltd. rozvíjí 
agresivně své obchody i mimo území Japonska. V současné 
době má společnost provozovny v 25 zemích a vlastní více než 
30 výrobních závodů.

LOŽISKA NSK PRO PETROCHEMICKÝ 
PRŮMYSL SNIŽUJÍ PROVOZNÍ NÁKLADY 
ČERPADEL A KOMPRESORŮ 

Řada ložisek NSK pro petrochemický průmysl je konstruována tak, 
aby snížila provozní náklady kritických aplikací jako jsou odstředivá 
čerpadla, kompresory a ventilátory.
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