
Všeobecně, špína a nečistoty mající vliv na výkonnost ložisek jsou 
rozděleny do tří hlavních kategorií. První kategorii tvoří nečistoty      
nacházející se ve vzduchu, jako je prach z textilií, kovové třísky, abra-
ziva, kouř a prach. Druhou kategorii představují nečistoty přenesené 
do ložiska z jiného zdroje při montáži či demontáži prostřednictvím 
rukou, pracovní plochy nebo montážního nářadí. Třetí kategorie je 
tvořena nečistotami, které se do ložisek dostávají ze znečištěných 
rozpouštědel a maziv.

Mezi další, často opomíjené znečišťovatele patří vlhkost, otisky 
prstů (způsobené manipulací), znečištěná maziva a cigaretový kouř. 
Tyto, společně s již uvedenými zdroji znečištění by měly být považo-
vány za abrazivní a korozivní příčiny degradace výkonnosti ložisek.

Problém udržení čistoty ložisek začíná ve chvíli jejich vyjmutí         
z ochranného obalu. Z tohoto důvodu je nejlepší ponechat ložisko      
v obalu až do chvíle, kdy bude skutečně použito a když pracovní 
místo je perfektně čisté a připravené. Jakmile je ložisko vybaleno, je 
nutné s ním manipulovat v čistých a suchých rukavicích.     

Je však třeba pečlivě dbát na materiálovou nekompatibilitu mezi 
rukavicemi a čistícími rozpouštědly, která může zapřičinit vznik znečiš-
ťujícího povlaku na ložisku během následné manipulace. V některých 
případech je proto lépe použít alternativní způsob  manipulace (např. 
chirurgickou pinzetu) namísto rukavic.

Požadavek maximální čistoty se samozřejmě netýká pouze ložisek 
samotných, ale také pracovních a skladovacích prostor, pracovních 
stolů, nářadí, upínacích přípravků a ložiskových těles. Uklizený pracovní 
prostor s kvalitním osvětlením, dobře uskladněné nářadí, přihrádky      
s užitečnými nástroji a vhodné upínací přípravky tvoří ideální pracovní 
prostředí. V žádném případě nesmí být konzumovány potraviny a nápoje 
na pracovních plochách nebo v jejich blízkosti. Rovněž kouření by 
mělo být zakázáno v prostorách, kde jsou ložiska montována; montáž 
ložisek by měla být umístěna mimo ostatní provozy, ve kterých jsou 
prováděny obráběcí operace jako je vrtání, broušení, (atd.), aby se 
minimalizovalo znečištění. Další omezení se týká statické elektřiny     
a dalších operací, které mohou vést k magnetizaci ložiskových kroužků 
a kuliček. To by způsobilo přitahování jemných kovových částic do 
ložiska. V případě jakýchkoli signálů, že bylo ložisko zmagnetizováno, 
je nutné ještě před jeho vyjmutím z ochranného obalu použít vhodný 
demagnetizér.

Klíčovým aspektem pro udržování čistoty je vhodný materiál    
plochy pracovního stolu. Z tohoto hlediska je doporučovaným mate-
riálem kov nebo plast. Lakovaný kov není žádoucí jako pracovní    
plocha z důvodu možnosti odlupování částic laku. Plastové lamináty 
jsou akceptovatelné pro jejich snadnou údržbu. Kromě kvalitní pra-
covní plochy by každý stůl měl být vybaven dobře uloženým a čistým 
nářadím bez ostřin přesně určeným pro daný účel. Nářadí by nemělo 
být lakované či chromované, aby se zamezilo tvorbě částic, které by 
se mohli dostat do ložiska a způsobit jeho poškození.

Požadavek komponent bez ostřin se vztahuje rovněž na další části 
spojené s montáží ložisek, jako jsou vnitřní plochy ložiskových těles 
či dosedací plochy hřídelů. Tyto oblasti by rovněž měly být pečlivě 
očištěny před montáží ložisek.

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.

 

ČISTOTA U PŘESNÝCH LOŽISEK 
JE ROZHODUJÍCÍM FAKTOREM: 
ČÁSTICE VELIKOSTI 5 MIKRONŮ 
MŮŽE ZPŮSOBIT SELHÁNÍ LOŽISKA

www.nskeurope.com

Ačkoliv to může znít překvapivě, částice velikosti 5 µm či méně může způsobit selhání přesného ložiska. 
Jen pro představu - průměr lidského vlasu je přibližně 60 µm; otisk prstu 13 µm; částice popela 25 µm; 
tabákový kouř 6 µm. Na první pohled nepodstatné částice, jejich potenciál způsobit poškození je však 
vysoký. Proto je nezbytné udržovat uvnitř přesných ložisek vysoký stupeň čistoty. I v případě, kdy cizí částice 
přímo nezpůsobují poškození ložiska, mohou negativně ovlivňovat plynulost chodu a nízké valivé tření. 

Vysokorychlostní řada ROBUST Přesná ložiska pro obráběcí stroje


