
Úspěšný a efektivní provoz mnoha výrobních a zpracova-
telských technologií závisí na spolehlivosti odstředivých čer-
padel. Tato čerpadla jsou používána v široké řadě aplikací – od 
zajišťování chladící kapaliny během výrobního procesu až po 
odčerpávání odpadní vody.

Jelikož jsou odstředivá čerpadla vždy jednou z nejdůležitěj-
ších součástí všech typů procesů, jejich poruchy mohou mít 
katastrofální následky s vysokými finančními dopady či ohro-
žením života. Zvyšování výkonnosti ložisek a odstraňování    
jakýchkoliv potenciálních příčin poruch čerpadel má proto  
zcela zásadní význam.

Díky dlouhodobé spolupráci NSK s předními světovými   
výrobci čerpadel byla vyvinuta nová kuličková ložiska s koso-
úhlým stykem řady HPS (High Performance Standard), která 
vyhovují požadovaným provozním podmínkám. Dynamická 
únosnost těchto ložisek byla zvýšena o 20% a jmenovitá        
trvanlivost L10 až o 90%. To umožňuje prodloužení intervalů 
pro údržbu a zároveň použití ložiska menšího rozměru při  
konstruování nového typu čerpadla.

Optimální konstrukce, poskytující ložiskům řady HPS delší 
trvanlivost, je rovněž klíčovým aspektem k dosažení vyšších 
limitních otáček; ty byly zvýšeny o 15 – 20% ve srovnání se 
standardními ložisky s kosoúhlým stykem. Hlavní výhodou je 
pak pro provozovatele čerpadel redukce vývinu tepla, která 
umožňuje provozovat ložiska v aplikacích požadujících vysoké 
otáčky. 

Ložiska řady HPS se rovněž vyznačují maximální přesností. 
Důkazem toho je provozní přesnost P5 a rozměrová přesnost 
P6 dle ISO standardů. Tyto tolerance umožňují redukci obvodo-
vého házení hřídele, příznivě ovlivňují funkci mechanického 
těsnění a zvyšují celkovou účinnost čerpadla.  

Možnost výběru ze tří různých materiálů klecí umožňuje 
snadné přizpůsobení ložisek HPS požadovaným provozním 
podmínkám ve většině aplikací v oblasti čerpadel. Nabídka 
materiálů klecí zahrnuje: polyamid 46, vyznačující se vysokou 
pevností i za vysokých teplot; L-PPS pro aplikace s požadavkem 
vysoké odolnosti vůči oleji a chemikáliím; Mosaz poskytující 
vysokou spolehlivost a splňující požadavky normy API 610.

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady HPS jsou do-
stupná v rozměrových sériích 7200 a 7300, od průměru díry 
12mm do 80mm. Díky konformitě všech rozměrů se standardy 
ISO mohou u stávajících aplikací snadno nahradit standardní 
ložiska, popř. být včleněna do konstrukce již rozpracovaných 
nových čerpadel, aby zajistila jejich vyšší výkonnost.

Ložiska řady HPS

Kromě kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem řada HPS 
rovněž zahrnuje soudečková ložiska. Tato vysoce výkonná lo-
žiska nabízí dvojnásobnou trvanlivost ve srovnání se standard-
ními soudečkovými ložisky stejné velikosti; maximální limitní 
otáčky byly zvýšeny až o 20%.  Snižováním nákladů na údržbu 
a energie poskytují ložiska řady HPS výrazné výhody napříč 
všemi průmyslovými sektory, jako jsou např. těžební průmysl, 
ocelárny, stavební stroje a další. Díky zvýšené výkonnosti  při-
spívá použití ložisek HPS rovněž ke zmenšování rozměrů strojů 
a zařízení.
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