
   

SOUDEČKOVÁ LOŽISKA ŘADY HPS OD NSK POSKYTUJÍ DVOJNÁSOBNOU 

ŽIVOTNOST VE SROVNÁNÍ SE STANDARDNÍMI LOŽISKY 

“NSK HPS” znamená “NSK High Performance Standard”. Proto se soudečková 

ložiska řady NSK HPS vyznačují až dvojnásobnou životností ve srovnání se 
standardními ložisky, a to i za nejtvrdších provozních podmínek. I když jsou 

limitní otáčky překročeny o 20%, ložiska pracují přesně a spolehlivě. 

Ložiska řady HPS jsou rozměrově zaměnitelná se standardními ložisky a jsou 

vhodná pro rozsáhlou řadu aplikací. Vyšší výkonnost a delší životnost prodlouží 
intervaly údržby a zvýší produktivitu a spolehlivost strojního zařízení. Špičkové 

parametry ložisek HPS umožňují použití ložisek menších rozměrů, což přispívá ke 
zmenšování rozměrů celých strojních zařízení.  

Soudečková ložiska standardně nabízejí vysokou únosnost společně s naklápěcí 
funkcí, která pomáhá vyrovnat nesouosost hřídele vzhledem k tělesu. Unifikovaná 

konstrukce umožňuje snadnou manipulaci a montáž, díky čemuž jsou populární v 
široké řadě průmyslových odvětví, jako je těžký průmysl, dopravníky, doly a 

stavební stroje.  

NSK vyvíjela konstrukci svých soudečkových ložisek velmi intenzívně za účelem 
identifikace a pojmenování mezních faktorů životnosti ložisek, což vedlo k 

prodloužené životnosti ložisek řady HPS. Klíčovým aspektem naklápěcí funkce je 
soudečkový profil valivých elementů. Nicméně, výzkum ukázal, že během rotace 

dochází k prokluzu mezi soudečky a oběžnými drahami vnitřního a vnějšího 
kroužku. 

Díky konstrukci ložisek HPS dokázali pracovníci vývoje poprvé vysvětlit příčiny 
mechanismu, který způsobuje prokluz a vytváří vysoké tření na povrchu, což 

vede k jeho poškození a následnému selhání ložiska. Prostřednictvím teoretických 
analýz a testů na zkušebních stolicích bylo zjištěno, že lze tření snížit speciální 

úpravou povrchu oběžné dráhy vnějšího kroužku.  

Klec soudečkového ložiska je rovněž velmi důležitou součástí, která hraje 

důležitou roli v celkové výkonnosti ložiska. Z tohoto důvodu musí klec mít 
vysokou rozměrovou přesnost a funkčnost. V případě ložisek řady HPS jsou 

vysoce přesné ocelové klece upravovány speciálním procesem nitridování, což 

vede k minimalizaci jejich opotřebení i za náročných provozních podmínek. Tato 
úprava utváří kvalitnější povrch s rovnoměrnou tvrdostí. Výsledkem jsou až o 

20% vyšší limitní otáčky ložisek řady HPS ve srovnání se standardními produkty. 

Vysoká trvanlivost a vynikající provozní výkonnost ložisek HPS™ jsou výsledkem 

špičkových technologií vyvinutých společností NSK, využívajících nejnovější 
analytické metody, testovací zařízení a moderní výrobní postupy. 



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. 

 

  

 


