
Materiál TL byl vyvinut na základě požadavku na dosažení vyšších 
provozních teplot v sušících sekcích papírenských strojů. Teploty v du-
tých válcích sušících sekcí, přes které prochází horká pára nebo olej, 
dosahují 180 oC , u nových strojů dokonce 200-250 oC.

Takto vysoké teploty způsobují namáhání materiálu soudečkových 
ložisek, které může vést až k poškození vnitřních kroužků. Během 
vysoušení dochází k velkému ohřátí válce a ke změně jeho rozměrů. 
Díky velkému rozdílu v teplotě válce a kroužku ložiska dochází ke 
zvýšení tahového napětí působícího na vnitřní kroužek ložiska. To   
výrazně zvyšuje nebezpečí poškození a prasknutí vnitřního kroužku.

Jednou z metod, jak zabránit nárůstu tahového napětí je snížení 
teplotního rozdílu mezi válcem a vnitřním kroužkem ložiska. Válec je 
v tomto případě ochlazován, k teplotnímu „odstínění“ ložiska je pou-
žita izolační objímka tak, aby byl přenos tepla vznikajícího v dutém 
válci minimalizován. V některých strojích je již tohle řešení používáno. 
Celková konstrukce stroje je však poměrně komplikovaná a úpravy 
existujících strojů jsou složité. Proto je většinou upřednostňováno     
řešení pomocí zvýšené teplotní odolnosti ložiska.

Pracovníci vývoje z NSK pečlivě analyzovali mechanismus který 
vede k prasknutí vnitřního kroužku ložiska a na základě této analýzy 
navrhli parametry materiálu TL. Unikátní vlastnosti TL jsou dosaženy 
speciální povrchovou úpravou ložiskové oceli. Výsledkem je dosažení 
vysoké tvrdosti povrchu oběžné dráhy a rozměrové stability za vyso-
kých teplot (až do 200 oC) při zachování stejné úrovně povrchového 
napětí oběžné dráhy ve srovnání s konvenční uhlíkovou ocelí. Díky 
těmto parametrům jsou ložiska se specifikací TL mnohem odolnější 
proti poškození a rozlomení než běžná soudečková ložiska. Odolnost 
proti prasknutí vnitřního kroužku je dokonce vyšší než při použití     
izotermicky kalené bainitické oceli nebo standardní kalené vysokouh-
líkové ložiskové oceli. 

Povrchová tvrdost materiálu TL je rovněž vyšší než u bainitické      
a uhlíkové oceli. To znamená, že vykazuje delší životnost než ostatní 
oceli používané na výrobu ložisek v případě použití ve znečištěném 
prostředí.

Ačkoliv byla specifikace TL vyvinuta speciálně pro použití v sou-
dečkových ložiscích používaných v papírenském průmyslu, výhody 
tohoto materiálu, jeho odolnost proti rozlomení, rozměrová stabilita   
a vysoká životnost předurčují ložiska TL pro širší použití v celé řadě 
aplikací.

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 při-
spěla 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.

NOVÝ MATERIÁL TL ŘEŠÍ PROBLÉMY  
S PRASKÁNÍM VNITŘNÍCH KROUŽKŮ 
LOŽISEK U VYSOKOTEPLOTNÍCH 
APLIKACÍ PAPÍRENSKÝCH STROJŮ

www.nskeurope.com

Společnost NSK vyvinula materiál TL (Tough and Long Life), který řeší problémy spojené s prasknutím 

vnitřního kroužku ložiska, které vznikaly u soudečkových ložisek v sušících sekcích papírenských strojů. 

U ložisek z materiálu TL nejen že nedochází k praskání vnitřních kroužků, materiál má rovněž vyšší 

povrchovou tvrdost oběžných drah, dále pak vykazuje zvýšenou rozměrovou stabilitu za vysokých teplot.


