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Kombinace ložiskové oceli SHX a keramických kuliček umožňuje 
společnosti NSK vyrábět vysokorychlostní hybridní kuličková ložiska 
s kosoúhlým stykem, která mohou být spolehlivě provozována až do 
otáček 3.3×106 dmn (např. 47100 ot/min. pro ložisko s průměrem díry 
70 mm). Spojení uvedených materiálů v řadě hybridních ložisek Robust 
rovněž nabízí uživateli výhodu nižšího vývinu tepla, vysokou odolnost 
proti zadření a lepší stabilitu během vysokorychlostních operací.

Řada hybridních ložisek Robust je ideální pro vysokorychlostní 
obrábění za podmínek, které překračují možnosti standardních vřete-
nových ložisek. Nová ložiska uspokojují náročné požadavky posledních 
generací vřeten obráběcích strojů na plynulý chod i během rychlé 
akcelerace, kde díky svým vlastnostem prodlužují životnost ložisek.

Součástí hybridní řady Robust jsou rovněž vysoce přesná váleč-
ková ložiska. Díky svojí konstrukci kombinující NSK patentovanou 
ocel SHX, vysoce odolnou klec z poly ether ether ketonu (PEEK) a vali-
vé elementy z nitridu křemíku splňují všechna ložiska řady Robust 
požadavky aplikací v širokém rozsahu provozních podmínek.

Hybridní kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady Robust jsou 
dostupná ve třech provedeních: H, X a XE. Ložiskové kroužky základní-
ho provedení “H” jsou vyráběny ze “Z” oceli vyvinuté společností NSK.

“Z” ocel se vyznačuje sníženým obsahem oxidů nekovových 
vměstků. Výsledkem je ideální ložisková ocel zajišťující prodlouže-
nou životnost (1.8x delší) ve srovnání s ložisky vyráběnými ze stan-
dardní ložiskové oceli.

Ložiska v provedení “H” mohou být provozována při otáčkách o 25% 
vyšších než standardní vřetenová ložiska s kosoúhlým stykem. I v apli-
kacích, kde konvenční technologie vyžadují mazání olej-vzduch, 
ložiska řady “H” vystačí s mazáním tukem (1.4×106dmn).

O krok výše z hlediska výkonnosti je provedení “X”. Má stejnou 
konstrukci jako “H”, je vybaveno vysoce odolnou textitovou klecí, 
ložiskové kroužky jsou vyrobeny z oceli SHX vyvinuté společností NSK.

Ocel SHX je vhodná zejména pro vřetena provozovaná při vyso-
kých rychlostech s minimální dodávkou maziva. Její odolnost vůči 
vysokým teplotám je téměř totožná s ocelí M50 používanou v letec-
kých motorech. Rovněž odolnost proti opotřebení a zadření je vyni-
kající. Ve srovnání s provedením “H” lze řadu “X” používat pro ještě 
vyšší rychlosti (2.0×106 dmn) při mazání tukem.

Ocel SHX je rovněž klíčovým prvkem ve specifikaci nejvyšší 
úrovně hybridních ložisek řady Robust, konstruované pro rychlosti 
až do 3.5×106dmn. Konstrukce provedení “XE” je kombinací oceli 
SHX, keramických valivých elementů, vysoce teplotně odolné klece 
z materiálu PEEK a mazací technologie NSK zvané Spinshot.

Poslední skupinou hybridních ložisek řady Robust jsou válečková 
ložiska v provedení RXH navržená pro příští generace vysokorych-
lostních vřeten s integrovanými elektromotory.

Vývoj série RXH přináší výhody výrobcům obráběcích strojů a vře-
ten. Zatímco při uložení vřetene pouze do ložisek s kosoúhlým stykem 
je axiální roztažnost vřetene přenesena na volném konci posuvem 
vnějšího kroužku ložiska v tělese (což v případě nevhodně zvolené 
vůle mezi vnějším kroužkem a tělesem způsobuje problémy), pou-
žití válečkových ložisek na volném konci umožňuje perfektní přene-
sení axiálních posuvů bez potřeby volného uložení vnějšího kroužku.

Použití ložisek RXH navíc nevyžaduje kompromis týkající se otáček 
vřetene.

Ložiska RXH jsou vyrobena z oceli SHX, jsou vybavena keramic-
kými válečky a klecí z materiálu PEEK. Díky tomu nabízejí provozní 
rychlosti až do 2.5×106 dmn, optimální odolnost proti zadření a 3x až 
4x delší životnost ve srovnání s válečkovými ložisky vyrobenými ze 
standardní oceli SUJ2.

O společnosti

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

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