
LOŽISKA MOLDED OIL
TM

 OD NSK 

Ložiska řady Molded Oil
TM

 od společnosti NSK nacházejí své uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. Využití této specifické 
technologie nabízí svým uživatelům výrazné prodloužení životnosti provozovaných strojních zařízení. 

Ložiska Molded Oil
TM

 mají celou řadu předností, které jsou vysoce ceněny v procesech výroby potravin a dalších aplikacích, ve 
kterých je hygiena zcela zásadním faktorem. Díky využití speciální mazací technologie, při které je minerální olej pozvolna uvolňován 
z polyolefinové matrice, je minimalizováno riziko úniku maziva a kontaminace finálního produktu. 

Společnost NSK nabízí několik produktových řad s technologií Molded Oil™: jednořadá kuličková ložiska, kuželíková ložiska a 
soudečková ložiska. Jednořadá kuličková ložiska zahrnují rovněž ložiska nerezová. K dispozici jsou také korozivzdorné ložiskové 
jednotky s tukem USDA H1 určeným pro aplikace v potravinářském průmyslu. 

Více než dvojnásobná životnost 

Testy ukazují, že běžná ložiska provozovaná v aplikacích, ve kterých přicházejí do přímého kontaktu s vodou (např. mycí procesy) 
dosahují provozní životnosti cca 500 hodin. Ložiska řady Molded Oil™ prokázala za stejných provozních podmínek průměrnou 
životnost až 1400 hodin. Srovnávací testy zaměřené na provoz ložisek při plném ponoru ukázaly podobné výsledky. Standardní 
ložiska dosáhla opět životnosti okolo 500 hodin, ložiska Molded Oil

TM
 bylo možno provozovat téměř 1200 hodin. 

Odpovědí společnosti NSK na velký zájem o ložiska Molded Oil
TM

 byl vývoj nové řady tohoto produktu pro vysokorychlostní aplikace. 
Tato se liší použitým typem polyolefinu a vlastního mazacího oleje.  

Skutečné úspory 

Příklad z praxe – výrobce potravin nahradil běžná jednořadá kuličková ložiska provozovaná na jednom z dopravních pásů ložisky 
Molded Oil

TM
. Výsledkem bylo výrazné snížení prostojů a s nimi spojených nákladů. Po realizaci kompletní náhrady běžných ložisek 

technologií Molded Oil
TM

 i na dalších dopravnících dosáhly celkové roční úspory téměř 70,000 EUR. 

Ideální v prašném a abrazivním prostředí 

Podobných příkladů z potravinářského průmyslu je nespočet. Nicméně, ložiska Molded Oil
TM

 nejsou ideální pouze pro tyto aplikace. 
Obdobné provozní podmínky způsobující nákladné odstávky strojních zařízení způsobené poruchami ložisek jsou rovněž v papírenské 
výrobě. Použití ložisek s technologií Molded Oil

TM
 v těchto aplikacích prodlužuje životnost ložisek nejen díky zvýšené odolnosti vůči 

působení vody, ale rovněž řeší problematiku spojenou s prašností pracovního prostředí. 

Ložiska používaná v dopravnících sypkých materialů se rovněž musí vypořádat s velmi obtížnými provozními podmínkami. Nejčastější 
příčinou poruch ložisek je v těchto případech průnik vody smíchané s drobnými abrazivními částicemi, které způsobují velmi 
progresívní opotřebení oběžných drah ložisek. Uložením valivých elementů v polyolefinové matrici v kombinaci s vhodně zvoleným 
těsněním nabízí řada Molded Oil

TM
 opět výrazné prodloužení životnosti i v této oblasti. 

Řešení problémů v mnoha odvětvích průmyslu 

Náhrada běžných typů ložisek technologií Molded Oil
TM

 je relativně nenákladná, často však vede k výrazným úsporám finančních 
prostředků. Výše uvedená fakta ukazují, že NSK nabízí skutečné řešení problémů pro velké množství ložiskových aplikací. 
Samozřejmě by bylo možné uvést mnohem více příkladů z různých průmyslových sektorů vyznačujících se rozdílnými provozními 
podmínkami. Společným jmenovatelem pro všechny je pak podstatné snížení odstávek strojních zařízení a s nimi spojených nákladů. 

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. agresivně rozvíjí své obchody i mimo území Japonska. V současné 
době má provozovny v 25 zemích a vlastní více než 30 výrobních závodů. 


