
Konstruktéři průmyslových převodovek 
neustále přicházejí s novými typy a konfi-
guracemi, proto je správná specifikace 
valivých ložisek základním aspektem, jak 
zajistit požadovaný výkon celého pohonu.   

Při výběru vhodného typu ložiska je vždy 
nutno uvažovat provozní podmínky a umís-
tění ložiska, pro ilustraci uveďme několik 
příkladů:

›  Válečková ložiska s plným počtem va-
livých těles pro nízké otáčky a vysoká 
radiální zatížení

›  Soudečková ložiska pro velmi vysoká 
zatížení 

›  Válečková ložiska pro vysoké otáčky       
a zatížení

›  Čtyřbodová ložiska zachycující pouze 
axiální síly

Veškeré určující faktory musí být pečlivě 
uváženy tak, aby byla pro každou aplikaci 
zajištěna správná specifikace ložiska:    
zatížení nebo vstupní kroutící moment, 
otáčky a jejich směr stejně jako interakce 
mezi zatížením a otáčkami.

Uspořádání hřídelů je rovněž velmi důle-
žité, neboť požadavky na vertikální a hori-
zontální uložení se výrazně liší z hlediska 
výběru vhodného typu ložiska. Osový po-
suv hřídele má samozřejmě vliv na sys-
tém mazání a typ použitého těsnění.

Klíčovým faktorem je životnost ložiska, 
která je výrazně ovlivněna samotnou apli-
kací. Společnost NSK vyvinula výpočtový 
program ABLE–Forecaster (Advanced 
Bearing Life Equation), který pracuje        
s daty ze skutečných aplikací a testů, 
která byla nashromážděna v průběhu ně-
kolika dekád. Tyto údaje jsou softwarem 
kombinovány s daty mazacího systému, 
provozního prostředí, faktoru znečištění 
a materiálových analýz.

Výběr materiálu je rovněž velmi důležitou 
částí procesu specifikace ložiska. Vhodná 
ložisková ocel stejně jako materiál těsně-

ní mají zásadní vliv na provozní vlastnosti 
a výkonnost celého pohonu.

Prašné prostředí, vlhkost, extrémní teplo-
ty nebo přítomnost agresivních roztoků 
jsou dalšími významnými faktory ovliv-
ňujícími výběr ložiska, volbu mazacího 
systému a těsnění. Správně fungující 
mazací systém je rozhodující pro život-
nost ložiska, proto je nutné věnovat této 
problematice náležitou pozornost. 

NSK vyrábí více než 35000 různých typů 
valivých ložisek, neustálé zlepšování pa-
rametrů stávajících produktů a hledání 
nových cest v oblasti konstrukce ložisek, 
materiálových technologií a trobologie je 
pak každodenní výzvou pro vývojová cen-
tra společnosti.

O společnosti
Společnost NSK (Nippon Seiko Kabushiki 
Kaisha) zahájila svou činnost v roce 1916 
a vyrobila první kuličková ložiska na úze-
mí Japonska. Za dobu své existence  
společnost NSK Ltd. vyvinula kompletní  
sortiment ložisek, která se prodávají     
po celém světě, a velkou měrou přispěla 
k vývoji v různých odvětvích ekonomiky    
a k pokroku v oblasti techniky.

NSK využila svoji odbornost a zkušenost 
rovněž při výrobě přesné lineární techni-
ky, komponent pro automobilový průmysl 
a výrobků z oblasti mechatroniky. Od roku 
1960 společnost NSK aktivně proniká na 
zahraniční trhy. V současné době má NSK 
více než 26 tisíc zaměstnanců v 29 zemích 
a své produkty vyrábí ve více než 30 závo-
dech po celém světě.

V roce 1963 byla otevřena první evropská 
pobočka NSK v německém Düsseldorfu, 
v roce 1976 společnost zahajuje výrobu      
v prvním evropském výrobním závodě         
v Peterlee (UK). V současné době jsou ev-
ropské prodejní aktivity NSK podporovány 
výrobními závody v Anglii, Polsku a Ně-
mecku, logistickými centry v Holandsku, 

Německu a Anglii a technologickými cen-
try v Německu, Anglii, Francii a Polsku. 
Společnost rovněž disponuje rozsáhlou 
sítí autorizovaných distributorů.

Společnost NSK Europe je rozdělena do 
tří divizí: valivá ložiska, lineární vedení        
a kuličkové šrouby pro průmyslové apli-
kace (EIBU), ložiska a komponenty pro 
automobilový průmysl (EABU), dále pak 
sloupky řízení určené rovněž pro výrobce 
automobilů (ESBU). Organizace s více než 
3000 zaměstnanci dosáhla v minulém fis-
kálním roce obratu přes 983 milionů EUR.

JAK DOSÁHNOUT 
OPTIMÁLNÍ VÝKONNOSTI LOŽISEK V PŘEVODOVKÁCH

Ložiska v moderních průmyslových pohonných systémech musí vyhovět těm nejnáročnějším 
provozním podmínkám. Od praček po větrné elektrárny a důlní technologie, každá z aplikací 
vyžaduje různou kombinaci technických parametrů a hodnot. Rozsáhlá řada valivých ložisek 
od společnosti NSK zahrnuje miniaturní ložiska od průměru díry 1mm až po velkorozměrová 
ložiska o průměru 5 metrů. Odolnost proti opotřebení a extrémním teplotám, speciální 
materiály a techologie mazání byly vždy v popředí vývoje nových produktů. 


