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Příprava 
 
Chcete zvýšit spolehlivost 
zpracování potravin a nápojů? 
Všechno začíná přípravou zařízení 
na velkoobjemové míchání 
surovin, působení vlhkosti  
a zásaditých čisticích prvků. 
Řešení SKF vám v tom může 
pomoci.

Optimalizace provozu  
a údržby 
 
Zavádění správných strategií 
údržby spolu s potřebnými 
nástroji, technickými řešeními  
a znalostmi může příznivě ovlivnit 
produktivitu a snížit celkové 
náklady na vlastnictví. SKF vás  
v tom může podpořit.

Tepelné zpracování 
 
Vysoké teploty při pečení, 
smažení a opékání vyžadují časté 
domazávání řetězů a ložisek. 
Časté domazávání však zvyšuje 
náklady na maziva a údržbu a 
rovněž riziko úniku plastického 
maziva a kontaminace produktu. 
Řešení SKF mohou pomoci.

Produktivita.
Efektivnost.
Bezpečnost.
Hygiena.
Odpad.
Energie.

Řešení vlivů,které 
ovlivňují rentabilitu 
závodu 
Z hlediska různorodosti  
a náročnosti provozních podmínek 
(vysoké teploty, vlhkost, prostředí, 
v němž může snadno dojít ke 
kontaminaci, časté oplachování 
způsobující opotřebení zařízení  
a případný únik maziva, opakování 
stejných úkonů a nebezpečné 
pracovní podmínky) se může měřit 
s potravinářským a nápojovým 
průmyslem jen málo výrobních 
odvětví. 
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Zpracování potravin 
chlazením 
 
Teploty pod 0°C nutné pro 
mražení a chlazení vyžadují 
častou údržbu zařízení. Prudké 
změny teplot, zmrzlá voda apod. 
mohou vyvolat selhání ložisek  
a těsnění a v důsledku toho 
neplánovanou odstávku. Řešení 
pro nízké teploty SKF s tím 
mohou pomoci.

Následné zpracování, 
balení 
 
Neplánované přerušení provozu 
plnicích, balicích či paletizačních 
linek může snížit efektivitu. 
Hygienické čistění může způsobit 
poškození těsnění a korozi ložisek. 
Doplňování nadměrného 
množství plastického maziva 
může vyvolat kontaminaci 
produktů a obalů. Řešení SKF 
mohou pomoci se zajištěním 
spolehlivého provozu linek na 
následné zpracování potravin.

Údržba hydraulických  
a pneumatických zařízení 
a pohonů 
 
Dosažení nejvyšší efektivity vyžaduje 
použití podpůrných systémů a 
zařízení, která zajistí stálou dodávku 
chladicího a stlačeného vzduchu, 
páry či elektřiny. Musí být zajištěno 
rovněž správné domazávání, 
utěsnění a využívání bezdemontážní 
diagnostiky. Přesvědčte se, jak SKF 
pomáhá výrobcům využívat 
nejnovější technická řešení a 
nejvhodnější postupy při údržbě.

Všechny tyto faktory společně ovlivňují 
strojní zařízení a produktivitu. Současně 
se však potravinářský a nápojový průmysl 
musí vyrovnávat s neustálým tlakem na 
snižování cen a splnění přísných požadavků 
na bezpečnost, ochranu zdraví a životního 
prostředí. S rostoucími náklady na energii 
a mzdovými náklady získává stále 
významnější úlohu optimalizace 
spolehlivosti zařízení s ohledem na 

maximální prodloužení doby použitelného stavu a zvýšení 
produktivity. 
 
SKF může pomoci 
SKF může využít své odborné znalosti v oblasti ložisek, 
těsnění, mechatroniky a služeb spolu se zkušenostmi, které 
získala za celá desetiletí působnosti v potravinářském a 
nápojovém průmyslu. Z toho důvodu dokáže poskytnout 
řešení pro každou fázi výrobního procesu – od přípravy přes 
ohřev a chlazení po následné zpracování a balení. Nabízíme 
řešení pro mokrá, kontaminovaná a abrazivní prostředí a 
můžeme vám pomoci optimalizovat výkonnost a údržbu 
celého výrobního zařízení včetně přídavných zařízení.

Vyšší účinnost
Zvýšení výkonu zařízení prodloužením střední doby mezi 
poruchami a vyřešením náročných problémů aplikace.

 
Zlepšení hygienických podmínek, zabránění průniku  
cizích částic
Pomoc při odstranění podmínek, které podporují šíření chorob 
potravinami, a splnění požadavků normy ISO 22000 pro bez-
pečnost potravin. 
 
Bezpečnost operátora 
Snížení rizika zranění při opakovaném provádění úkolů,  
při manipulaci s těžkými břemeny a v kluzkém prostředí. 
Nabízená řešení přinášejí nespočet důležitých předností. 
 
Snížení množství odpadu 
Splnění nových přísných předpisů na ochranu životního  
prostředí snížením množství odpadu, spotřeby vody a maziv, 
jakož i dopadů oplachování zařízení na místní ekosystémy. 
 
Úspory energie 
Vyšší účinnost strojů a pomocných zařízení  
- od elektromotorů přes čerpadla po chladicí systémy.
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Včasné upozornění  
na vznikající problémy

Vyšší důvěra ve spolehlivý provoz 
provozních prostředků v mlékárně

U jistého výrobce mléčných výrobků 
docházelo k četným neplánovaným 
odstávkám, které měly za následek 
ušlou výrobu. Z toho důvodu se obrátil 
na SKF a požádal o pomoc při přechodu 
z reaktivní údržby na kontrolovanou 
prediktivní údržbu. 

Vibrační analýza provozních prostředků 
ihned odhalila několik vznikajících 
problémů včetně uvolněných dílů, 
problémů s ložisky a řemenicemi, jakož  
i nesouosostí. Z takových závad se 
mohou vyvinout velmi závažné nehody. 

Společnost SKF pomohla identiikovat 
uvolněné díly i ustavit a vyvážit  
ventilátory. Podle potřeby byly 
vyměněny díly pohonů a ložiska. 

Dosažené výsledky zvýšily spolehlivost 
chodu dmýchadel, ventilátorů, čerpadel 
a převodovek výrobního závodu. Navíc 
byly podstatně sníženy vibrace (a vyvo- 
laný hluk).

Vzhledem k tomu, že reaktivní údržba je až 4x dražší než plánovaná údržba, vývoj 
směřuje spíše k plánované údržbě. Prediktivní techniky umožňují výrobcům snížit výskyt 
neplánovaných odstávek. Podpora poskytovaná SKF nekončí zjištěním problému a upo-
zorněním na něj. SKF využívá získané informace jako základ pro diagnostiku příčiny 
problému s cílem zavést technická řešení, která zabrání opakovanému výskytu závad, a 
tedy prodlouží životnost stroje.

Název zařízení Vibrace 
(mm/s střední hodnota)

Řešení

 Předtím Potom  

Suchý míchač 1 větrák/dopraník 11,8 7,1 Oprava uvolněných částí 
Suchý míchač 2 větrák/dopraník 11,0 7,0 Oprava uvolněných částí 
Odsávací ventilátor 2 16,0 7,5 Oprava uvolněných částí 
Ventilátor 2 24,0 8,0 Ustavení a vyvážení 
Čerpadlo chladící věže 14,4 3,9 Výměna ložiska motoru
Odsávací ventilátor 3 (jen motor) 16,7 5,7 Výměna ložiska motoru
Ventilátor Airmaster 32,3 3,3 Výměna motoru a řemenice
Potrubní napájecí čerpadlo 11,1 3,4 Odstranění nevývahy
Podtlakové čerpadlo 13,0 5,9 Oprava uvolněných částí 

Využití prediktivní údržby ke zkrácení neplánovaných odstávek  
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1 Sledování vibrací 
přístrojem na 
monitorování 
strojů SKF CMAS 
100-SL

3 Termograické 
zobrazování  
termokamerou 
SKF řady TKTI.

2 Zjišťování úniku 
vzduchu  
ultrazvukovým 
snímačem 
netěsností SKF 
CMIN 400

4 Zjišťování elek-
trických výbojů 
ručním detektorem 
elektrických výbojů 
SKF TKED 1

SKF nabízí široký výběr podpůrných prediktivních nástrojů a postupů pro údržbu:
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SKF pořádá školení zaměřená na používání nezbytných zařízení a provádění základních postupů údržby (montáž/demontáž, ustavení, mazání).
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Řešíte problém, jak zlepšit 
celkovou účinnost zařízení? 

Přechod na údržbu založenou 
na sledování stavu zařízení zlepšil 
celkovou účinnost zařízení  
v závodě na výrobu těstovin. 

V jistém potravinářském závodě se 
potýkali s nízkou spolehlivostí, která byla 
způsobena neočekávanými selháními 
strojů. Společnost se rozhodla v zájmu 
zvýšení celkové účinnosti závodu rea- 
lizovat pilotní studii na jedné z linek  
na výrobu těstovin, aby lépe pochopila  
mechanismus vzniku těchto problémů.

Dohodnutý postup zahrnoval  
podrobnou prohlídku linky na výrobu 
těstovin včetně následujících činnosti:

• Sběr dat o ložiskách, převodovkách, 
spotřebě a provozních prostředích 
včetně historie údržby 

• Kontrola výkresové dokumentace 
spolu s techniky zákazníka 

• Stanovení základní úrovně stávajících 
mazacích postupů a používaných 
maziv

• Zjištění aktuálního stavu linky pomocí 
bezdemontážní diagnostiky. Diagnos-
tika umožnila určit nesouosost, 
nevývahy, závady ložisek, volné díly  
a problémy s upevněním

V zájmu zvýšení celkové účinnosti zařízení navrhují technici SKF důkladně zkontrolovat 
veškeré činnosti prováděné v rámci údržby, aby lépe pochopili, jaké činnosti jsou 
prováděny efektivně a kde je prostor pro další zlepšování.

SKF se nespokojí s nalezením problému a upozorněním na pravděpodobnost selhání. 
SKF využívá získané informace jako základ pro diagnostiku příčiny problému s cílem 
zavést potřebná technická řešení, která zabrání opakovanému výskytu závady, a tedy 
přispějí k prodloužení životnosti stroje.

1

3

2

4

Přechod z údržby založené na časových intervalech na údržbu 
založenou na sledování stavu zařízení může zvýšit spolehlivost 
zařízení a jejich efektivnost. 
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Problémy se snižováním hodnoty 
skladovaných náhradních dílů? 
 
V rámci iniciativy zaměřené na snížení nákladů dostal 
údržbářský tým v závodu na výrobu zmrzliny úkol snížit 
skladové zásoby náhradních dílů. Posouzení kritičnosti z 
hlediska závodu umožnilo zjistit, jaké kritické náhradní díly jsou 
zapotřebí. Na základě toho bylo vyřazeno 42 % z celkového 
počtu položek (8 % duplikátů).

Na základě podrobného vyhodnocení výsledků průzkumu byl 
zaveden soubor nápravných opatření. 

Průzkum prokázal potenciální přednosti systému údržby 
založeného na sledování stavu zařízení, protože okamžitě 
odhalil velký počet problémů, jako např. únik oleje, přetržené 
řetězy, selhání těsnění, ložisek, řemenů a ozubených kol.

Následně byla provedena nápravná opatření (obr. vlevo): 

1 Laserové ustavení řemenů a spojek

2 Vyvážení 

3 Přechod z ručního na automatické mazání a modernizace 
mazacích systémů; volba vhodných maziv a domazávacích 
intervalů

4 Modernizace systémů pro přenos výkonu

Další doporučení se týkala rozvoje programu údržby založené 
na sledování stavu zařízení, která přispívá ke zvýšení celkové 
účinnosti zařízení:

• Stanovení obchůzkových tras pro měření vibrací

• Monitorování stavu provozních prostředků pomocí:

 – termograie 

 – ultrazvukové detekce

 – stroboskopu

 – zjišťování elektrického výboje

• Zavedení analýzy motorového proudu

• Školení: Praktická údržba ložisek, mazání, monitorování 
vibrací, přenos výkonu, elektřina, základní školení zaměřené 
na analýzu provozní příčiny selhání
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Celosvětová síť autorizovaných distributorů SKF může pomoci 
snížit riziko dodávek padělaných dílů. Využití online objed-
návkového systému SKF představuje záruku splnění standardů 
SKF.
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Chcete udržet vysokou celkovou účinnost zařízení, přestože vybavení závodu stárne?

Společnost SKF pomohla jistému mlýnu udržet 
vysokou celkovou účinnost zařízení a snížit náklady 
na údržbu

Mlýn pracoval s cca 98% celkovou pohotovostí 1) – což je nad-
průměrný výsledek v tomto odvětví. Ačkoli stávající strategie 
údržby byla plně funkční, hlavním cílem nebylo zvýšení spole-
hlivosti, nýbrž spíše zachování stávající úrovně, protože strojní 
vybavení závodu stárlo.

Na základě dlouhodobých vztahů požádali společnost SKF, aby 
posoudila budoucí problémy v oblasti údržby. Prvním krokem 
je podrobné posouzení provádění prací ve výrobním závodu. 
Byla zvolena analýza potřeb klienta SKF (CNA), která 
umožňuje vytvořit korelaci mezi stávajícím stavem a běžným 
standardem v potravinářském a nápojovém průmyslu.  

Srovnání současné situace se zavedenými standardy odhalilo 
velký počet problémů:

• Stávající strategie údržby umožnila dosáhnout výrazných 
úspěchů (vysoká celková účinnost zařízení). Závod byl však 
nový a nekladl vysoké nároky na zdroje údržby

• Docházelo k vysokému procentu neplánovaných zásahů 
údržby ve srovnání s plánovanými zásahy (nízká účinnost 
prediktivní údržby)

• Posouzení kritického významu provozních prostředků zjistilo 
prostor pro další zlepšení

• Byl proveden jen omezený počet analýz prvotní příčiny 
selhání

• Registr provozních prostředků neuváděl potřebné podrobné 
informace

• Jen pro malý počet zařízení byl zpracován seznam náhrad-
ních dílů

• Nedostatečná úloha operátora

• Nedostatečná úroveň kvaliikace techniků  
(nedostatečný počet hodin školení)

Závod se zaměřil na zjištěné nedostatky a dokázal udržet  
stejnou úroveň celkové efektivnosti zařízení, avšak s méně 
nákladnými neplánovanými zásahy údržby. Zvýšené nároky na 
údržbu stárnoucího vybavení výrobního závodu byly kompen-
zovány rostoucím počtem plánovaných činností. Dokonalejší 
zjišťování problémů provozních prostředků umožnilo efektivní 
využívání nástrojů, postupů a znalostí prediktivní údržby/
údržby založené na sledování stavu zařízení. 

Skupina SKF doporučila 
zavést údržbu zamě- 
řenou na rizika, která 
bere v úvahu jak 
následek, tak pravděpo-
dobnost výskytu tako-
vého následku. Na 
základě použití a stano-
vení matice kritičnosti 
se na vysoce kritické 
provozní prostředky 
zaměřily postupy 
prediktivní údržby. To 
umožnilo závodu před-
povídat vznik problémů  
v kritických provozních 
prostředcích.

Účelem analýzy potřeb klienta SKF (CNA) je systematicky vyhod-
notit aktuální situaci, určit možností pro zlepšení a vybrat vhodný 
plán, jak dosáhnout zlepšení spolehlivosti závodu. CNA pokládá 
40 jednoduchých otázek, které se týkají pracovních postupů ve 
čtyřech klíčových oblastech (odpovědi na ně zaberou 1/2 až 1 
den). 

1 Strategie spojená s dosažením hospodářských cílů
2 Určení problémů 
3 Kontrola nutných prací
4 Optimalizace provádění prací

Mlýn
Potr. a náp. průmysl
Hašení požárů
Údržba
Prosazování
Inovace

1 Strategie 

4 
Pr

ov

ed
en

í

2 Iden
tii

ka
ce

3 Kontrola

Nutná  
údržba 

Nízké 
náklady
Vysoké 
náklady

Nový závod Stárnoucí 
závod

Stárnoucí 
závod, který 
provádí údržbu  
zaměřenou na 
rizika podle 
doporučení 
SKF 

Řešení SKF bez 
nároků na 
domazávání

1) Bez obalu

Přechod z údržby založené na časových intervalech na údržbu 
založenou na sledování stavu zařízení může zvýšit spolehlivost 
zařízení a jeho efektivnost.
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Jedním z výsledků revize strategie údržby bylo zpracování 
vzorů pro seznamy dílů provozních prostředků. Na základě 
toho byly vypracovány podrobnější přehledy náhradních dílů  
a porovnání s kritičností umožnilo vytvořit optimální proil 
skladových zásob. 

Závod neprováděl analýzy prvotní příčiny selhání, a tedy 
nemohl ani pochopit mechanismus vzniku selhání dílů. To 
zvýšilo pravděpodobnost neefektivity údržby a jejího nad-
měrného rozsahu. Zavedení procesu analýzy prvotní příčiny 
selhání a školení zaměřené na tento proces zajistily potřebné 

pochopení příčiny selhání.

Předpokladem posílení úlohy 
operátora je modernizace  
systému počítačového řízení 
údržby výrobního závodu.  
Takový systém umožňuje 
zachytit a zaznamenávat  
procesní parametry a vše-
obecná pozorování týkající  
se provozu stroje.

Analýza CNA zjistila, že 
údržbářský personál absolvo-
val relativně malý počet hodin 
školení. Z toho důvodu 
společnost SKF uspořádala 
praktické školení zaměřené  
na několik oblastí údržby.
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Jedinečný bodovací systém hodnocení kritičnosti SKF je kvanti-
tativní způsob stanovení a hodnocení kritičnosti zařízení na 
úrovni systému a značení bez zahrnutí selhání jednotlivých 
strojů. Bodovací systém je založen na stanovení závažnosti  
a četnosti selhání v oblasti bezpečnosti, životního prostředí a 
výroby. Jeho výsledkem je pak určení pořadí relativní kritičnosti.

SKF Reliability Maintenance Institute zajistí učebny a širokou 
nabídku online školicích kurzů, které jsou zaměřeny na taková 
témata, jako např. údržba založená na sledování stavu zařízení, 
strojní zařízení, základy ložiskové techniky, mazání, těsnění  
a mnoho dalších témat. 

Pro více informací navštivte skf.com/services/trainings
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Jak získat více času pro neustále zlepšování?

Závod na výrobu nápojů  
prodloužil čas pro neustále 
zlepšování z 5 na 20 %. 

V jistém výrobním závodě zavedli strategii 
údržby založenou na časových interva-
lech a vypracovali odpovídající metodiku, 
která spočívala v demontáži, kontrole  
a opětovné montáží dílů. Výsledkem byl 
nákladný a často zbytečný postup, který 
neřešil přetrvávající problémy a navíc 
bránil technikům, aby se soustředili  
na projekty nepřetržitého zlepšování. 

Jakmile závod zakoupil přístroj SKF 
Microlog Inspector, požádal o podporu 
při zavádění programu údržby založené 
na sledování stavu zařízení.

Společnost SKF posoudila stávající  
činnosti údržby prováděné v závodě 
pomocí analýzy možných vad a jejich 
důsledků (FMEA). Vypracovala vzory  
pro údržbu, které uváděly potenciální 
způsoby poruchy a činnosti nutné pro 
jejich potlačení.  

V průběhu 18 měsíců pomohla 
společnost SKF zákazníkovi zavést  
optimalizované činnosti údržby v rámci  
programu údržby založené na sledování 
stavu zařízení. Zákazník také zavedl 
údržbu prováděnou operátory, kteří 
používali přístroj SKF Microlog Inspector 
spolu s příslušným softwarem. 
Zaváděný program podpořilo také  
školení pořádané na místě, které bylo 
zaměřené na mechanické díly  
a základní analýzu vibrací. 

Díky těmto opatřením závod nejen  
splnil, ale i překročil nejdůležitější cíl -  
prodloužit čas dostupný pro trvalé 
zlepšování z 5 na 20% a současně  
zlepšit i spolehlivost zařízení.

SKF Microlog Inspector je výkonný 
systém vyvinutý SKF pro zazname- 
návání inspekčních dat. Je ideální 
pro kontrolu provozní efektivnosti, 
kontrolu výroby a kvality, kontrolu 
opatření pro ochranu životního 
prostředí, bezpečnost a plnění plat-
ných předpisů a prediktivní údržby, 
údržby založené na sledování stavu 
zařízení, jakož i pro kontrolu 
základní péče o  provozní zařízení.

Přechod z údržby založené na časových intervalech na údržbu 
založenou na sledování stavu zařízení může zvýšit spolehlivost 
zařízení a jeho efektivnost.
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Mechanický a základní kurs bezdemontážní diag-
nostiky, který pořádá SKF u zákazníka

Krok 1:

Zjištění způsobu  
poruchy

Krok 2:

Hodnocení 
závažnosti

Krok 3:

Pravděpodobnost  
výskytu

Krok 4:

Pravděpodobnost 
zjištění

Krok 5:

Číslo priority 
rizika

FMEA

Analýza možných vad              
a jejich důsledků

Analýza možných vad a jejich důsledků SKF zjišťuje poruchy zařízení a jejich důsledky  
na základě zkoumání způsobů možných selhání součásti nebo stroje, příčin každého 
způsobu poruchy a dopadů každé takové poruchy. Je to obzvláště užitečné ve fázi kon-
strukce nebo provozu. Výsledky jsou využívány jako výchozí údaje pro oblast bezpečnosti 
a údržby, udržovatelnosti a analýzu podpory logistických služeb atd.
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Přispívá údržba prováděná operátorem ke zvýšení provozní 
efektivnosti?

Podpora údržby založené na sledování stavu zařízení programem  
kontrol prováděných operátorem umožnila trojnásobně zvýšit počet 
sledovaných míst.

Zvýšení provozní efektivnosti 
zařízení a současné splnění cílů  
v oblasti bezpečnosti, kvality  
a ochrany životního prostředí 

Procesy a technická řešení  
spolehlivosti řízené operátorem 
zapojují operátory do monitorování 
stavu příslušného zařízení. 
Operátoři se tak stávají součástí 
průběžné preventivní strategie 
správy provozních prostředků 
založené na údržbě.

Bezdemontážní diagnostika SKF, 
analýza dat a reportování spolu  
s komunikačními technologiemi 
podporují proces spolehlivosti řízený 
operátorem a umožňují okamžitě 
zjistit problémy a předávat údaje  
o stavu stroje. SKF rovněž nabízí 
školení v oblasti procesů spolehli- 
vosti řízené operátorem (ODR). 

Spolehlivost řízená operátorem 
může přispět ke zvýšení celkové 
efektivnosti zařízení (OEE) a 
doplňuje oblast autonomní údržby 
celkové produktivní údržby (TPM). 
ODR rovněž podporuje splnění bez-
pečnostní standardů a předpisů  
pro bezpečnost potravin tím, že 
umožňuje sledovat a zaznamenávat 
události, k nimž došlo na provozních 
prostředcích, jakož i prohlídky  
a parametry procesu a údržby.

Posílení úlohy operátora v rámci kontroly prováděné obsluhou 
přispěly ke zkvalitnění údržby

Jistý výrobce vyrábív jednom ze svých 
závodů více než 250 000 tun čokolády.
Program preventivní údržby závodu byl 
časově náročný a zahrnoval více než 
2000 kontrolovaných míst, přičemž až 
na 500 místech byla měření prováděna 
současně. Stejný počet hodin vyžadoval 
záznam zjištěných dat. Prováděné čin-
ností nebylo možné optimalizovat 
vzhledem k nedostatečné dokumentaci 
minulých nápravných opatření a sle-
dování trendů.

V zájmu zvýšení přínosu údržby 
prováděné operátorem doporučila 
společnost SKF zavést proces  
spolehlivosti řízené operátorem.  
K tomu účelu byly dodány přístroje SKF 
Microlog Inspector a software @ptitude. 
Dále byla určena monitorovaná místa  
a stanoveny vhodné trasy obchůzek  
pro sběr dat.

Za necelý rok pomohl proces  
automatického shromažďování dat 
uspořit jeden člověkoden týdně a 
dosáhnout větší organizační pružnosti, 
protože prohlídky mohl  provádět větší 
počet zaměstnanců. Navíc výrobní ztráty 
klesly o 1 % a vzrostla kvalita výrobků. 
Vzhledem k úspěchu a účinnosti  
programu bylo rozhodnuto zvýšit počet 
kontrolovaných míst na 7000. 
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Záznam pozorování operátora na papír byl nahrazen 
moderními elektronickými systémy

Operátoři výrobních zařízení představují 
cenný zdroj a součást programu údržby 
provozních prostředků. Vzhledem  
k jejich znalosti stroje jsou schopni často 
jako první zjistit změny procesu nebo 
mechanického stavu. Jejich pozorování 
neobvyklých hodnot, hluku nebo vibrací 
nejsou však často dokumentována -  
a pokud jsou zaznamenána, nejsou 
většinou efektivně využívána. 

Proces ODR posiluje úlohu operátora, 
který se tak stává nedílnou součástí 
celého programu správy provozních 
prostředků. Tím se podílí na vzniku  
platformy a podpůrných technických 
řešení pro proaktivní sdělování poznatků 
a včasné přijetí nápravných opatření.

Systémy zápisu pozorování na papír jsou 
někdy využívány, ale nejsou příliš  
spolehlivé, protože nezajišťují potřebnou 
konzistenci a včasné upozornění. 
Moderní elektronické systémy  
podpořené příslušným softwarem 
umožňují rychlý záznam, nahrávání  
a výměnu dat mezi provozem, údržbou, 
technickým oddělením a vedením 
závodu.
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Přednosti procesu spolehlivosti řízené operátorem (ODR) s využitím technických řešení SKF 
byly prokázány na lince na výrobu nápojů.

V jistém výrobním závodě monitoroval tým pro údržbu 
založenou na sledování stavu zařízení vibrace dopravníku. 
Údaje zjištěné přístrojem SKF Microlog Inspector ukazovaly  
na základě vibrací, které byly způsobeny blížícím se selháním 
ložiska, že jeden z dopravníků dosahuje alarmového stavu. 

Následné domazání ztlumilo vibrace ložiska, ale při pozdější 
kontrole se alarm objevil znovu. Na základě toho byla 
vyměněna převodovka a provedena analýza prvotní příčiny 
selhání. Analýza odhalila, že poškození ložiska způsobilo 
nedostatečné mazání. Povinnosti operátora byly rozšířeny  
o činnosti plánované údržby – o kontrolu a doplňování maziva 
podle potřeby, aby nedošlo k opakovanému výskytu závady.

Plánovaná údržba 
zabraňuje  
opakování závad

Software SKF @ptidude Inspector pomáhá sledovat  
a zaznamenávat události, k nimž dochází na provozním zařízení,  
a dále kontrolovat parametry procesu a údržby.

Posílení úlohy operátora v rámci kontroly prováděné obsluhou 
přispělo ke zkvalitnění údržby
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Sběr provozních parametrů, jako např. odečtů  
na tlakoměrech, zjišťování netěsnosti, neobvyklého 
hluku a kontroly odvozeného bodu pro vyhodnocení 
výkonu čerpadla.

Sběr vibračních dat (rovněž prostřednictvím  
bezdrátové technologie) s předem nastaveným 
alarmem, který je aktivován při překročení  
nastavené úrovně.

Data shromážděná operátory mohou být dále 
využita jako podklad pro zpracování podrobných 
pokynů ke kontrole, které lze nahrát do počítačově 
řízeného systému řízení údržby.  
Systém pak vygeneruje odpovídající pracovní 
příkaz.

Účelem kontrol prováděných na 
obchůzce operátora je sběr dat pro 
monitorování a sledování jakýchkoli 
změn (skluzů) v technologickém pro-
cesu. Následná analýza může určit 
místo, kde takové změna nepříznivě 
ovlivňuje tento proces. Pokud provozní 
prostředek nepracuje podle speciikace, 
lze okamžitě řešit dopady na výkonnost, 
efektivnost a kvalitu produktu.

Např. v prostoru, v němž se nachází 
několik čerpadel, lze při kontrolní 
obchůzce identiikovat provozní  
prostředky podle čárového kódu  
(či jiným způsobem) a plnit předem 
určené pokyny, jako např.:
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Vyšší efektivnost stroje, nižší náklady  
na údržbu

SKF nabízí široký výběr technických řešení a služeb, které 
usnadňují výrobcům potravin a nápojů řízení mazání. Přispívá 
tím nejen k vyšší bezpečnosti potravin, ale i k vyšší efektivnosti 
zařízení a snížení nákladů na údržbu.

SKF nejprve zjišťuje pomocí systematické metodiky účel  
a prostředí provozních prostředků, současné nároky  
na mazání a postupy:

• Co se maže?

• Jaká maziva jsou používána?

• Jaké jsou domazávací plány?

Identiikace potenciálních negativních dopadů na HACCAP 
(hazard analysis and critical control points) může vést  
ke zlepšení ve čtyřech oblastech:

• Technická řešení bez nároků na domazávání

• Vysoce účinná těsnění, která zadržují mazivo v ložisku  
a zabraňují průniku nečistot do ložisek

• Ruční mazání

• Automatické mazání

Přibližně 14 % případů selhání ložisek je způsobeno průnikem 
nečistot do ložiska, které ovlivní výkonnost maziva. Vzhledem  
k tomu představuje podle SKF ochrana maziva vysoce účinnými 
těsněními základní prvek správného řízení mazání. 

Nabídka těsnění SKF zahrnuje vysokovýkonné materiály  
vhodné pro potravinářský průmysl, které se vyznačují vynikající  
odolností proti opotřebení, oděru a chemikáliím.

Spolehlivý chod je zajištěn 
správným řízením mazání. 
Podle odhadů je cca 36 % 
všech případů selhání ložisek 
způsobeno nesprávnou 
speciikací nebo nevhodnou 
aplikací maziva.

V závislosti na okolních pod-
mínkách může používání 
správného plastického 
maziva  doplňovaného ve 
správném množství, ve 
správný čas a správným 
způsobem zajistit dlouhý a 
spolehlivý provoz.Komplexní nabídka maziv pro potravinářský průmysl

Nabídka SKF maziv pro potravinářský průmysl - úplná 
nabídka od ložiskových plastických maziv po hydraulické, 
převodové a řetězové oleje - byla speciálně vyvinuta pro 
zajištění spolehlivého chodu v typických provozních  
podmínkách v potravinářském a nápojovém průmyslu  
a rovněž splňuje požadavky výrobců na bezpečné výrobky. 

Řízení mazání jako preventivní opatření pro bezpečnost potravin
Vysoce účinná těsnění

Ruční mazání
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Při ručním domazávání často dochází k vytlačování plas-
tického maziva kolem těsnění. Vytlačené mazivo může způso-
bit znečištění výrobních linek, uklouznutí a zvýšení nákladů na 
likvidaci odpadu. SKF nabízí několik technických řešení, která  
v podstatě odstraňují nutnost domazávání ložisek.

• Ložiska s těsněními a náplní maziva na celou dobu 
trvanlivosti

• Ložiskové jednotky Y potravinářské řady SKF Food Line

Provoz bez nároků na domazávání zajišťují účinná integro- 
vaná těsnění, která chrání ložisko v mokrých prostředích, 
jako např. při procesním nebo 
hygienickém čištění.

Ve výrobních prostředích nebo v prostředích, v nichž může 
dojít k vynechání některých mazacích míst při domazávání, 
představuje automatické mazací zařízení SKF ideální pros-
tředek pro správné doplňování maziva.

V případech, kdy je zapotřebí určitá značka nebo náplň  
plastického maziva, SKF nabízí ložiska přizpůsobená  
požadavkům zákazníka s náplní plastického maziva  
na celou dobu trvanlivosti.

V náročných provozních podmínkách mohou zajistit provoz 
bez nároků na domazávání také jiné technologie, jako např. 
suché mazivo a tuhý olej.

Automatická mazací zařízení SKF zajišťují čistou, přesnou  
a spolehlivou dodávku maziva a současně přispívají k bez-
pečnosti operátora.
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Automatické mazání Automatické mazání

Technická řešení bez nároku na domazávání Technická řešení bez nároku na domazávání  
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Příprava



Nejrůznější zařízení určená pro mytí, 
rozdělování, třídění, loupání, oddělování 
a míchání surovin způsobují vysokou 
vlhkost a znečištění prostorů přípravy. 
Velká množství vody nebo jiných kapalin, 
které jsou často používány, zvyšují  
vlhkost, která může výrazně ovlivnit 
provoz točivých strojů. Zpracovávané 
materiály, stejně jako voda a zásadité 
přípravky používané k oplachování, 
mohou proniknout do ložisek. 

V konečném důsledku mohou tyto 
provozní podmínky způsobit nárůst 
nákladů, který je vyvolán degradací  
a únikem maziv spolu s vyššími nároky 
na údržbu. Všechny tyto podmínky 
mohou rovněž zvýšit bezpečnostní  
rizika pro zaměstnance závodu. 

Nehomogenní složení surovin může 
způsobit nerovnoměrné dopravování 
surovin a zatížení. Projeví se to vysokými 
rázovými zatíženími a opotřebením 
rotujících dílů, jakož i vysokou spotřebou 
energie a náklady. 

Mnoho surovin je dodáváno v časově 
omezeném sezónním období a musí být 
rychle zpracováno. V takovém případě 
se provozní parametry výrobních 
zařízení blíží mezním hodnotám a 
dochází ke zrychlenému opotřebení 
rotujících dílů a vzrůstá riziko nepláno-
vaných odstávek.

Velká množství vody a odpadů  
vznikajících při zpracování se nepříznivě  
projevuje nárůstem spotřeby energie  
a nákladů na likvidaci odpadů.

V takových případech může pomoci 
široká nabídka technických řešení SKF, 
která snižují dopad těchto vlivů. 
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Typické problémy prostoru a zařízení v přípravě
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Standardní ložiska s funkcemi pro zajištění bezpečnosti 
potravin?

Kuličková ložiska z nerezové oceli 
potravinářské řady SKF Food Line 
snižují riziko a následky znečištění 
linky na zpracování potravin.

Kovové díly ložisek - kuličky, kroužky, 
klec a výztužné kroužky těsnění - jsou 
vyráběny výhradně z nerezové oceli, 
která zajišťuje zvýšenou ochranu proti 
korozi.  

Ložiska jsou opatřena náplní vysoce 
kvalitního plastického maziva 
registrovaného NSF v kategorii H1,  
které zaručuje bezpečnost potravin.

Nitrilová pryž na výrobu těsnění má 
modrou barvu, aby bylo možné těsnění 
vizuálně rozpoznat. Tento materiál 
splňuje doporučení FDA a kategorie  
3 ES. Tím je rovněž sníženo riziko, že 
výrobky budou muset být staženy  
z trhu.

Rostoucí nároky na toto 
odvětví, jako např. zákon  
o modernizaci bezpečnosti 
potravin a ISO 22 000, 
upřednostňují prevenci  
kontaminace před reakcí  
na vznik takové události.  

Ložiska jsou nabízena s průměrem díry až do  
40 mm. Další provedení lze vybírat i v jiných řadách 
ložisek s průměrem díry až do 50 mm. Více infor-
mací získáte v části věnované systému značení  
v dodatku na str. 120.

Mokrá a vlhká prostředí

Zvolený ložiskový materiál, 
těsnění z modré pryže  
a použité plastické mazivo 
splňují příslušné průmyslové 
standardy a dokazují, že tato 
ložiska představují optimální 
řešení pro obzvláště agresivní 
prostředí.
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Nejlepší ochrana proti korozi?

Kuličková ložiska MRC se zvýšenou 
odolností proti korozi se vyznačují 
vysokou korozní odolností, delší 
únavovou trvanlivostí a výrazně 
zlepšenou spolehlivostí.

Použití nerezové oceli s vysokým  
obsahem dusíku (HNCR) ve spojení  
s keramickými kuličkami, klecí a výz-
tužnými kroužky těsnění z nerezové 
oceli zajišťují vynikající odolnost proti 
korozi a únavovou trvanlivost. 

Ložiska jsou opatřena náplní vysoce 
kvalitního plastického maziva  
optimalizovaného pro typické podmínky 
v potravinářském a nápojovém 
průmyslu. Mazivo je registrováno NSF 
 v kategorii H1, a tedy zajišťuje  
bezpečnost potravin.

Nitrilová pryž na výrobu těsnění má 
modrou barvu, aby bylo možné těsnění 
vizuálně rozpoznat. Tento materiál 
splňuje doporučení FDA a kategorie  
3 ES.

Nabídka ložisek je uvedena v příslušné tabulkové 
části v dodatku na str. 121.

Podrobné informace o nabídce SKF poskytne 
autorizovaný distributor nebo zástupce SKF.

Prostředí s vyšším zatížením, vlhkostí a agresivními chemickými 
látkami

Zkouška únavové odolnosti proti opotřebení                   
v místě valivého styku
Kuličková ložiska MRC se zvýšenou odolností proti 
korozi se vyznačují nejen mnohem vyšší odolností 
proti korozi ve srovnání s ložisky s vnitřním  
a vnějším kroužkem z nerezové oceli 440C,  
ale navíc dosahují dvakrát až třikrát delší únavové 
trvanlivosti.

0 1× 2× 3× 4× 5×

440C

52100

HNCR
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Kontaminace pod kontrolou a snížení nákladů na údržbu?

Ložiskové jednotky Y  
potravinářské řady SKF Food Line  
s kompozitním tělesem odolávají 
oplachu vysokotlakou vodou  
a nevyžadují domazávání

Ložiskové jednotky Y potravinářské řady 
SKF Food Line jsou vhodné pro 
dopravníky, třídiče, prosévače, lisy, 
kartáčové pračky a všechny prostory,  
v nichž se provádějí oplachy. Jsou 
opatřeny osvědčenými těsněními 2RF:

• Zlepšená ochrana proti cizím částicím 
Nedochází k odkapávání plastického 
maziva ani kontaminaci při vytlačování 
použitého maziva čerstvým mazivem

• Snížené náklady na domazávání a 
menší dopady na životní prostředí

• Nižší riziko selhání ložiska

• Odstranění rizika vynechání některého 
mazacího místa vlivem lidské chyby

• Odolnost proti korozi při téměř  
veškerých způsobech oplachování

• Dokonalejší odstranění  
mikroorganismů díky tuhé či vyplněné 
konstrukci spodní části a hladkému 
povrchu

Prodloužení provozní trvanlivosti
V jistém závodě na zpracování jablek musela 
být měněna litinová stojatá ložisková tělesa 
po každých třech měsících kvůli korozi a 
vyplachování maziva. Jakmile byla nahrazena 
ložiskovými jednotkami Y potravinářské řady 
SKF Food Line s ložiskem z nerezové ocele, 
provozní trvanlivost vzrostla na více než jeden 
rok a zajistila vysokou spolehlivost zařízení v 
průběhu celé sezóny. 

Dostupná nabídka výrobků1):   
Metrické rozměry: průměr díry 20 až 50 mm 
Palcové rozměry: průměr díry 3/4 ., 1 ., 1 1/8 ., 1 1/16 ., 1 1/4 ., 1 7/16 ., 1 1/2 ., 1 15/16 .

Chcete-li se přesvědčit o odolnosti 
těchto těles proti oplachování, 
naskenujte tento kód nebo přejděte 
na kanál SKF na YouTube.

1) Viz systém značení v dodatku na str. 120.

Prostory, v nichž se provádí tlakové oplachování, a prostory 
kontaminované nečistotami z výroby
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Vyvolávají průnik zpracovávaných surovin a vysoká vlhkost 
odstávky zařízení?

Ložiska s tuhým olejem nevyžadují 
domazávání a současně zajišťují 
ochranu proti průniku nečistot.

Tato speciální ložiska jsou opatřena 
polymerní matricí, která je napuštěna 
mazacím olejem, a tedy nejsou 
dodávána s náplní plastického maziva.

• Nižší riziko průniku nečistot

• Odolnost proti většině chemických 
látek používaných při oplachování

• Zamezení úniku maziva, které 
způsobuje kontaminaci potravin

• Ložiska mazaná olejem schváleným 
NSF.

Zvýšená spolehlivost v kynárně chleba 
V kynárně chleba způsobovaly teplota 60 °C, 
vysoká vlhkost a kapky vody korozi, zatímco 
emulziikace plastického maziva v ložiskách 
vodicích kol vyvolávala selhání ložisek. 
Ložiska z nerezové oceli s tuhým olejem 
představují řešení bez nároků na doma-
závání. Jsou odolná proti korozi a nedochází v 
nich k emulziikaci plastického maziva

Řešení s tuhým olejem lze používat v podstatě ve 
všech typech ložisek SKF, která mají dostatečně 
velký vnitřní prostor.

Prašné prostředí a prostředí s jinými znečišťujícími látkami  
ze zpracování surovin
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Představuje kontaminace problém pro aplikace,  
které pracují v náročných podmínkách?

Soudečková ložiska SKF  
s těsněními nabízejí dlouhou 
provozní trvanlivost.

Soudečková ložiska SKF s těsněními 
třídy Explorer jsou ve výrobě naplněna 
vysoce kvalitním plastickým mazivem  
a opatřena integrovanými těsněními. 
Nabízejí následující přednosti:

• Vysoká spolehlivost, která přispívá  
k dlouhé provozní trvanlivosti

• V mnoha aplikacích nevyžadují ložiska 
domazávání po celou dobu trvanlivosti

• Přispívají ke snížení vibrací, hlučnosti  
a provozních nákladů

Pokud jsou soudečková ložiska  
s těsněními SKF namontována ve  
stojatých ložiskových tělesech SKF,  
je vhodné zvážit použití trojité těsnicí 
bariéry, která se vyznačuje vysokou 
účinností a lexibilitou  

Zabránění odstávky v průběhu sezóny 
Průnik cukerné šťávy ze třtiny do ložisek 
 ve stojatých ložiskových tělesech dopravníku  
na cukrovou třtinu způsoboval předčasné  
selhání ložisek v průběhu každé  
zpracovatelské sezóny. Soudečková ložiska 
s těsněním SKF Explorer vyřešila tento 
problém a prodloužila interval výměny 
ložisek o dva roky.

1 2 3

Tříbariérové řešení SKF, které se skládá ze  
soudečkového ložiska s těsněními (3), tělesa  
s náplní plastického maziva (2), které vyplňuje 70 
až 90 % volného prostoru v tělese, a vnějších laby-
rintových těsnění (1), představuje velmi účinné 
řešení utěsnění.

Dostupná nabídka výrobků: Průměr díry 25 až 400 mm  
v závislosti na ložiskové řadě

Prašné prostředí a prostředí s jinými znečišťujícími látkami  
ze zpracování surovin
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Ložiskové jednotky SKF ConCentra jsou dostupné s průměrem díry od 35 do 75 mm. Patentovaná stupňovitá pouzdra SKF ConCentra.

Prodloužení trvanlivosti ložiska, jednodušší a bezpečná 
montáž?

SKF ConCentra zaručuje provozní 
spolehlivost a představuje tech- 
nické řešení koncentrického 
zajištění na hřídeli.

Ložiskové jednotky SKF ConCentra jsou 
odolné ložiskové jednotky připravené  
k okamžité montáži. Jsou předem  
smontovány a ve výrobě opatřeny 
náplní maziva a těsněními, která 
zajišťují nejdelší možnou provozní 
trvanlivost. V těchto jednotkách jsou 
instalována ložiska SKF Explorer.

•  Vysoká provozní spolehlivost

• Snížení nároků na údržbu díky  
odolnému, vysoce účinnému 
těsnicímu systému

• Jednodušší montáž, kterou umožňuje 
stupňovité pouzdro († obr. 2)

• Vysoká únosnost

Předcházení odstávkám v průběhu sezóny 
V závodu na zpracování cukrové třtiny 
způsobovala vysoká zatížení a průnik surovin 
selhání ložisek. Po montáži systému SKF 
ConCentra se prodloužila střední doba mezi 
opravami ložisek z 2,5 měsíců na více než  
18 měsíců.

Obr. 2
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Zvažujete správné označení domazávacích 
bodů?

SKF nabízí jednoduchá řešení pro identiikaci správného typu 
a množství maziva pro provozní prostředky. 

Krytky a visačky mazacích hlavic TLAC 50 
Zabraňují vzájemné kontaminaci.

Zvažujete použití standardizovaných 
plastických maziv pro potravinářský průmysl 
v celém závodu? 

SKF LGFP 2

SKF LGFP 2 je ložiskové plastické mazivo pro potravinářský 
průmysl, které je certiikované NSF v kategorii H1 a získalo 
rovněž schválení halal a košer. K dalším přednostem patří:

• Úplné splnění hygienických předpisů 

• Vysoká odolnost proti vodě a korozi

Plánovač mazání SKF Lubrication Planner 
Umožňuje jednoduchou správu obchůzek při domazávání1).

1) )  Zaregistrujte se, abyste si mohli zdarma stáhnout aplikaci na adrese 
 skf.com/lubrication

Při plnění mazivem a následujícím  
domazávání je třeba zvážit několik faktorů

Domazávací bodyVolba správného plastického maziva
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Optimální čistota při domazávání?

SKF nabízí široký výběr ručních čerpadel, čerpadel 
poháněných vzduchem pro doplňování velkých objemů 
maziva a doplňovacích čerpadel, která zajišťují optimální 
čistotu.

Jak často domazávat a jaké množství maziva 
se má doplňovat?

SKF DialSet 

Software SKF DialSet umožňuje vypočítat správné množství 
plastického maziva a domazávací intervaly. Tyto parametry 
umožňují přesně dodržovat plánované domazávací intervaly.

Doplňovací čerpadla na plastické mazivo  
SKF řady LAGG

Doplňovací čerpadla na plastické mazivo  
SKF řady LAGG

SKF DialSet je rychlý a spolehlivý nástroj pro výpočet doma-
závacích intervalů a množství maziva. Naskenujte si tento kód 
a stáhněte si aplikaci pro telefon Android nebo iPhone.

Postupy a nářadí pro domazávání Domazávací intervaly
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Těsnění SKF, která jsou vyráběna z materiálů 
H-ECOPUR a ECOPUR 95A-bl-FG schválených 
FDA a směrnicí ES 1935/2004, se vyznačují 
zdokonaleným proilem s nízkým třením, pot-
lačením jevu stick-slip a vynikajícími těsnicími 
vlastnostmi. 

Těsnění podle požadavků zákazníka do jednoho či dvou dnů?

Obráběná těsnění SKF

Obráběná těsnění SKF jsou navržena 
tak, aby odolávala oplachování  
agresivními chemickými prostředky, 
zpracovávaným potravinám a nápojům. 
Jsou vyráběna ze standardních 
materiálů schválených FDA a ze 
schválených vlastních materiálů SKF, 
jako např. ECOPUR.

• Těsnění vyráběná podle požadavků 
zákazníků mohou být zhotovena  
v krátké dodací lhůtě pouhého jed-
noho nebo dvou dnů

• Vysoce lexibilní konstrukce

• Odolnost proti vysoké vlhkosti, horké 
páře a chemickým látkám používaným 
k sanitaci (CIP)

• Vysoká odolnost proti opotřebení 
včetně zpracovávaných abrazivních 
materiálů 

• Menší počet neplánovaných odstávek 
a znehodnocených výrobků

• Delší provozní trvanlivost

• Nižší tření

Mlékárna zvýšila produktivitu a snížila 
náklady na údržbu 
Časté oplachování homogenizátoru  
v mlékárně louhem a kyselinami způsobilo 
erozi materiálů těsnění a následnou konta- 
minaci mléka. Rychlý vratný pohyb -stejně 
jako samotný homogenizační proces - 
vyvolával přídavné namáhání těsnicího 
sytému. Všechny tyto podmínky přispěly ke 
zkrácení životnosti těsnicího sytému a 
následnému poškození hřídele. Částice 
těsnění a opěrného kroužku pronikly do 
mléčného výrobku.
Těsnění SKF, která jsou vyrobena z materiálů 
schválených FDA a jsou odolná proti čisticím 
chemickým prostředkům, zajistila bezproblé- 
mový provoz v délce 12 měsíců. V současné 
době jsou těsnění měněna při údržbě  
v průběhu každoroční odstávky. Výsledek: 
Podstatně vyšší produktivita a nižší náklady 
na údržbu, nedochází ke kontaminaci 
výrobků. 

Systém SKF SEAL JET umožňuje vyrobit v průběhu jednoho či dvou dnů obráběná těsnění podle poža-
davků zákazníka nejen jako prototypy, ale i v malých až středně velkých sériích. Systém je úplné výrobní 
zařízení, které se skládá z CNC stroje řízeného počítačem, obráběcího stroje optimalizovaného pro výrobu 
těsnění z polymerů a specializovaného softwaru..

Ochrana točivých strojů proti průniku nečistot zajištěná vysoce 
účinnými těsněními 

Další informace - viz tabulka s materiálovými 
údaji na, straně 122.
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Zvýšení výkonnosti ve srovnání s běžným provedením?

Sady těsnění chevron SKF H1R 
pro homogenizéry 

Toto těsnění, které se liší od běžných 
elastomerových těsnění chevron, je 
vhodné pro montáž do vícedílné 
ucpávky a je zpravidla stlačené 
pružinou. 

Těsnění H1R je vyrobeno z několika 
materiálů, aby odolalo abrazivním  
produktům, které nemusejí zajišťovat 
mazání. 

Těsnění nabízí následující přednosti:

• Delší životnost těsnění

• Delší střední dobu bezporuchového 
provozu

• Snížení počtu plánovaných výměn 
těsnicího systému a nižší náklady

Jednodušší konstrukce a přesto účinná?

Kompozitní těsnění SKF H2R  
pro homogenizéry

Vysoce výkonné kompozitní pístnicové 
těsnění předepjaté O-kroužkem se 
skládá z pružného opěrného kroužku, 
který nahrazuje pružiny nebo ucpávku. 
Opěrný kroužek, který se přizpůsobí 
působícímu tlaku, zajišťuje vynikající 
opření těsnicího prvku a zabraňuje 
extruzi. 

Geometrický tvar a volba progresivních 
materiálů těsnicího prvku zajišťují 
následující vlastnosti těsnění H2R: 

• Velmi vysoká odolnost proti tlaku 

•  Vynikající kluzné vlastnosti ve vodných   
kapalinách a potravinových produktech. 
Nabízí následující přednosti:

• Delší životnost zajištěná odolností 
materiálu těsnění proti tření a oděru 

• Vysoká čistota dosažená jediným 
dynamickým prvkem s vícebodovými 
těsnicími hranami

Posunutí návrhu materiálu na vyšší úroveň

Na základě provozních zkušeností z dříve aplikovaných řešení  
v potravinářském a nápojovém průmyslu posunuli technici SKF 
běžná konstrukční řešení na vyšší úroveň. Vyvinuli alternativní 
řešení, která splňují zásady hygienické konstrukce a využívají  
s vynikajícími výsledky materiály vhodné pro styk s potravinami  
v zařízeních v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Řešení přizpůsobená konkrétnímu zařízení podle požadavků 
zákazníka jako standard

Pokud chcete přizpůsobit řešení konkrétní 
aplikaci, laskavě se obraťte na SKF.

Rozměrové tabulky naleznete v publikaci 
„Machine seals lexibility and standrard range 
convenience”.
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Hřídelové těsnicí kroužky SKF nabízejí lepší účinnost.

Hřídelové těsnicí kroužky SKF 
WAVE řady CRW

Těsnění CRW jsou opatřena vnějším 
kovovým pouzdrem, které zajišťuje 
pevné a přesné uložení v díře tělesa  
a navíc tvoří vhodnou stykovou plochu 
pro V-kroužek. Vrstva Bore-Tite na  
vnějším povrchu vyplní jakoukoli  
drobnou nerovnost v díře ložiskového 
tělesa. 

Provedení těsnění SKF WAVE zajišťuje 
vynikající utěsnění a až o 20% nižší tření, 
což se projevuje poklesem teploty až  
o 30 % ve srovnání s radiálním těsněním 
s běžnou rovnou hranou těsnicího břitu. 

SKF Speedi-Sleeve 

Pouzdra SKF Speedi-Sleeves lze spoleh- 
livě namontovat na opotřebený povrch 
hřídele. Není tedy nutné obrábět hřídel 
a tím se výrazně omezí nákladné 
odstávky. Kromě toho speciální těsnicí 
funkce zabraňuje úniku maziva a tím 
snižuje dopad na životní prostředí.  
Pouzdra SKF Speedi-Sleeves jsou 
vyrobena z nerezové oceli a mohou být 
dodána s povlakem z nitridu titanu, 
který je vhodný pro potravinářský  
a nápojový průmysl.

Účinný těsnicí systém ochránil vločkovač 
sójových bobů
Prach a nečistoty usazené na povrchu  
vločkovače sójových bobů pronikly těsnicím 
břitem a způsobily opotřebení a kontaminaci 
maziva. Částice bobů z vločkování se rovněž 
zachytily pod vnitřním těsnicím břitem  
a vyvolaly poškození ložiska. 
Řešení SKF bylo založeno na použití těsnění  
z nitrilové pryže CRWH1 pro ochranu ložiska,  
a V-kroužku, který zabraňuje hromadění 
nečistot v okolí těsnění. Montáž pouzdra SKF 
Speedi-Sleeve na hřídel pod vnější těsnění 
odstraňuje nutnost odstavit zařízení kvůli 
úplné demontáži a opravě poškozené hřídele.

Snížení počtu odstávek zařízení na 
zpracování kuřat
Vysokotlaká voda používaná k čištění zpraco-
vatelského zařízení v závodu na balení 
drůbeže pronikla těsnicími břity těsnění. 
Kontaminovala mazivo a následně způsobila 
poškození ložisek. Stávající těsnění navíc 
vybrousila stopu na povrchu hřídele.
Společnost SKF navrhla použít V-kroužky, 
které zabrání průniku vody a jiných nečistot 
těsněním. Pouzdra SKF Speedi-Sleeves 
nacházejí uplatnění při opravách hřídelí s 
poškozeným povrchem bez jejich demontáže, 
a tedy snižují počet odstávek.

Standardní těsnění 
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Zlepšení hygienické konstrukce, odolnost proti opotřebení  
a snížení hmotnosti

Řešení SKF založená na použití 
progresivních speciálních plastů 
představují alternativní materiály 
pro nejrůznější aplikace.

Odolnost proti extrémním teplotám, 
vysokým tlakům, vysokým obvodovým 
rychlostem a čištění agresivními  
chemikáliemi lze zvýšit použitím 
speciálních progresivních plastů SKF, 
které jsou schváleny FDA.

Plněné materiály na bázi PTFE jsou 
typicky používány pro výrobu těsnění 
určených pro zařízení, která pracují  
s vyššími otáčkami nebo vykonávají 
vratný pohyb. Nacházejí uplatnění jako 
např. rotační těsnění dopravníků, ve 
zpracovatelských zařízeních, např.  

v míchačích či hydraulických a pneu-
matických strojích. Vyznačují se vynika-
jícími samočisticími vlastnostmi, protože 
PTFE má dobré kluzné vlastnosti. 

Vysokopevnostní materiály, jako např. 
PEEK, PPS, POM, a PETP, jsou často 
používány k výrobě kluzných ložisek a 
těsnění v točivých zařízeních a 
zařízeních vykonávajících vratné pohyby, 
v nichž je vyžadována vysoká fyzikální 
odolnost zabraňující tečení materiálů.

• Materiály na bázi UHMWPE  
(s vlastnostmi pro detekci kovů)  
jsou používány k výrobě těsnění  
a kluzných ložisek pro extrémně 
abrazivní potravinové výrobky  
a dále pro vysokotlaké aplikace.  

Nový postup nanášení barviva pro zvýšení 
kvality výroby masových koláčů
Při nanášení barviva na masové koláče se 
používají těžké ocelové válce, přičemž každá 
velikost koláče vyžaduje vlastní válec. 
Nedostatečná lexibilita znamená, že příprava 
na výrobu určité velikosti koláčů a čištění jsou 
časově náročné.
Společnost SKF představila speciální  
plastické hmoty schválené FDA a zvláštní 
obráběcí postupy, které spolu s rychlovýměn-
nými vložkami válců tvoří lexibilní řešení. 
Navržené řešení umožnilo zcela odstranit 
výměnu válců a zkrátilo seřízení stroje o tři 
hodiny.

Zdokonalená konstrukce míchacích válců 
na výrobu cereálií
Míchací válec míchače cereálií je opatřen švy, 
které nejsou orientovány ve směru otáčení.   
Z toho důvodu docházelo k usazování mikro-
organismů a následnému opotřebení na 
spodní straně.
Společnost SKF navrhla novou konstrukci bez 
švů a využila materiály odolné proti opotře-
bení, které jsou schváleny FDA. Nové řešení 
zabraňuje usazování mikroorganismů, 
splňuje požadavky HACCP a umožňuje lepší 
řízení hygienických podmínek a dosažení delší 
životnosti.

Vysoce účinné plastové díly pro točivé stroje a stroje vykonávající 
vratné pohyby
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Dělá vám starost, že některé 
domazávací body budou 
vynechány?

Jednobodová automatická maznice 
SKF představuje jednoduchý, přesný  
a spolehlivý domazávací systém, který 
lze použít k domazávání ložisek i řetězů, 
vedení, kluzných ložisek, šroubů a 
dokonce i ozubených kol.

Centrální mazací systém, 
který lze snadno instalovat?

Vícebodové automatické maznice SKF 
MultiPoint  
Představují jednoduché a hospodárné 
řešení, pokud potřebujete dopravovat 
mazivo na delší vzdálenosti, vysoký 
průtok anebo zlepšené monitorování.

Mazací jednotky SKF přispěly ke zvýšení 
spolehlivosti elevátorů na dopravu 
cukrové třtiny
V cukrovaru nedokázaly jednobodové 
maznice stojatých ložiskových těles elevátorů 
na cukrovou třtinu dodávat plastické mazivo 
v potřebném množství do různých mazacích 
míst z důvodů teplotních podmínek  
a vysokých vibrací. Maznice s elektromecha- 
nickým pohonem SKF v podstatě odstranily 
selhání zařízení a přispěly k vyšší  
spolehlivostí a výrazným úsporám nákladů.

1 Řada LAGD, poháněná plynem 
2 Řada TLSD, poháněná elektromechanicky
3 Vysokotlaká řada TLMR, poháněná 

elektromechanicky

1

2

3

Účinné mazání zajišťující spolehlivý provoz
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Omezení tvorby usazenin na 
řetězech?

LFFM 80

Řetězový olej pro prostředí s vysokou 
vlhkostí LFFM 80 zaručuje spolehlivou 
funkci v prostředích s vysokou vlhkostí, 
jako např. v kynárnách nebo v 
sušárnách těstovin a dále v aplikacích,  
v nich může docházet ke kondenzaci.  
Nízkoviskozní polysyntetická základní 
olejová složka zabraňuje tvorbě  
usazenin na řetězech a zajišťuje spoleh-
livou ochranu proti opotřebení a korozi. 

Olej nabízí následující přednosti: 

• Prodloužení životnosti řetězu

• Ůspora nákladů na údržbu

• Prodloužení domazávacích intervalů 

• Nižší spotřeba oleje 

Řetězové oleje bez zápachu a chuti 
určené pro potravinářský průmysl 
splňují předpisy NSF H1 a zajišťují 
vysokou bezpečnost a snadnou 
manipulaci.

Vysokovýkonný řetězový olej 
pro všeobecné použití?

LHFP150

LHFP150 je univerzální syntetický 
řetězový olej, který zaručuje dobrou 
odolnost proti korozi a opotřebení,  
jakož i odolnost proti stárnutí a oxidaci.

Nabízí následující přednosti: 

• Prodloužení životnosti řetězu

• Úspora nákladů na údržbu

• Prodloužení domazávacích intervalů 

• Nižší spotřeba oleje 

Řetězové oleje bez zápachu a chuti 
určené pro potravinářský průmysl 
splňují předpisy NSF H1 a zajišťují 
vysokou bezpečnost a snadnou 
manipulaci.

Aplikaci SKF Dialset je možné si 
stáhnout pro Android či iPhone 
zdarma na adrese skf.com/lubri-
cation nebo naskenováním tohoto 
QR kódu.

Rychlý výpočet domazávacích 
intervalů?

SKF DialSet usnadňuje správné 
nastavení automatických maznic 
SKF. 

Navíc vypočítá množství plastického 
maziva, správné domazávací intervaly  
a požadované dodávané množství. Tyto 
parametry umožňují optimálně dodržet 
plánované domazávací intervaly. 
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Neplánované odstávky způsobené nesprávným mazáním?

Automatické centrální mazací  
systémy SKF zjednodušují mazání  
a zvyšují spolehlivost, produkti- 
vitu a bezpečnost.

SKF nabízí širokou nabídku lexibilních 
automatických řešení pro mazání 
ložisek, ozubených kol nebo lineárních 
pohybových systémů, kterou lze 
přizpůsobit různým provozním pod-
mínkám. Tato řešení se skládají z čer- 
padlové jednotky (s volitelnou řídicí jed-
notkou) a rozdělovačů/podávacích čer-
padel pro automatickou dopravu 
určeného množství maziva ve stano-
vených intervalech. Systém může být 
volitelně připojen k PLC stroje (pro-
gramovatelnému automatu), který  
signalizuje případné selhání mazacího 
systému. 

• Zvýšení produktivity díky vyšší  
pohotovosti stroje

• Jednodušší údržba zajištěná  
modulárními a standardizovanými 
díly mazacího systému 

• Flexibilní systém - může být  
přizpůsoben různým typům 
provozních zařízení a dodávat různé 
typy plastických maziv a olejů

• Prodloužená trvanlivost a životnost 
ozubených kol díky nižšímu 
opotřebení

Snížení počtu odstávek a nákladů na 
údržbu zařízení na zpracování cereálií
Nedostatečné mazání ložisek válce sušičky na 
cereálie způsobovalo neplánované odstávky. 
V systému, který pracoval v prostředí 
 s vysokou vlhkostí, docházelo k zablokování 
potrubí, které bránilo průtoku maziva.  
Systém nebyl vybaven zařízením  
signalizujícím selhání mazání. 
Bubnová sušička byla vybavena progresivním 
mazacím systémem SKF ProFlex s digitální 
řídicí a monitorovací jednotkou s externím 
alarmem. Nový systém, který dodával 
správná množství maziva, snížil spotřebu 
maziva o 50 % i počet neplánovaných 
odstávek. Navíc zmírnil dopady na životní 
prostředí díky nižší spotřebě plastického 
maziva a jeho následné likvidaci. Návratnost 
investice činila 8 měsíců. 

Účinné mazání zajišťující spolehlivý provoz
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Progresivní mazací systémy  
SKF ProFlex 

Pro malé a středně velké stroje.  
Progresivní systém se skládá  
z podávacího čerpadla a rozdělovačů 
průtoku, které progresivně dodávají 
na každý výstup deinované množství 
maziva (většinou plastického)  
s dodatečnou schopností rozpoznat 
ucpané mazací body.

Systém SKF ProFlex lze používat  
k mazání ložisek sušiček, mlýnů, drtičů, 
míchačů, iltrů apod.

Dvoupotrubní mazací systémy 
SKF DuoFlex

Pro středně velké až velké stroje  
s velkým počtem mazacích bodů, dlou-
hými přívodními trubkami a náročné 
provozní podmínky. Dvoupotrubní  
systém může dodávat mazivo do více 
než 1000 mazacích míst jedinou  
čerpadlovou jednotkou.

Systém SKF DuoFlex nabízí mnoho výhod  
potravinářským závodům, jako např. cukrovarům,  
a lze ho využít k mazání kluzných ložisek  
a ozubených převodů.

Snížení nadměrné spotřeby maziva  
v cukrovaru
Ložiska v cukrovaru měla velkou spotřebu 
maziva. Společnost SKF doporučila nahradit 
stávající olejový mazací systém  
dvoupotrubním mazacím systémem SKF 
DuoFlex. Výměna přinesla snížení spotřeby 
plastického maziva ze 14 tun oleje za rok  
na 3,8 tun a současně zvýšila spolehlivost  
a pohotovost stroje.

Systém SKF ProFlex s přídavnými rozstřikovacími 
tryskami lze použít k mazání hnacího pastorku  
v difuzérech, míchačích atd.
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Delší provozní trvanlivost a nižší nároky na údržbu 
dopravních řetězů?

Olejové vstřikovací systémy SKF 
ChainLube představují spolehlivé 
řešení pro přesné a automatické 
mazání řetězů.

Systém se skládá z objemových 
pístových čerpadel, která dodávají 
přesně odměřené objemy maziva do 
třecích bodů za chodu řetězu. Na řídicí 
jednotce je předem nastaven požado-
vaný domazávací interval.  Vstřikovací 
trysky se nedotýkají řetězů, a tedy 
nedochází k usazování nečistot  
a opotřebení. 

• Nižší náklady na údržbu (maziva  
a mazací úlohy ve srovnání s ručním 
mazáním)

• Vyloučení rizika, že do některého 
mazacího bodu nebude doplněno 
mazivo vlivem lidské chyby 

• Zvýšení produktivity odstraněním 
neplánovaných přerušení výroby 

• Delší provozní životnost díky  
nižšímu opotřebení řetězů

• Nižší spotřeba energie dosažená 
sníženým třením 

• Vyšší bezpečnost operátora, který 
provádí menší počet údržbářských 
úkonů 

• Ochrana proti průniku cizích - což 
usnadňuje výrobcům plnit HACCP při 
výrobě bezpečných potravin 

• Vyšší čistota, - je zabráněno 
doplňování nadměrného množství 
maziva

SKF ChainLube je systém bezvzduchového  
vstřikování oleje SKF s integrovanými automatickými 
čerpacími systémy a zásobníkem.

Systémy SKF ChainLube mohou dodávat maziva  
pro mazání řetězů SKF určená pro potravinářský 
průmysl nebo jiné typy maziv, které jsou v provozu 
používány. 

Účinné mazání zvyšuje spolehlivost řetězu
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SKF může doporučit správný systém vstřikování oleje podle 
požadavků konkrétní aplikace.

Vzduchový systém vstřikování 
oleje SKF ChainLube

Tento systém je nejvhodnější pro mazání 
řetězů, u nichž nelze rozpoznat rozteč, 
protože se pohybují vysokou rychlostí 
nebo mají velmi malou rozteč (menší 
než 50 mm).  Regulovaný průtok  
nosného vzduchu se využívá pro dopra- 
vu malého množství maziva s viskozitou 
až 400 cSt, přičemž v okolí trysky v pod-
statě nevzniká mlha. 

Bezvzduchový systém vstřikování 
oleje SKF ChainLube

Tento bezvzduchový vstřikovací systém 
je vhodný pro přesné mazání řetězů v 
závislosti na rozteči, přičemž nemusí být 
připojen ke zdroji stlačeného vzduchu. 
Je rovněž vhodný k mazání řetězů se 
středně velkou roztečí (50 až 200 mm)  
a rychlostí nižší než 2 rozteče/s.

Efektivita linky ovlivněná nespolehlivým domazáváním? 

Systém vstřikování maziva SKF 
ChainLube pro cukrové difuzéry 
snížil počet neplánovaných i 
plánovaných odstávek kvůli 
údržbě.

Systém vstřikování plastického maziva 
SKF představuje integrované řešení 
mazání - od mazacích jednotek přes 
elektronickou řídicí jednotku po pneu-
matické čerpadlo a jednotku pro úpravu 
vzduchu. V tomto případě byl systém 
přizpůsoben náročným provozním pod-
mínkám difuzéru. Zajišťoval optimální 
dodávku plastického maziva k čepům  
a válečkům, a tedy zabraňoval selháním 
řetězu. 

Nižší provozní náklady, nižší počty 
odstávek a nižší spotřeba energie  
v kynárně chleba
Ruční domazávání kritického řetězového 
dopravníku v prostředí s vysokou vlhkostí 
způsobilo zvýšení tření, opotřebení řetězů  
a jejich následné přetržení. Výsledkem byly 
časté výrobní odstávky, nižší kvalita výroby  
a zvýšené náklady vyvolané častými výmě-
nami řetězů. Kromě toho při ručním doma-
závání docházelo k úniku oleje, což vyvolávalo 
obavy o bezpečnost operátora.
Automatický olejový mazací systém SKF 
ChainLube umožnil snížit počet výměn řetězů 
na polovinu. Další úspory byly dosaženy 
snížením výrobních ztrát a mzdových nákladů 
souvisejících s ručním mazáním. Navíc byla 
zvýšena bezpečnost a hygiena ve výrobním 
závodu. 

Automatický mazací systém SKF 
ChainLube ušetřil čas i peníze
V cukerném difuzéru byl mazací systém  
nastaven na mazání válečků řetězů, které 
chránil proti korozi (způsobenou průnikem 
vody a páry do válečků). Nevhodné množství 
maziva nanášené na válečky řetězů a hřídel 
vyvolávalo přerušení výroby v průběhu 
sezónní kampaně. Údržbářský tým musel 
vyměnit celý celý řetěz, což si vyžádalo 
zastavení výroby na osm hodin. Společnost 
SKF navrhla plně monitorovaný systém 
vstřikování plastického maziva, který 
zajišťoval spolehlivé mazání válečků řetězu. 
Celková spotřeba plastického maziva byla 
snížena díky dodávce přesného a nastavitel-
ného objemu maziva.

Řešení přizpůsobená nárokům provozního zařízení
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Nižší opotřebení, omezení protažení a přetržení řetězu

Společnost SKF vyvinula řetězy dopravníků jako spolehlivé řešení  
pro náročné aplikace.

Nabídka obsahuje velký počet druhů řetězů a materiálů pro všechny typy 
dopravníků a řetězů používaných v potravinářském a nápojovém průmyslu. 

Nabídka řetězů SKF pro dopravníky zahrnuje různé řetězy a materiály, které 
usnadňují přizpůsobení požadavkům zákazníků. 

• Materiály: vysoce kvalitní nerezová ocel, vysokopevnostní ocel, materiály  
pro dlouhou životnost - kalené nebo ocelolitina

• Unašeče: navržené přímo pro určitý proces a produkt

Výsledkem je řešení, které zaručuje: prodloužení životnosti, snadnou montáž,  
kratší odstávky a méně náročnou údržbu

Nabídka SKF zahrnuje i standardní řetězy:

Řetězy SKF Xtra Strength – řady XT

Řetězy SKF Xtra Strength zaručují vyšší produktivitu v aplikacích, které jsou  
vystaveny působení rázových zatížení a pracují s nižší provozní rychlostí. Materiály  
a tolerance řetězů spolu se zlepšeným tepelným zpracováním zajišťují vynikající 
vlastnosti ve srovnání se standardními řetězy stejných rozměrů. K provozním před-
nostem patří dlouhá životnost při působení rázových zatížení a vyšší odolnost proti 
nesouososti.

Modernizovaný řetěz umožnil 
optimalizovat výrobu cukrovaru
Článkové řetězy používané v cukrovaru 
předčasně selhávaly, což mělo za následek 
neplánované odstávky hlavního dopravníku 
třtiny. Společnost SKF navrhla řešení přímo 
pro cukrovar, které bylo založeno na řetězu ze 
speciální oceli a využití speciální technologie 
kování. Řetězy pracovaly více než dva roky 
bez problémů, a tedy dosáhly požadované 
životnosti a současně ušetřily náklady na 
pracovní sílu a ušlou výrobu.
SKF může nabídnout široký výběr speciálních 
řetězů pro dopravníky, které jsou vyrobeny 
podle požadavků zákazníků a splňují nároky 
jakékoli aplikace.

Optimalizované pohony dopravníků umožnily 
lisovně palmového oleje snížit náklady na 
údržbu.
Pohony dopravníků v lisovně palmového oleje 
pracovaly trvale v extrémních podmínkách. 
Technici SKF zmapovali celkový stav řetězů 
dopravníků a doporučili používat řetězy řady 
SKF Xtra Strength s kalenými čepy, které jsou 
odolné proti působícím podmínkám. 
Společnost SKF dále uspořádala školení, aby 
pomohla pracovníkům závodu optimalizovat 
údržbářské práce.
Zvýšena pevnost v tahu přispěla k  
prodloužení životnosti řetězů a servisních 
intervalů. Závod na zpracování palmového 
oleje dále snížil náklady na údržbu a zvýšil 
spolehlivost strojů a dopravníků.

Řešení SKF optimalizují funkci řetězů

Řešení přizpůsobená nárokům provozního zařízení
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Speciální řetězy 
dopravníků - široká 
nabídka, přizpůsobení 
nárokům aplikace



Tepelné zpracování 
potravin



Procesy, které využívají teploty od 120 
do více než 300 °C, jako např. pečení, 
smažení a opékání, s sebou nesou 
vysoké provozní náklady na točivé stroje. 

Časté domazávání je drahé z důvodů 
vyšších mzdových nákladů a cen  
plastických maziv pro vysoké teploty. 
Časté domazávání může dále vyvolat 
nehygienický únik plastického maziva, 
snížení produktivity a zvýšení nákladů 
na řízení odpadového hospodářství. 
Extrémní teploty mohou rovněž vyvolat 
korozi ložisek, nehygienickou vločkovou 
korozi, selhání ložisek a zvýšení nákladů 
na odstávku stroje a výměnu dílů.

Zvýšený tlak na zkrácení cyklů pečení, 
zvýšení procesní teploty a rychlost 
provozních prostředků v zájmu zvýšení 
produktivity může přispět k vyšším 
provozním nákladům na točivé stroje. 

Procesy využívající vysoké a extrémní 
teploty omezují výkonnost plastického 
maziva, účinnost výrobní linky, zvyšují 
bezpečnostní rizika, spotřebu energie  
a náklady na čištění. 

SKF může nabídnout celou řadu řešení, 
která splňují požadavky provozu při 
extrémních teplotách. 
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Vysoká teplota Velmi vysoká teplota
120 °C 150 °C  350 °C

Pečení

Opékání

Smažení

Plastické mazivo pro vysoké teploty až do 150 °C
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Vyvolává používání ložisek mazaných plastickým mazivem 
vysoké náklady na údržbu, ohrožení bezpečnosti operátorů 
a potenciální omezení zvyšování produktivity?

Ložisko se suchým mazivem SKF 
se může stát správnou volbou 
pro vaše provozní prostředky!

Na základě progresivního způsobu 
mazání graitem byla vyvinuta koru-
nová klec z graitu pro kuličková ložiska 
a ložiskové jednotky. Klec, schválená 
NSF H1, je určena pro stálé provozní 
teploty až do 350 °C (přídavné označení 
VA228).  

Suché mazivo SKF nabízí:

• Chod bez nároků na domazávání

• Spolehlivost a dlouhou provozní 
trvanlivost

• Nižší počet odstávek a výrobních 
ztrát

• Nižší tření s nízkým rozběhovým 
momentem a nízkým konstantním 
provozním momentem

• Vyšší bezpečnost operátora (není 
nutné domazávání)

Graitová klec
Za provozu se z klece z čistého graitu uvolňují 
malá množství graitu, která plně dostačují  
k mazání ložiska a zaručují celé roky bez-
problémového provozu bez nároků na 
domazávání.

Aplikace pro extrémně vysoké teploty až do 350 °C
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Dělá vám starost 
nehygienický únik maziva?

Kuličková ložiska a ložiskové  
jednotky Y pro extrémně vysoké 
teploty SKF odstraňují nutnost 
domazávání

Ložiska pro extrémně vysoké teploty 
SKF bez nároků na domazávání jsou 
opatřena povlakem z fosfátu manganu, 
který zlepšuje provozní vlastnosti 
ložiska. Tato ložiska jsou nabízena ve 
dvou typech: ložiska Y a kuličková 
ložiska.

• Vhodná pro trvalé provozní teploty  
až do 350 °C

• Umožňují zvýšit procesní teploty bez 
nároků na domazávání 

• Zajištújí vyšší lexibilitu z hlediska 
udržení procesních teplot nebo 
dokonce zvyšují kvalitu výrobku

• Dosahují delší provozní trvanlivosti

Spolehlivost a dlouhá provozní trvanlivost
V kamenné pečicí peci s provozní teplotou 
265 °C a otáčkami 50 min-1 zajistila ložiska 
pro extrémně vysoké teploty s korunovou 
klecí z čistého graitu SKF spolehlivou funkci 
bez nároků na domazávání. Řešení se 
suchým mazivem prodloužilo provozní  
trvanlivost ložisek z 9 měsíců na 3 roky  
a současně umožnilo odstranit nutnost 
ručního domazávání.

Delší provozní trvanlivost, kratší doby 
pečení 
Z důvodů volby nevhodného maziva  
a montážních postupů kladla ložiska v peci  
na pečení tortilových čipsů vysoké nároky na 
domazávání. Po montáži ložiskových jednotek 
Y SKF pro extrémně vysoké teploty mohli 
operátoři zvýšit teplotu v peci na 250 °C a tím 
zkrátit čas pečení z 23 na 17 sekund, a tedy 
zvýšit produktivitu. Provozní trvanlivost 
ložisek vzrostla na více než jeden rok.

Kuličková ložiska v provedení VA228

Ložiskové jednotky Y v provedení VA228

Při volbě správného typu ložiska pro pod-
mínky konkrétní aplikace se laskavě obraťte 
na SKF nebo autorizovaného distributora 
SKF.
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SKF může dodat na zvláštní objednávku ložiska  
s náplní plastického maziva podle požadavků  
zákazníka (které vyplní 10 až 100 % volného  
prostoru v ložisku)

Ložiska se správným 
plastickým mazivem pro 
vysokoteplotní aplikace?

Kuličková ložiska s kryty SKF jsou 
opatřena náplní maziva na celou 
dobu trvanlivosti, které je 
přizpůsobeno požadavkům  
zákazníka a zajišťuje spolehlivý 
provoz.

Kuličková ložiska SKF, která jsou 
opatřena náplní univerzálního plas-
tického maziva na bázi směsi luorova- 
ného polyetérového oleje/PTFE, jsou 
určena především pro aplikace v agre-
sivních prostředích. Plastické mazivo 
vyplňuje zpravidla cca 25 až 35%  
volného prostoru v ložisku, avšak na 

Kratší odstávka a nižší náklady na 
domazávání 
U kritických strojních zařízení, která prováděla 
konečné uzavření sáčků s čajem, docházelo  
k problémům. Vzhledem k blízkosti topných 
těles působily na ložiska teploty vyšší než 130 
°C. Zákazník používal ložiska s náplní plas-
tického maziva pro vysoké teploty, která však 
byla nedostatečně spolehlivá. Analýza ložisek, 
která selhala, odhalila velký počet problémů  
s mazivem. 
Technici SKF doporučili alternativní mazivo  
a ložiska. Společnost SKF dodala menší počet 
ložisek s náplní doporučeného plastického 
maziva. Tato ložiska spolu s doporučenou 
konstrukční úpravou hřídele a ložiskového 
tělesa vytvořila řešení, které umožnilo 
dosáhnout vyšší spolehlivosti aplikace. 

Plastické mazivo pro vysoké teploty až do 150 °C

Vyšší spolehlivost
U fritézy na výrobu bramborových lupínků 
docházelo k častému selhání ložiskových 
jednotek, přičemž provozní trvanlivost 
každého nového ložiska činila necelých 6000 
hodin. Ložiska pro fritézy SKF dosáhla více 
než dvojnásobné provozní trvanlivosti a zajis-
tila spolehlivý provoz po dobu delší než  
16 000 hodin bez neplánovaných odstávek. 
Současně nevyžadovala ani nákladné 
domazávání.

Olej na smažení jako 
ložiskové mazivo?

Ložiska SKF pro fritézy to 
umožňují a mohou dále přispět  
k bezpečnosti potravin

Ložiska SKF pro fritézy přispěla ke 
zvýšení spolehlivosti díky inovativnímu 
řešení, které umožnilo, aby olej na 
smažení pronikl do ložiska a působil  
v něm jako mazivo. Tato jedinečná kon-
strukce se vyznačuje speciální plastovou 

   Řešení přizpůsobená nárokům provozního zařízení 

Dostupné s ložiskovým tělesem odlitým z nerezové 
oceli pro hřídele o průměru od 20 do 40 mm, resp. 
od  3/4 do 1 1/2 .

zvláštní objednávku mohou být dodána 
ložiska s jiným množstvím maziva.

• Plastické mazivo schválené NSF

• Náplň plastického maziva  
přizpůsobená požadavkům zákazníka 

• Delší provozní trvanlivost

• Široký rozsah provozních teplot

klecí pro vysoké teploty, krytem z nere-
zové oceli, odstřikovacím kroužkem  
a nerezovým ložiskovým tělesem.

• Snížení počtu neplánovaných 
odstávek vyvolaných selháním ložisek 
a následným znečištěním linky na 
zpracování potravin

• Delší provozní trvanlivost ložisek

• Nižší náklady na domazávání

• Nedochází ke kontaminaci procesního 
oleje vyplachováním plastického 
maziva 

• Vynikající odolnost proti korozi v 
náročných provozních podmínkách
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Kratší odstávka a nižší náklady na 
domazávání
Ve stroji na pečení oplatek, který vyžadoval 
nákladné domazávání po každých 16 týd-
nech, pracují jednotky SKF až pět let 24 hodin 
denně 7 dnů v týdnu bez nároků na doma-
závání. Tím ušetřily náklady na 150 pracov-
ních hodin a 40 kg plastického maziva ročně. 
Produktivita vzrostla nejen díky odstranění 
26hodinových plánovaných odstávek, ale i 
díky zvýšení procesní teploty o 10 až 15 °C.

Menší počet plánovaných odstávek pro pece na pečení 
oplatek?

Ložiskové jednotky SKF pro pece 
na výrobu oplatek mohou dosáh-
nout provozní trvanlivosti až pět 
let bez nároků na domazávání,  
a to i při provozu 24 hodin denně 
sedm dnů v týdnu

Integrované jednotky SKF bez nároků na 
domazávání, které jsou určeny pro pece 
na výrobu oplatek, se skládají z nosné 
kladky a horní válečkové jednotky pro 
manipulační kleště. Jedinečná graitová 
klec zajišťuje mazání ekologickým 
způsobem, který splňuje HACCP. 

• Zvýšení produktivity při nižších 
nárocích na údržbu

• Ekologické řešení - nedochází  
k odkapávání plastického maziva

• Nižší provozní náklady - odstranění 
nákladů na domazávání a likvidaci 
plastických maziv

• Snadná výměna - rychlá dodatečná 
montáž

Nabídka obsahuje ložiska z nerezové oceli a jed-
notky opatřené povlakem z fosfátu manganu pro 
průměry hřídele od 25 do 30 mm.

Řešení přizpůsobená nárokům provozního zařízení 

Pokud chcete zhlédnout krátké 
video, demonstrující využití jed-
notek SKF pro pece na výrobu 
oplatek, naskenujte tento QR kód 
nebo navštivte kanál SKF na 
YouTube.
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Volba maziva se správnými výkonovými parametry může 
vyřešit problémy se spolehlivostí

2) Zaregistrujte se, abyste si mohli zdarma stáhnout aplikaci ze stránek na adrese skf.com/lubrication

Vyšší spolehlivost ložisek
V kritické podtlakové peci na výrobu čokoládových drobků způsobila nedostatečná výkonnost maziva 
selhání ložisek. Použití vysokoteplotního plastického maziva SKF LGET21) umožnilo nahradit mazací 
systém a snížit roční spotřebu plastického maziva z 200 na 4 kg. Zvýšená spolehlivost ložisek přines- 
la snížení nákladů a podstatně zvýšení produktivity.

Volba správného plastického maziva 

Domazávací body 

Mazivo s vhodným složením doplňované správným způsobem

Dělá vám starosti správné označení domazávacích bodů?

SKF nabízí jednoduchá řešení pro identiikaci správného typu a množství maziva pro provozní prostředky. 

Krytky a visačky mazacích hlavic TLAC 50 
Zabraňují vzájemné kontaminaci

SKF Lubrication Planner 
Umožňuje jednoduchou správu obchůzek při domazávání 2).

1) V tomto případě nebylo požadováno plastické mazivo H1 certiikované NSF. 
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Jednoduché a přesné ruční domazávání?

SKF nabízí nářadí a příslušenství na domazávání, která usnadňují ruční doplňování plastického maziva s vyšší přesností.

Bateriový mazací lis SKF řady TLGB 
20

Průtokoměr plastického maziva SKF 
LAGM 1000E 

Ruční mazací lis SKF LAGH 400

Jak často se provádí domazávání a jaké množství se má doplňovat?

SKF DialSet

Software SKF DialSet vypočítá správné 
množství plastického maziva a doma-
závací intervaly. Tyto parametry 
umožňují optimálně dodržet plánované 
domazávací intervaly.

Aplikaci SKF Dialset je možné  
si stáhnout pro Android nebo iOS 
zdarma na adrese skf.com/lubri-
cation nebo naskenováním 
tohoto QR kódu.

Způsoby domazávání a nářadí na domazávání 

Domazávací intervaly 
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Těsnicí materiály, které jsou 
schváleny FDA a jsou vhodné 
pro vysoké provozní teploty?

Těsnění SKF pro vysoké teploty 
zajišťují optimální funkčnost  
a dlouhou provozní trvanlivost.

SKF nabízí široký výběr materiálů 
těsnění od luorokarbonu přes PTFE  
po zdokonalené elastomery, které jsou 
vhodné pro potravinářský průmysl  
a jsou odolné proti působení tepla  
a tepelné roztažnosti. SKF Ecosil, SKF 
Ecorubber a SKF Ecolon představují jen 
některé příklady materiálů vyvinutých 
SKF, které jsou odolné proti horké vodě, 
páře a běžným čisticím přípravkům. 
Přednosti:

• Vyšší účinnost těsnění a delší život-
nost provozních zařízení díky zvýšené  
odolnosti proti oděru

• Energetická účinnost - nižší tření

Nabídka těsnicích materiálů, které splňují předpisy 
FDA. Tabulka v dodatku na str. 122 uvádí přehled 
chemických látek, vůči nimž jsou materiály těsnění 
odolné.

Těsnicí systémy SKF nabízejí účinnou ochranu maziva
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Vyšší spolehlivost řetězů, vyšší bezpečnost operátorů  
a potravin?

Bezvzduchový vstřikovací systém 
SKF ChainLube představuje 
snadno ovladatelné a spolehlivé 
řešení, které je bezpečné pro 
potraviny a umožňuje přesné  
a automatické mazání řetězů.

Systém zajišťuje přesné mazání řetězů 
po jednotlivých roztečích bez nároků na 
připojení ke zdroji stlačeného vzduchu. 
Je vhodný především pro mazání řetězů 
se středně velkou roztečí (50 až 300 
mm), rychlostí nižší než 2 rozteče/s  
a teplotu (prostor trysek) až do 220 °C. 
Vstřikovací trysky se nedotýkají řetězů, 
což zabraňuje usazování nečistot  
a snižuje opotřebení. 

• Nižší náklady na údržbu (maziva  
a mazací úlohy ve srovnání s ručním 
mazáním)

• Vyloučení rizika, že vlivem lidské chyby 
nebude do některého mazacího bodu 
doplněno mazivo  

• Zvýšení produktivity odstraněním 
neplánovaných přerušení výroby 

• Delší provozní trvanlivost díky nižšímu 
opotřebení

• Nižší spotřeba energie dosažená 
sníženým třením

• Vyšší bezpečnost operátora zajištěná 
omezením údržbářských úkolů 

• Pomáhá výrobcům dodržovat proces 
HACCP při výrobě bezpečných 
potravin

• Vyšší čistota - není používáno nad-
měrné množství maziva 

Chcete-li se seznámit se  
systémem SKF na mazání řetězů, 
naskenujte tento QR kód nebo 
přejděte na kanál SKF na 
YouTube.

Zvýšení produktivity pece na výrobu pizzy
V peci na výrobu pizzy nebylo možné doplnit 
ručním mazáním dostatečné množství oleje 
do třecích míst, jako např. do článků řetězu  
a otvorů čepů. Projevovalo se to nadměrným 
opotřebením a následným prokluzováním 
řetězů. Navíc měla pec vysokou spotřebu 
energie a docházelo k velkému počtu 
neplánovaných odstávek. Opětovné uvedení 
pece do provozu trvalo v průměru 40 až 50 
min., což se projevilo na nižší provozuschop-
ností pece. Po instalaci systému SKF Chain-
Lube se zvýšila spolehlivost a bylo zajištěno 
přesné automatické mazaní po jednotlivých 
roztečích.

 

Systém SKF ChainLube může dodávat mazivo 
vhodné pro potravinářský průmysl LFFT 220 pro 
vysoké teploty nebo jiné typy maziv, která jsou 
používána v příslušném provozu.

Kompaktní jednotka s integrovaným automatickými 
čerpadlovými systémy a zásobníkem usnadňuje 
montáž a zajišťuje jednoduchou obsluhu. 

Plastické mazivo pro extrémní teploty (> 180 až 350 °C)
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Delší provozní trvanlivost a vyloučení neplánových  
přerušení výroby?

Systém SKF vstřikování  
plastického maziva pro  
kontinuální sterilizátory snižuje 
počet neplánovaných přerušení 
výroby a současně prodlužuje 
životnost řetězů.

Toto řešení SKF, které bylo vyvinuto pro 
kontinuální sterilizátory na plechovky  
a skleněné obalové nádoby, automaticky 
vstřikuje mazivo pod tlakem do čepů 
řetězu za provozu. Systém nabízí spolu  
s monitorováním a řízením mazacích 
cyklů následující přednosti: 

• Odstranění neplánovaných odstávek 
způsobených nesprávným mazáním

• Prodloužení provozní životnosti řetězu

• Zlepšení energetické účinnosti

• Nižší spotřeba plastického maziva 

• Snížení dopadů na životní prostředí 

Delší provozní trvanlivost a vyloučení 
neplánových přerušení výroby 
Použití systému SKF vstřikování plastického 
maziva pouze na jednom stroji na výrobu 
zeleninových konzerv umožnilo zpracovateli 
snížit mzdové náklady, náklady na opravy  
a počet neplánovaných odstávek a současně 
výrazně prodloužit provozní trvanlivost. 
Řetězy ve strojích na výrobu zeleninových 
konzerv nyní dosahují životnosti 12 až 15 let 
(ve srovnání se 6 až 7 roky v případě běžných 
systémů).

Jednotka se skládá ze vstřikovací hlavy, snímacího 
systému se spouštěcím kolem a jednotky pro kon-
trolu a monitorování mazacích cyklů.

Řešení přizpůsobená nárokům provozního zařízení 
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Chlazení potravin



Strojní zařízení vystavená působení 
teplot pod 0°C při mražení a chlazení 
vyžadují častou údržbu.

V průběhu hygienického čištění se 
teploty mohou rychle měnit v rozmezí 
od teplot nižších než bod mrazu po 
teploty kolem 35 °C, což má za následek 
rozpínání vzduchu v ložisku. Tzv. 
„dýchání“ může způsobit průnik vody 
nebo vlhkosti do ložisek a následnou 
korozi a emulziikaci plastického maziva. 

Nedostatečné mazací vlastnosti degra-
dovaného plastického maziva mohou 
způsobit styk kov na kov, porušení 
oběžných drah a vysoké tření. Projeví se 
to nepříznivě na spolehlivosti a spotřebě 
energie. Doplněním maziva odstraníte 
vlhkost z ložiska, avšak může dojít ke 
kontaminaci produktu. V extrémních 
případech může zmrzlá voda nebo 
mazivo zablokovat ložisko a následně 
vyvolat prasknutí ložiskového kroužku.

To vede k neplánovaným přerušením 
výroby, výměně nadměrného počtu dílů 
a souvisejícím zvýšeným mzdovým 
nákladům. Odstranění kontaminované- 
ho maziva vyžaduje vtlačování drahého 
čerstvého maziva pro potravinářský 
průmysl do ložiska. To vše má za 
následek nárůst celkových nákladů  
na údržbu a výrobní ztráty.

Řešení pro nízké teploty SKF  mohou 
pomoci.
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–50 °C –40 °C –30 °C –20 °C –10 °C 0 °C

Extrémně nízká teplota Nízká teplota
–45 °C –15 °C  +1 °C

Mražení

Zachla- 
zovaní

Chlazení

Typické obtíže v prostředích s nízkou teplotou
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Postup mazání, který může snížit riziko kontaminace  
a náklady na údržbu? 

Ložisko s tuhým olejem před-
stavuje řešení pro prostředí  
s nízkými teplotami

Tuhý olej je polymerní matrice, která je 
napuštěna mazacím olejem. Vyplňuje 
vnitřní prostor ložiska a obaluje klec  
a valivá tělesa. 

Matrice tuhého oleje obsahuje 2x až 4x 
více mazacího oleje než srovnatelné 
ložisko s těsněními s náplní plastického 
maziva.

• Bez nároků na domazávání 

• Spolehlivost: odstranění dýchání  
v ložisku způsobené prudkými změ-
nami teploty a snížení rizika koroze

• Brání průniku nečistot do ložiska  
a odolává většině chemických 
přípravků používaných k oplachu 
strojů bez emulziikace maziva

• Bezpečnost potravin

 – Nedochází k úniku maziva  
a kontaminaci potravin: Tuhý olej 
odolává vysokým odstředivým 
silám 

 – Tuhý olej pro potravinářský 
průmysl je vhodný pro teploty  
až do -45 °C (označení W64FL)

• Nižší počet přerušení výroby a nižší 
výrobní ztráty  

• Vhodné pro obtížně dostupná místa 
- kde je ruční domazávání obtížné

Polymerní matrice zcela vyplňuje vnitřní prostor 
ložiska a obaluje klec a valivá tělesa. Řešení  
s tuhým olejem lze používat v podstatě ve všech 
typech ložisek s dostatečně velkým vnitřním 
prostorem. 

70%

30%

60%

35%

5%

Vzduch

Zahušťo-

     vadlo 

Olej

Polymer

Olej

Ložisko
s náplní plastického 

maziva

Ložiska 
s tuhým 
mazivem

Matrice tuhého oleje obsahuje 2x až 4x více 
mazacího oleje než srovnatelné ložisko s náplní 
běžného plastického maziva, a tedy nevyžaduje 
domazávání.

Při volbě správného typu ložiska a tuhého 
oleje pro konkrétní podmínky se, prosíme, 
obraťte na SKF nebo na jejího autorizova- 
ného distributora.

Použití při extrémních teplotách (-15 až -45 °C)
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Způsobují hygienické 
oplachování a náhlé změny 
teploty selhání ložisek?

Ložiska z nerezové oceli s tuhým 
olejem dosahují delší provozní 
trvanlivosti  v náročných 
provozních podmínkách.

Tuhý olej podstatně omezuje dýchání 
ložiska, které je způsobeno rychlými 
změnami teploty, a omezuje vznik 
koroze vyvolané hygienickým čištěním. 
Výsledek:

• Delší provozní trvanlivost ložisek

• Nižší počet odstávek a nižší náklady  
na údržbu: náhradní díly, mazivo  
a mzdové náklady

Delší trvanlivost i přes používané 
oplachování  
Ve spirálové mraznici na ryby dosahovalo 
ložisko řetězového kola velmi krátké provozní 
trvanlivosti, která byla způsobena průnikem 
velkého množství vody do ložiska a dýcháním 
ložiska v průběhu čištění (–45 až +35 °C). 
Kuličková ložiska SKF z nerezové oceli, tuhým 
olejem (provedení pro nízké teploty)  
a s těsněním 2RS1 zajišťuje:
• Spolehlivý provoz dosažený odstraněním 

dýchání ložiska 
• Prodloužení trvanlivosti ložisek z jednoho 

na dva roky
• Úspory nákladů na údržbu

Chcete-li se seznámit s před-
nostmi řešení SKF pro mražení, 
naskenujte tento QR kód nebo  
přejděte na kanál SKF na 
YouTube.
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Průlom v trvanlivosti ložisek dosažený dokonalou ochranou 
proti korozi? 

Kuličková ložiska vysoce odolná 
proti korozi MRC s těsněním  
a tuhým olejem se vyznačují vyšší 
odolností proti korozi, delší  
únavovou trvanlivostí a výrazně 
zvýšenou spolehlivostí.

Mazání tuhým olejem pro velmi nízké 
teploty (–45 °C) snižuje riziko dýchání 
ložiska způsobené častým oplacho-
váním a prudkými změnami teploty. 
Použití nerezové oceli s vysokým obsa-
hem dusíku (HNCR) ve spojení  
s keramickými kuličkami, klecí z nere-
zové oceli a výztužnými kroužky  
těsnění zajišťuje: 

•  Vynikající odolnost proti korozi  
a únavovou trvanlivost

• Výrazné zvýšení spolehlivosti ložiska

Ochrana ložiska může být dále zvýšena 
použitím těsnění z nitrilové pryže, které 
má modrou barvu kvůli snadnějšímu 
rozpoznání. Nitrilová pryž splňuje 
doporučení FDA, a tedy snižuje riziko 
nákladného stahování výrobků z trhu.

Více zmrzliny s nižšími nároky na údržbu  
Jistý výrobce zmrzliny musel řešit problémy  
s krátkou trvanlivostí standardních ložisek  
v nábojích v mrazicím tunelu na mražení  
zmrzliny. Příčinou bylo dýchání ložisek a 
nábojů v průběhu čištění a riziko průniku 
vody (změna teploty ze -45 na 25 °C),  
která způsobovala korozi.  
Společnost SKF osadila tunely kuličkovými 
ložisky MRC s vysokou odolností proti korozi, 
náplní tuhého oleje a obráběnými těsněními 
schválenými FDA, která byla snadno vizuálně 
rozpoznatelná. 
Po pouhém jednom roce provozu bylo zřejmé, 
že ložiska SKF dosáhnou delší předpokládané 
provozní trvanlivosti, která v konkrétní aplikaci 
může činit až šest let.  Tato ložiska nevyžadují 
domazávání, a tedy umožnila provozovateli 
zkrátit dobu údržby, snížit náklady a zlepšit 
bezpečnost potravin, protože zamezila 
potenciální kontaminaci produktu plastickým 
mazivem. Dále zabránila nepříznivým 
dopadům na životní prostředí, protože se 
snížilo množství odpadního maziva a nebylo 
nutné zajistit jeho odstranění a likvidací.

Aplikace s vyšším působícím zatížením a častým  
oplachováním (-15 až -45 °C)
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Problémy se spolehlivostí způsobené korozí a vymýváním 
plastického maziva?

Ložiskové jednotky Y  
potravinářské řady SKF Food Line 
představují řešení bez nároků  
na domazávání. 

Ložiskové jednotky Y potravinářské řady 
SKF Food Line s ložisky z nerezové oceli 
jsou vhodné pro použití při nízkých 
teplotách do -15 °C.

• Bez nároků na domazávání - 
nedochází k odkapávání plastického 
maziva nebo kontaminaci při 
odstraňování starého maziva 
vtlačováním nového maziva

• Snížené náklady na domazávání  
a menší dopady na životní prostředí

• Nižší riziko předčasného selhání 
ložiska

• Odolnost proti korozi

• Dokonalejší odstranění mikroorga- 
nismů díky pevnému plnému  
provedení spodní části a hladkému 
povrchu

Dostupná nabídka výrobků1): 

• Metrické rozměry: Průměr díry 20 až 50 mm

• Palcové rozměry:  Průměr díry 3/4”, 1”, 1 1/8”, 
1 1/16”, 1 1/4”, 1 7/16”, 1 1/2”, 1 15/16”

Dvojnásobná trvanlivost a spolehlivost 
ložisek
V tunelu na výrobu zmrzliny docházelo k 
selhání opěrných ložisek řetězového pohonu 
vlivem koroze a emulsiikace plastického 
maziva. Použití ložiskových jednotek Y potrav-
inářské řady SKF Food Line umožnilo  
prodloužit trvanlivost ložisek ze 6 měsíců  
na více než jeden rok při zajištění naprosté 
spolehlivosti v průběhu sezónní špičky.

1) Viz systém značení v dodatku na str. 120.

Použití při nízkých teplotách (do -15 °C)
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Nemůžete najít dodavatele ložisek s požadovanými 
vlastnostmi plastického maziva?

Ložiska SKF s náplní plastického maziva na celou dobu trvanlivosti 
podle požadavků zákazníka

V případech, kdy zákazník vyžaduje určitou značku maziva, určité množství náplně 
plastického maziva nebo nestandardní balení a značení, může SKF nabídnout řešení 
přizpůsobené potřebám zákazníka:

• Široký výběr různých typů ložisek 

• Podle potřeby s těsněními nebo kryty (v závislosti na velikosti)

• Ložisko může být naplněno libovolným množstvím maziva (od 10 do 100%)

• Je možné použít jakékoli plastické mazivo podle požadavků zákazníka (např. 
jestliže je v provozu nutné používat plastické mazivo pouze jednoho výrobce)

• Ložisko lze opatřit kódem sledovatelnosti a laserem vyrobit nové označení 

• Na zvláštní objednávku mohou být ložiska vakuově zabalena

Spolehlivá dodávka ložisek s těsněními  
s nestandardními typy a náplněmi 
plastických maziv 
Ve vytvrzovacím tunelu chtěl zákazník  
používat kuličková ložiska z nerezové oceli  
s náplní určitého plastického maziva pro nízké 
teploty, které se již osvědčilo v takových aplik-
acích. Vhodná ložiska nebylo možné dodat  
v krátké dodací lhůtě a v požadovaném 
malém množství. Výsledkem byly časově 
náročné opravy.
Společnost SKF byla schopna dodat ložiska  
z nerezové oceli podle požadavků zákazníka  
v malém počtu kusů a v požadované dodací 
lhůtě. 

Použití při nízkých teplotách  
(do -15 °C)
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Těsnicí materiály, které jsou schváleny FDA a jsou vhodné 
pro teploty nižší než 0°C?

Těsnění SKF pro nízké teploty 
zajišťují optimální funkčnost  
a dlouhou provozní trvanlivost.

Těsnění SKF jsou vyráběna z materiálů 
vhodných pro potravinářský průmysl: od 
luorokarbonové pryže přes PTFE po 
elastomery. Řady materiálů SKF Ecosil, 
SKF Ecolon, ECOPUR 95A-bl-FG a SKF 
Ecorubber představují jen některé 
příklady vlastních materiálů SKF, které 
jsou odolné proti čisticím kapalinám  
a nízkým teplotám a umožňují 
dosáhnout:

•  Vyšší účinnosti těsnění a delší  
životnosti provozních zařízení díky 
zvýšené odolnosti proti oděru  
a opotřebení

• lepší energetické účinnosti

• nižšího tření

Dvojnásobně dlouhá střední doba mezi 
opravami převodovky vytvrzovacího tunelu
Vytvrzovací tunel procházel jednou ročně 
plánovanou údržbou, která měla zabránit 
katastroickému selhání hlavní převodovky  
a řetězového pohonu. Demontáž převodovky 
byla však spojena s rizikem úrazů  
a ohrožením bezpečnosti. 
Analýza prvotní příčiny selhání ložiska prove-
dená techniky SKF odhalila jako zásadní 
problém korozi (způsobenou průnikem čisticí 
kapaliny) a „dýchání“ ve spojení s nesprávnou 
montáží těsnění. Společnost SKF navrhla 
montáž jednotky se dvěma těsněními Ecolon 
4, která se vyznačují vynikající odolností proti 
chemickým látkám, opotřebení a oděru. Na 
vertikální výstupní hřídel bylo namontováno 
kuličkové ložisko SKF z nerezové oceli s náplní 
tuhého oleje, které je odolné proti korozi  
a průniku kapalin. Jednoduchý odstřikovací 
kroužek zajistil utěsnění výstupní hřídele a 
zadržel nadměrné množství vody při otáče- 
ní. Díky tomu se střední doba mezi opravami 
prodloužila na 18 měsíců.

Příklady těsnicích  
materiálů, které splňují  
předpisy FDA.

Ochrana plastického maziva zajištěná vysoce účinnými těsněními 
a těsnicími systémy

Další informace - viz tabulka s materiálovými 
údaji na str. 122.
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Testovací souprava SKF 
umožňuje provádět 
rychlou a spolehlivou 
analýzu maziva

Jistý potravinářský závod si 
nechával analyzovat vzorky 
maziva odebrané z provozních 
zařízení v externí laboratoři. 
Výsledky však často přicházely se 
zpožděním, a tedy nepříznivě 
ovlivňovaly rozhodování vedení 
závodu. Souprava na testování 
plastického maziva SKF TKGT 1 
umožnila údržbářskému per-
sonálu provádět základní testy 
plastického maziva odebraného  
z provozních zařízení. Tím posílila 
postavení operátora a urychlila 
rozhodovací proces.Navíc snížila 
náklady na analýzy o 25 %.
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Mohou snížit počet případů selhání ložisek až o 36 %

Testování stavu plastického maziva?

Souprava na testování plastického maziva SKF  
TKGT 1

Zařízení na bezdemontážní diagnostiku SKF pomáhá  
vyhodnotit a monitorovat stav plastického maziva a tím 
umožňuje uživatelům dosáhnout následujících výhod: 

• Úspora plastického maziva - domazávací intervaly mohou 
být nastaveny podle skutečných podmínek

• Nižší riziko, že degradace a kontaminace plastického maziva 
zůstanou nepovšimnuty 

• Prevence selhání vlivem použití nevhodných maziv

• Optimalizace obchůzek při domazávání 

• Vyšší optimalizace provozních zařízení - informace lze využít 
při analýze prvotní poruchy selhání
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Ruční mazací lis SKF LAGH 400 Průtokoměr plastického maziva SKF 1000E

Chcete-li se seznámit se soupravou na testování plastického 
maziva SKF, naskenujte tento kód nebo navštivte kanál “SKF 
Maintenance Products na YouTube.

Mazání a následné domazávání  
prováděné správným způsobem

Správné postupy a nářadí pro běžné ruční domazávání 

Zjištění stavu plastického maziva umožní optimalizaci domazávacího plánu 
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Prodloužení střední doby mezi poruchami dopravních řetězů?

Olejové vstřikovací systémy SKF ChainLube  
představují spolehlivé řešení pro přesné a auto-
matické mazání řetězů.

Systém se skládá z objemových pístových čerpadel, která 
dodávají přesně odměřené objemy maziva do třecích bodů  
za chodu řetězu. Na řídicí jednotce je předem nastaven  
požadovaný domazávací interval. Vstřikovací trysky se 
nedotýkají řetězů, a tedy nedochází k hromadění nečistot  
a opotřebení dílů.

• Nižší náklady na údržbu (maziva a mazací úlohy ve srovnání 
s ručním mazáním)

• Vyloučení rizika, že vlivem lidské chyby nebude do některé- 
ho mazacího bodu doplněno mazivo

• Zvýšení produktivity odstraněním neplánovaných přerušení 
výroby 

• Delší provozní trvanlivost díky nižšímu opotřebení  řetězů

• Nižší spotřeba energie dosažená menším třením

• Vyšší bezpečnost operátora - provádí menší počet 
údržbářských úkonů 

• Pomáhá výrobcům dodržovat proces HACCP při výrobě  
bezpečných potravin)

• Vyšší čistota - nedochází k doplňování nadměrného 
množství maziva

Automatické mazání řetězů v náročných provozních podmínkách
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SKF může doporučit správný systém vstřikování oleje podle požadavků konkrétní aplikace.

Vzduchový systém vstřikování oleje SKF ChainLube

Tento systém je nejvhodnější pro mazání řetězů, u nichž nelze 
rozpoznat rozteč, protože se pohybují vysokou rychlostí nebo 
mají velmi malou rozteč (menší než 50 mm). Regulovaný 
průtok nosného vzduchu se využívá k dopravě malého 
množství maziva s viskozitou až 400 cSt, přičemž v blízkosti 
vstřikovacích trysek se v podstatě netvoří mlha.

Bezvzduchový systém vstřikování oleje SKF 
ChainLube

Systém zajišťuje přesné mazání řetězů po jednotlivých  
roztečích bez nároků na připojení ke zdroji stlačeného vzdu-
chu. Je vhodný k mazání řetězů se středně velkou roztečí (50 
až 300 mm), které se pohybují rychlostí nižší než 2 rozteče/s.

Modulární a lexibilní systém pro vstřikování maziv 
s nejrůznější viskozitou do několika mazacích míst 
(běžně až 12).

Kompaktní jednotka s integrovaným automatickými 
čerpacími systémy a zásobníkem usnadňuje 
montáž a zajišťuje jednoduchou obsluhu. Může 
dodávat mazivo až do osmi mazacích míst.

 Systém SKF ChainLube může dodávat mazivo 
LFFT 80, které je vhodné pro potravinářský 
průmysl, nízké teploty a vlhké prostředí, anebo jiné 
typy maziv používané v příslušném provozu.
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Následné zpracování  
a balení 



Zařízení pro následné zpracování - od plnění přes balicí linky 
po paletizaci - se musí vyrovnávat s mnoha nepříznivými  
podmínkami, které ovlivňují účinnost linky. 

SKF může poskytnout podporu ve formě řešení mazání -  
od řešení bez nároků na domazávání přes účinná těsnění  
po automatické mazací systémy.

Pokud se používá vysokotlaké oplachování, voda a čisticí  
prostředky mohou způsobit průnik nečistot do uložení, korozi  
a vypláchnutí plastického maziva z ložisek. 

Nadměrné mazání, které se často používá k odstranění 
starého maziva z ložiska, může způsobit kontaminaci  
produktu/obalu a zvýšit náklady na zpracování odpadu.

 Abrazivní vlastnosti zpracovávaných materiálů a zásaditá 
povaha kapalin používaných při čištění mohou nepříznivě 
ovlivnit účinnost těsnění a způsobit korozi ložisek.

Vysoké objemy vody a rozpustné směsi maziv používané k 
mazání kloubových řetězových dopravníků mohou způsobit 
úraz při uklouznutí na kluzké podlaze nebo problémy  
s kvalitou balení způsobené mikroorganismy a vlhkostí.
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Typické problémy při následném zpracování a na balicích strojích
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Potřebujete účinně zabránit 
průniku tlakové vody?

Ložiskové těsnění SKF 2RF 
zabraňuje průniku nečistot  
do ložiska, a zadržuje mazivo  
v ložisku

Inovativní a účinný těsnicí systém se 
skládá z vícebariérové ochrany, která 
zaručuje delší provozní trvanlivost 
ložiska († obr. 1).

• Uspořádání těsnění SKF zajišťuje 
vysokou účinnost při vysokotlakém 
oplachování 

• Těsnění 2RF účinně brání průniku 
čisticích prostředků ke stykové           
ploše mezi těsněním a ložiskovým 
kroužkem

• Plastické mazivo vhodné pro 
potravinářský průmysl

 – Odstřikovací kroužek a těsnicí břity 
těsnění jsou vyrobeny z pryžových 
směsí schválených FDA.

 – Prostor mezi vloženým těsněním 
a odstřikovacím kroužkem je vypl-
něn plastickým mazivem schvále- 
ným NSF pro potravinářský 
průmysl

1 Odstřikovací kroužek zajišťuje 
mechanickou ochranu a ochranu 
proti průniku nečistot do ložiska 
působením odstředivé síly. 
Současně představuje první  
kontaktní těsnění, protože jeho 
pogumovaný břit se dotýká v  
axiálním směru plochého těsnění.

2 Prostor mezi pogumovaným břitem 
odstřikovacího kroužku a plochým 
těsněním je vyplněn potravinářským 
plastickým mazivem SKF, které 
zajišťuje zvýšenou ochranu.

3 Dalšího zvýšení účinnosti těsnění je 
dosaženo labyrintovým těsněním, 
které je tvořeno vnějším povrchem 
odstřikovacího kroužku a vnějším 
kroužkem a dále kovovým kroužkem 
a osazením na vnitřním ložiskovém 
kroužku.

Podrobné informace o nabídce SKF vám sdělí 
autorizovaný distributor nebo zástupce SKF.

Podstatné prodloužení provozní 
trvanlivosti ložiska 
Vysokotlaké oplachování vyvolávalo  
selhání ložisek a problémy s korozí u 
dopravníků balicí linky na mléčné výrobky. 
Výsledkem byly nákladné výměny ložisek, 
která musela být běžně měněna po 60 až 
90 dnech. Ložiskové jednotky Y potravi- 
nářské řady SKF Food Line z nerezové 
oceli umožnily prodloužit provozní trvanli-
vost ložiska z 2000 na 22 000 hodin. 

Obr. 1

Těsnicí systém ložiskových jednotek Y 
potravinářské řady SKF Food Line

1

3

2

Prohlédněte si průběh testu 
těsnění SKF 2RF oplachem 
vysokotlakou vodou. 
Naskenujte si tento QR kód 
nebo navštivte kanál SKF  
na YouTube

Vysokotlaké čištění
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Kompozitní materiál

Široká nabídka ložiskových těles

Ložiska odolná proti korozi Účinná koncová víka

Nerezová ocelolitina

Dlouhá trvanlivost ložisek bez nároků na domazávání  
i při častém oplachování?

Ložiskové jednotky Y potravi- 
nářské řady SKF Food Line 
odstraňují problémy s korozí, 
předčasným selháním  
a nepříznivými dopady na životní 
prostředí, které souvisejí  
s oplachováním 

Ložiskové jednotky Y potravinářské řady 
SKF Food Line, které jsou opatřeny 
vícenásobným těsněním, zabraňují 
průniku čisticích prostředků, vody  
a jiných nečistot do ložiska a současně 
zadržují mazivo uvnitř ložiska. 

• Zlepšená ochrana proti průniku cizích 
částic - nedochází k odkapávání 
maziva a znečištění vytlačováním 
starého maziva z ložiska 

• Snížené náklady na domazávání  
a menší dopady na životní prostředí

• Nižší riziko předčasného selhání 
ložiska

• Odstranění rizika vynechání některého 
mazacího místa vlivem lidské chyby

• Odolnost proti korozi i při oplachování

• Dokonalejší odstranění  
mikroorganismů díky pevnému 
plnému provedení spodní části  
a hladkému povrchu

Jaké množství plastického maziva 
můžete ušetřit 
V průměru 15 g (0,53 oz.) maziva  
při každém vytlačení starého maziva  
z ložiska novým mazivem,  
což odpovídá:

• 1,5 kg (3.3 lb.) .) za týden na jeden 
domazávací cyklus

• 78 kg (172 lb.) maziva ročně

Všechny ložiskové jednotky Y SKF jsou 
nabízeny s následujícími průměry děr1): 
Metrické rozměry: 20 až 50 mm
Palcové rozměry: 3/4” , 1”, 1 1/8” , 1 1/16” , 1 1/4” 
, 1 7/16”, 1 1/2”, 1 15/16”

1) Viz systém značení v dodatku na str. 120.

Zkoušky prokázaly, 
že vydrží působení 
proudu vody o tlaku 
100 bar bez změny 
polohy. Dostupné  
pro celou nabídku  
ložiskových těles.

Provedení  
z nerezové ocele

Zástupce SKF vás může seznámit pomocí  
programu dokumentovaných řešení SKF s tím,  
jak lze snížit náklady použitím ložiskových jednotek 
Y potravinářské řady SKF na základě běžných dat 
získaných ve vašem výrobním závodu.
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Standardní ložiska s funkcemi pro zajištění bezpečnosti 
potravin?

Kuličková ložiska z nerezové oceli 
potravinářské řady SKF Food Line 
snižují riziko a následky znečištění 
linky na zpracování potravin.

Kuličková ložiska z nerezové oceli 
potravinářské řady SKF Food Line,  
která se skládají z dílů z nerezové oceli  
(kroužky, kuličky, klece, kryty a  výztužné 
kroužky těsnění), zajišťují spolehlivý 
chod ve vlhkém a korozivním prostředí. 
Ložiska s náplní vysoce kvalitního 
maziva kategorie H1 podle NSF jsou 
opatřena těsněním z nitrilové pryže 
modré barvy, které umožňuje opticky 
rozpoznat splnění doporučení FDA  
a kategorie 3 ES.

•  Vyšší ochrana proti korozi

• Splnění předpisů pro bezpečnost 
potravin

• Opticky rozpoznatelná těsnění brání 
potenciální kontaminaci linky na  
zpracován potravin.

• Dostupné pro průměry hřídelů až  
do 40 mm

Průnik zpracovávaných surovin a koroze?

Kuličková ložiska z nerezové oceli 
SKF s tuhým olejem jsou opatřena 
matricí tuhého oleje, která 
vyplňuje volný prostor v ložisku. 
Tím podstatně omezuje průnik 
cizích těles do ložiska.

Kuličková ložiska z nerezové oceli SKF  
s tuhým olejem obsahují 2x až 4x více 
oleje než ložiska s náplní běžného plas-
tického maziva. Náplň zajišťuje provoz 
bez domazávání po celou dobu  
trvanlivosti ložiska. Matrice tuhého oleje 
je chemicky inertní a je odolná proti 
zásaditým čisticím prostředkům, které 
se obvykle používají při hygienickém 
čištění. 

• Podstatné omezení průniku nečistot 

• Minimalizuje riziko vzniku koroze

• Nabídka ložisek mazaných olejem 
schváleným NSF pro potravinářský 
průmysl pro teploty od –20 do +85 °C 
(bílá barva)

• Dostupné pro průměry hřídelů až do 
40 mm

Dvojnásobná provozní trvanlivost
Balicí linka na mléčné nápoje byla oplacho-
vána peroxidem vodíku a jinými čisticími 
prostředky, které způsobily korozi ložisek  
a jejich předčasné selhání. Nerezová kuličko- 
vá ložiska SKF dosahují více než dvojnásobné 
provozní trvanlivosti ve srovnání  
s původně používanými ložisky. 

Snížení kontaminace balení plastickým 
mazivem
Působení chemických čisticích přípravků 
a konstantní vlhkost vyvolávaly korozi  
standardních kuličkových ložisek v plniči.  
Nadměrné mazání původních ložisek 
způsobovalo kontaminaci obalů. Přechod na 
kuličková ložiska z nerezové oceli SKF s náplní 
tuhého oleje prodloužil provozní trvanlivost 
ložiska ze tří na 11 měsíců a současně brání 
znečištění mazivem.

Mokrá a korozivní prostředí 
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Poškození tělesa lomem, nízká spolehlivost?

Ložiskové jednotky Y  
potravinářské řady SKF Food Line  
s ložiskovými tělesy z nerezové 
oceli jsou ideální pro uložení, 
která musí splňovat nejvyšší 
nároky na trvanlivost.

Riziko selhání je podstatně nižší, protože 
tělesa mohou přenášet vysoká nebo 
rázová zatížení. Progresivní těsnicí  
systém zabraňuje průniku vody a jiných 
nečistot do ložiska a dále zadržuje 
mazivo v ložisku. 

• Nižší náklady na domazávání  
a zatížení životního prostředí

• Nižší riziko předčasného selhání 
ložiska

• Odolnost proti korozi při téměř  
veškerých způsobech oplachování

Polymerová ložiska SKF jsou nabízena v různých 
rozměrových řadách a s různými průměry děr  
od 3 do 60 mm.

Aplikace vystavené působení chemických látek?

Vyšší dostupnost stroje
Korozivní prostředky (ozónovaná voda)  
a vymývání maziva v myčce láhví způsobily 
opakované selhání ložisek. Namontovaná 
polymerová ložiska SKF snížila počet 
odstávek a zvýšila produkci a dále dosáhla 
výrazně delší trvanlivosti.

1) Při volbě správného typu ložiska pro konkrétní 
podmínky aplikace se laskavě obraťte na SKF 
nebo autorizovaného distributora SKF.

Prostory s vysokou vlhkostí

Prostředí s vysokým rázovým zatížením

Polymerová ložiska SKF1)  
se vyznačují vynikající chemickou 
odolností v náročných 
prostředích.

Polymerová ložiska SKF z progresivního 
samomazného polymerového materiálu 
mohou pracovat na sucho bez nároků 
na domazávání. Tato ložiska se vyznačují 
nízkým součinitelem tření a vynikající 
odolností proti opotřebení  
a  únavovému poškození. 

• Samomazné ložisko bez nároků  
na domazávání 

• Odolnost proti korozi a chemickým 
látkám

• O 80 % lehčí než ocel

• Tichý chod
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Flexibilní řešení pro 
dodatečnou montáž, když je 
potřebujete nejvíc

Těsnění SKF R1U  
pro otočné spoje plničů 

Rotační těsnění s těsnicím břitem bez 
pružiny se vyznačují nízkým třením  
a zajišťují dobré vedení břitu, i v případě 
jakékoli výstřednosti. Těsnicí břit je 
opatřený zesílenou hranou, která  
kompenzuje případné opotřebení. Vnější 
silnější břit a větší vnější průměr 
zabraňují otáčení těsnění v tělese.

• Dobré těsnicí vlastnosti a spolehlivá 
funkce při působení různých  
zpracovávaných potravin a nápojů 

• Snadná dodatečná montáž, těsnění  
se přizpůsobí jakémukoli tělesu.

• Splnění požadavků na bezpečnost 
potravin (používání schváleného 
materiálu)

Modernizace může snížit 
náklady na údržbu a četnost 
údržby?

Těsnění SKF R2U pro otočné  
spoje plničů 

Rotační těsnění s těsnicím břitem a níz-
kým třením se vyznačuje vynikající  
účinností v zařízeních, která pracují  
s vysokými otáčkami a teplotami  
a vyžadují nákladnou a častou výměnu 
kvůli opotřebení kovových stykových 
ploch způsobenému těsněním. Těsnění 
se skládá z O-kroužku z elastomeru  
a vnější průměr je uložen s přesahem, 
aby nedocházelo k otáčení těsnění  
v tělese.

• Snížení počtu výměn mechanických 
dílů přispívá k nižším nákladům na 
údržbu a podstatným úsporám zdrojů 
při demontáži a montáži 

• Spolehlivý provoz i při vyšších 
otáčkách a teplotě a v podmínkách 
nedostatečného mazání

Těsnění R1U jsou vhodná pro obvodové rychlosti 
0,5 m/s a tlaky až do 10 bar.

Těsnění R2U jsou určena pro obvodové rychlosti až 
do 2,5 m/s a tlaky až do 10 bar v případě, že jsou 
vyráběna z materiálů obsahujících PTFE.

1) Pokud mají být používána ve stávajících 
zařízeních, je třeba provést mechanické úpravy. 
Prosím, spojte se s prodejním partnerem nebo 
distributorem SKF.

Řešení přizpůsobená konkrétnímu zařízení podle požadavků 
zákazníka jako standard

Rotační spoje pro dávkovací stroje 

Posunutí návrhu materiálu na vyšší úroveň
Na základě provozních zkušeností z dříve aplikovaných řešení v potravinářském a nápojovém průmyslu 
posunuli technici SKF běžná konstrukční řešení na vyšší úroveň a vyvinuli alternativní řešení, která splňují 
zásady hygienické konstrukce a využívají s vynikajícími výsledky materiály vhodné pro styk s potravinami  
v zařízeních v potravinářském a nápojovém průmyslu.
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Jednoduché řešení pro 
dodatečnou montáž, rychlé 
řešení problémů

Těsnění SKF D1P pro dávkovací 
písty se vyznačují snadným 
čištěním, vysokou účinností  
a odolností proti vytlačení  
v tělese pístu.

Proilová těsnění D1P jsou opatřena 
těsnicím břitem z elastomeru. Mohou 
být namontována zády k sobě nebo 
samostatně v zařízeních, v nichž vzniká 
při sání nízký podtlak. 

• Dobré těsnicí vlastnosti a spolehlivá 
funkce při působení různých  
zpracovávaných potravin a nápojů. 

• Snadná dodatečná montáž, těsnění  
se přizpůsobí jakémukoli tělesu.

Časté odstávky vyžadují 
nákladné výměny?

Těsnění SKF D2P pro dávkovací 
písty představují spolehlivé řešení 
v případě, že jsou vystavena půso-
bení vysoce abrazivních výrobků, 
čisticích chemických přípravků  
a vysokých tlaků a otáček. 

Těsnění s těsnicím břitem z termoplastu 
předepjatým pružinou je vyplněno 
silikonem, který zabraňuje průniku  
nečistot do prostoru pružiny. Těsnění lze 
velmi snadno čistit, namontovat do 
děleného tělesa a statický břit je možno 
axiálně stlačit.  
Těsnění D2P obsahují PTFE, a tedy 
odolávají vysokým teplotám.

• Vyšší výkonnost dosažená 
modernizací 

• Vysoká chemická a tepelná odolnost

• Nižší opotřebení i při působení 
abrazivních potravinových produktů

• Méně nákladná výměna  

Zvýšení efektivnosti i při 
jednoduché údržbě?

Těsnicí systém SKF D3P pro  
dávkovací písty je úplný termoplas- 
tický píst pro plnicí válce, který je 
namontován přímo na ojnici.

Těsnicí systém, který je vyroben 
z materiálů SKF Ecowear a mnoha dalších 
směsí SKF Ecolon, zajišťuje současně 
utěsnění a vedení, a tedy klade nižší 
nároky na údržbu. O-kroužky mají funkci 
opěrných prvků, které zabraňují zachycení 
částic nečistot. Mohou být vyrobeny  
z různých elastomerů v závislosti na poža-
davcích aplikace.

• Vyšší efektivnost dosažená 
modernizaci2) 

• Výrazně jednodušší údržba

• Snadnější čištění 

2) Konstrukce těsnicího systému je kvůli  
jednodušší údržbě opatřena závitem místo 
zaskakovacího spoje. 

Dávkovací písty 
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Řešení těsnění, které splňuje požadavky FDA a zajišťuje 
spolehlivou funkci i v náročných provozních podmínkách?

Obráběná těsnění SKF jsou 
navržena s ohledem na zajištění 
odolnosti proti průniku zpraco- 
vávaných potravin a nápojů, jakož 
i oplachování agresivními  
chemickými přípravky. 

Těsnění SKF jsou vyráběna ze standard-
ních materiálů a materiálů vyvinutých 
SKF, které jsou schváleny FDA. Těsnění 
přizpůsobená požadavkům zákazníka 
mohou být vyrobena za necelý 1 až 2 
dny. Taková těsnění navíc nabízejí 
následující přednosti:

• Odolnost proti vysoké vlhkosti, horké 
páře a chemickým látkám používaným 
k sanitaci (CIP)

• Vysoká odolnost proti opotřebení 
včetně zpracovávaných abrazivních 
materiálů 

• Méně neplánovaných odstávek  
a nekvalitních výrobků

• Delší životnost

• Nižší tření

H-ECOPUR je termoplastický polyuretanový elas-
tomer, který spojuje technické vlastnosti ECOPUR  
s vysokou odolností proti hydrolýze (degradace 
vody) a vynikající stabilitou v minerálním oleji. 
H-ECOPUR je schválený KTW a splňuje standardy 
FDA.

 Systém SKF SEAL JET umožňuje vyrobit v průběhu 
jednoho či dvou dnů obráběná těsnění podle poža-
davků zákazníka nejen jako prototypy, ale i  
v malých až středně velkých sériích.

Ochranu proti průniku nečistot zajišťují vysoce účinná těsnění  
a těsnicí systémy v točivých a pístových zařízeních.
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SKF může poskytnout integrovaná řešení, která obsahují 
plastické díly, optimalizovaná těsnění apod. 

Řešení přizpůsobená nárokům provozních zařízení

Delší trvanlivost ložisek  
v etiketovačkách

Problémy s průnikem vody kolem 
těsnění, vysoká vlhkost a zásadité 
chemické prostředky používané  
k oplachování zkrátily trvanlivost 
ložisek v etiketovačkách. Společnost 
SKF dodala těsnění z materiálu SKF 
Ecorubber s těsnicím břitem, které 
bylo navrženo podle požadavků 
zákazníka. Těsnění byla uložena  
v pouzdru z materiálu SKF Ecopaek. 
Tato těsnění dosáhla až čtyřnásobné 
životnosti. Snížením počtu nepláno-
vaných odstávek dále přispěla ke 
zlepšení dostupnosti a zvýšení 
produktivity. 

Nižší množství odpadu při 
použití smrštitelné fólie

Na lince na zpracování potravin bylo 
použito pod okrajem balicích tácků 
standardní silikonové těsnění, které 
však nezajišťovalo správné utěsnění. 
Projevilo se to nesouosostí tácku při 
balení do teplem smrštitelné fólie 
opatřené etiketou. Výrobky s 
nesprávně umístěnou etiketou 
musely být vyřazeny  
a náklady na zpracování odpadu 
spolu s náklady na údržbu a opravy 
rostly.

Technici SKF použili obráběný 
silikonový obdélníkový O-kroužek 
pro spolehlivé utěsnění okraje tácku, 
který zabraňuje pohybu tácku půso-
bením tlaku při balení tácku do fólie 
s etiketou. Díky správně umístěným 
etiketám vzrostla výroba na 130 
balení/min. a zmetkovitost klesla  
z 25 % na 3 %.

Nižší náklady a vyšší  
spolehlivost karuselového 
plniče

Originální díly z POM (polyoxyme-
thyelen) karuselového plniče  
reagovaly s chemickými přípravky 
používanými k čištění. Projevilo se to 
nepříznivě nejen změnou barvy, ale 
i vlastností materiálu těsnění. Tyto 
změny způsobily uvolnění 
bajonetového uzávěru a netěsnost 
systému.

Společnost SKF navrhla náhradní 
díl, který byl doplněn speciálním 
dílem z plastu a obráběným 
těsnicím prvkem z SKF Ecolon 1. 
Životnost těsnicího systému se 
prodloužila trojnásobně. Současně 
se zvýšila produktivita a klesly sou-
visející náklady na údržbu. 
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Řešení přizpůsobená nárokům provozních zařízení 

Prosíme, podívejte se do tabulky chemické odolnosti v příloze na straně 122.

Zlepšený těsnicí systém přispěl ke snížení počtu 
odstávek karuselových plničů

V karuselových plničích se těsnění opotřebují velmi rychle 
vlivem sterilizace horkou párou a agresivních sanitačních 
prostředků CIP, což se projevilo neočekávanými 
odstávkami. Společnost SKF dodala těsnicí sadu 
vyrobenou z vlastních materiálů SKF schválených FDA.

• Optimalizovaná konstrukce těsnění 

• Vyšší spolehlivost zajištěná vyšší odolností proti  
chemikáliím a páře

• Výroba na místě, dodávka v průběhu jednoho dne

• Zkrácení odstávky stroje, a tedy snížení nákladů

• Jednodušší výměna, dodatečná montáž do stávajících 
těles

Vyšší životnost těsnicích systémů v  
rozdělovači plničů

V plničích výrobního závodu docházelo v rotačních 
rozdělovačích k rychlému opotřebení těsnění a následným 
neočekávaným odstávkám. Společnost SKF dodala inte-
grované řešení těsnění s optimalizovanou konstrukcí z 
materiálu H-ECOPUR FG schváleného FDA. Přednosti 
těsnění jsou následující:

• Vyšší odolnost proti chemickým látkám, procesním 
kapalinám a CO2

• Prodloužení životnosti těsnění o 80 % se projevilo 
snížením nákladů

• Zvýšení spolehlivosti stroje

• Jednoduchá výměna, dodatečná montáž do stávajících 
těles
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Řešení přizpůsobená nárokům provozních zařízení 

Úsporné řešení pro rotační lis  
na PET láhve

V rotačním lisu na PET láhve způsoboval horký  
polyethylentereftalát (PET) rychlé opotřebení těsnění  
a následně neplánované odstávky zařízení. Řešení SKF 
spočívalo v použití speciálních integrovaných těsnicích 
plastových dílů, jejichž součástí byl zvonový ventil, zvo-
nové těsnění a pojistná pružina. Navržené řešení má 
následující přednosti:

• Prodloužení životnosti ze dvou na 12 měsíců

• Snížení množství skladovaných náhradních těsnění  
o 50 % 

• Snížení souvisejících nákladů na údržbu o 30 %

Snížení nákladů na údržbu  
a zvýšení produktivity

Těsnicí systém s nedostatečnou účinností vyžadoval 
odstávku plniče plechovek po každých 3 až 4 týdnech. 
Technici SKF zjistili, že použité těsnění nemá vhodný tvar. 
Projevovalo se to poklesem tlaku ve válci a výrazným 
opotřebením materiálů těsnění. 

Společnost SKF dodala těsnění se zlepšenou konstrukcí, 
které zajišťovalo i vedení, a dále pístní těsnění přizpůso-
bené technickým požadavkům aplikace. Jakmile bylo nové 
těsnění namontováno, zajistilo správnou funkci zařízení po 
celý rok. Těsnění jsou v současné době měněna jednou za 
rok spolu se všemi pohyblivými díly v rámci plánované 
odstávky. 
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Řešení mazání pro kloubové řetězové dopravníky

Alternativa k mazání vodou a rozpustným mazivem?

Systém suchého mazání SKF Dry 
Lubrication pro dopravníky 
snižuje množství odpadu, zvyšuje 
bezpečnost operátora a nabízí 
mnoho dalších předností.

Suché mazání pro plastové kloubové 
řetězové dopravníky, které dopravují 
PET láhve, kartóny či skupinová balení 
plechovek, představuje lexibilní a plně 
automatický systém, který nanáší malá 
množství povlakového suchého maziva 
SKF (schváleného NSF H1) na řetězy  
a vedení dopravníků. Přednosti:

• Úspory nákladů dosažené náhradou 
mazání velkými objemy vody  
a rozpustného maziva

• Vyšší bezpečnost operátora dosažená 
snížením rizika uklouznutí

• Vyšší kvalita balení dosažená 
odstraněním vlhkosti

• Zvýšení účinnosti linky dosažené 
odstraněním výměny dílů, a tedy 
snížení souvisejících nákladů  
a vyloučení neplánovaných odstávek

• Nižší náklady na čištění

Vyšší bezpečnost, vyšší účinnost 
výrobních linek, nižší zmetkovitost linek 
na plnění láhví
V závodě na plnění PET láhví využívali 
dopravníky, které byly mazány rozstřikem 
velkého množství vody s rozpuštěným 
mazivem. Voda s mazivem vytvořila pros-
tředí s vysokou vlhkostí a následně 
vyvolávala další problémy, jako např. kluzké 
podlahy, tvorbu pěny, pokles účinnosti 
zařízení, plýtvání energií a časté čištění. 
Systém suchého mazání SKF zajistil  
domazávání 90 kloubových řetězových 
dopravníků s 200 mazacími místy. Jediná 
větev mazacího systému ušetřila ušetřilo 
320 litrů rozpustného maziva a 93 m3 vody 
měsíčně. Další výhody představovalo 
snížení nákladů na čištění, vyšší kvalita 
balení, jakož i vyšší bezpečnost operátora  
a výrobku.

Chcete-li se vidět, jak pracuje 
systém suchého mazání SKF  
v praxi, naskenujte tento QR 
kód nebo navštivte kanál SKF 
na YouTube.

Povlakové suché mazivo SKF LDTS 1 je 
speciálně vyvinuto pro automatické mazání 
kloubových řetězových dopravníků. LDTS 1 je 
schváleno NSF H1 pro prostředí, v němž nelze 
vyloučit náhodný kontakt s potravinami..
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Neplánované odstávky způsobené nesprávným mazáním?

Automatické centrální mazací sys-
témy SKF zjednodušují mazání a 
zvyšují spolehlivost, produktivitu 
a bezpečnost.

SKF nabízí širokou nabídku lexibilních 
řešení pro automatické mazání ložisek, 
ozubených kol či lineárních pohybových 
systémů, které lze přizpůsobit různým 
provozním podmínkám. Tato řešení se 
skládají z čerpadlové jednotky (s volitel-
nou řídicí jednotkou) a rozdělovačů a 
dávkovačů pro automatickou dopravu 
určeného množství maziva ve stano-
vených intervalech. Zařízení mohou být 
dále připojena k PLC stroje (programo-
vatelnému automatu), který signalizuje 
případné selhání mazacího systému. 

• Zvýšení produktivity díky vyšší poho-
tovosti stroje

• Jednodušší údržba zajištěná  
modulárními a standardizovanými  
díly mazacího systému 

• Flexibilní systém - může být  
přizpůsoben různým typům 
provozních zařízení a může dodávat 
různé typy plastických maziv a olejů

• Prodloužená trvanlivost a životnost 
ozubených kol díky nižšímu 
opotřebení

Nižší náklady a vyšší spolehlivost baličky
Stroj na sterilní balení mléka byl vybaven 
nespolehlivým systémem olejového mazání. 
Náhrada tohoto zařízení systémem SKF 
MonoFlex přinesla úspory, neboť odstranila 
nutnost ručního domazávání. Systém dále 
zvýšil spolehlivost stroje, protože zajistil auto-
matické domazávání všech mazacích míst.

Nižší počet plánovaných odstávek balicích 
strojů
Ruční doplňování maziva do 133 mazacích 
míst na baličce na smetanu bylo velmi  
zdlouhavé. Navíc hrozilo nebezpečí selhání 
stroje v případě, že v důsledku opomenutí 
nebude doplněno mazivo do některého 
obtížně dostupného mazacího místa.
Systém SKF ProFlex zvýšil spolehlivost, 
neboť dodává mazivo do všech mazacích 
míst. K dalším přednosti patří mj. nižší nároky 
na domazávání v rámci plánované údržby.

Jednopotrubní mazací systémy 
SKF MonoFlex

Univerzální systém pro malé a středně 
velké stroje, který dodává mazivo do 
jednotlivých mazacích míst v přesně 
odměřených množstvích bez ohledu  
na změnu viskozity nebo protitlaku.

Tento systém lze s výhodou využít  
k mazání ložisek i řetězů v balicích stro-
jích, baličkách do smrštitelné fólie,  
paletizátorech atd. 

Progresivní mazací systémy  
SKF ProFlex 

Pro malé a středně velké stroje. Progre-
sivní systém se skládá z rozdělovače 
nebo omezovače průtoku, které progre-
sivně dodávají na každý výstup deino-
vané množství maziva - většinou plas-
tického - s dodatečnou možností 
rozpoznat ucpané mazací body.

Tento systém lze využít k mazání ložisek 
v baličkách, paletizátorech atd.

Automatický systém, který zjednodušuje řízení mazání
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Delší životnost dopravních řetězů a nižší nároky na údržbu?

Olejové vstřikovací systémy SKF 
ChainLube představují spolehlivé 
řešení pro přesné automatické 
mazání řetězů.

Tyto systémy jsou nejvhodnější pro 
mazání řetězů, u nichž nelze rozpoznat 
rozteč, protože se pohybují vysokou 
rychlostí nebo mají velmi malou rozteč 
(menší než 50 mm). Regulovaný proud 
vzduchu se využívá jako nosič malého 
množství maziva, přičemž v blízkosti 
vstřikovacích trysek se v podstatě  
netvoří olejová mlha. Vstřikovací trysky 
se nedotýkají řetězů, a tedy nedochází  
k hromadění nečistot a opotřebení dílů. 

• Nižší náklady na údržbu (maziva  
a úkoly při domazávání ve srovnání  
s ručním mazáním)

• Vyloučení lidské chyby, která může 
vzniknout při ručním domazávání

• Zvýšení produktivity odstraněním 
neplánovaných odstávek výroby 

• Delší provozní trvanlivost zajištěná 
nižším opotřebením řetězů

• Nižší spotřeba energie dosažená 
snížením tření

• Vyšší bezpečnost operátora zajištěná 
snížením počtu údržbářských úkolů 

• Vyšší čistota, neboť je vyloučeno  
doplňování nadměrného množství 
mazivaPro mazání řetězů v baličkách, paletizérech  

a ovinovačkách.

Vyšší spolehlivost řetězů dosažená automatickým mazáním  
a využitím vysoce kvalitních řetězů a maziv
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Představuje koroze řetězů vážný problém?

Nerezové řetězy SKF Xtra

Pokud je zapotřebí vysoká odolnost  
proti korozi, řetězy z nerezové oceli  
a poniklované řetězy SKF schválené 
podle normy H2, mohou představovat 
vhodné řešení.

V prostředích, v nichž nedochází ke  
kontaktu s potravinami, lze použít  
pozinkované řetězy, které kombinují 
pevnost standardních válečkových 
řetězů s odolností proti korozi, jíž 
zajišťuje povrchová úprava  
pozinkováním, a tedy dosahují  
delší životnosti.

Vysoce kvalitní maziva na řetězy  
SKF pro potravinářský průmysl

Nabídka maziv na řetězy SKF  
obsahuje následující výrobky:

Olej do prostředí s vysokou  
vlhkostí (LFFM 80)  
Univerzální olej (LHFP 150)  
Olej pro vysoké teploty (LFFT 220)

U zakřivených dopravníků může docházet k častým  
selháním řetězů

Válečkové řetězy s bočním  
průhybem SKF

Válečkové řetězy s bočním průhybem 
SKF se vyznačují vyšší pružností. Je 
možné je ohýbat nebo přetáčet díky větší 
vůli mezi vnitřními a vnějšími destičkami. 
Jejich schopnost dopravovat produkty 
 v různých směrech (mohou se ohýbat  
ve vodorovné i svislé rovině) představuje 
přidanou výhodu ve srovnání se stan- 
dardními řetězovými dopravníky a navíc 
dosahují delší životnosti.

Zlepšené dopravní řetězy přispěly ke 
zvýšení produktivity v závodě na balení 
ovoce
Řetězy v systémech na balení ovoce často 
selhaly již za necelých šest měsíců, protože 
byly nepřetržitě vystaveny působení kyselé 
citronové šťávy a jiných korozivních látek. 
Řešení SKF využilo speciální pozinkovaný 
řetěz, který je odolný proti korozivnímu  
prostředí. Výsledkem bylo prodloužení  
intervalů výměny, menší počet odstávek 
vynucených výměnou řetězu a zvýšená 
produktivita.

Válečkové řetězy s bočním průhybem SKF 
dosahují delší životnosti
V jisté konzervárně docházelo k častému 
selhání řetězů (dvakrát měsíčně), které 
způsobilo neplánované odstávky a výrobní 
ztráty. 
Technici SKF analyzovali problém  
a doporučili použít jako vhodnou náhradu 
válečkový řetěz s bočním průhybem SKF. 
Výsledkem bylo prodloužení doby použitel-
ného stavu a výrazné úspory dosažené 
odstraněním přerušení výroby. Návratnost 
investice činila dva týdny.
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Hospodárné a jednoduché 
vodicí hřídele 

Lineární kuličková ložiska SKF 
zajišťují pohyb s nízkým třením  
a v podstatě neomezený zdvih

Skupina SKF nabízí široký výběr 
lineárních kuličkových ložisek  
a příslušenství a dále může pomoci  
s konstrukčním návrhem a výrobou  
jednoduchých lineárních vodicích 
systémů pro nejrůznější aplikace. 

Ložiska jsou dostupná ve dvou velikos-
tech – v kompaktním provedení podle 
standardu ISO 1 a v provedení pro 
náročné provozní podmínky podle 
standardu ISO 3. Obě provedení jsou 
nabízena ve velkém počtu typů a kon-
strukčních variant, které se vyznačují 
různými provozními přednostmi.

• Materiál odolný proti korozi vhodný 
pro většinu podmínek

• Zlepšená spolehlivost - naklápěcí pro-
vedení vyrovnává nepřesnosti stroje

• Dlouhá trvanlivost a omezení průniku 
nečistot do ložiska díky účinnějším 
těsněním

• Vyšší přesnost chodu, která je  
dosažena nastavitelným předpětím

Vysoce kvalitní hnací systém 
s vysokou účinností  
a dlouhodobou spolehlivostí

Kuličkové a válečkové šrouby SKF 
představují optimální řešení pro 
aplikace, které vyžadují přesné 
hnací systémy. 

Šrouby, vodicí systémy a mnoho dalších 
dílů lze vyrobit z nerezové oceli a navrh-
nout pro korozivní prostředí, v němž 
pracují, s vysokou účinností a dlouhodo-
bou spolehlivostí. 

• Optimalizovaná výkonnost zajištěná 
použitím standardních i speciálně 
navržených dílů (např. speciálně 
obrobená závitová tyč, drážky a popř. 
možnost nastavení předpětí podle 
požadavků zákazníka)

• Flexibilita: různé kombinace dílů, 
velikostí šroubů a přírub matic

Kuličkové a válečkové šrouby SKF mohou být 
vyrobeny z mnoha materiálů a v mnoha 
provedeních.

 

Zlepšená spolehlivost šroubů na lince  
na dávkování čokolády 
Jistý výrobce čokolády řešil problémy se 
spolehlivostí dávkovacího stroje, v němž 
musel měnit šrouby po každých šesti 
měsících. Řešení SKF využilo šroub s 
upraveným průměrem a vyšší únosností. 
Provozní trvanlivost vzrostla na 24 měsíců.

Lineární kuličková ložiska SKF jsou 
nabízena v průměrech od 3 do 80 
mm v otevřeném provedení nebo  
v provedení s těsněními.

Systémy pro lineární pohyb SKF
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Je třeba zvýšit kvalitu balení a zkrátit odstávky linky?

Proilové vodicí tyče SKF zajišťují 
přesný a opakovatelný pohyb

Nabídka proilových vodicích tyčí SKF 
obsahuje různé velikosti, vozíky  
a příslušenství s různým předpětím 
a v různých třídách přesnosti. Tyče 
mohou navíc pracovat v podstatě s 
neomezeným zdvihem. Díky tomu pro-
ilové vodicí tyče SKF splňují nároky  
v podstatě jakékoli aplikace. 
Proilové vodicí tyče nabízejí mnoho 
výhod a předností, jako např.:

• Zlepšená výkonnost dosažená  
optimalizovanou konstrukcí vozíku

• Delší trvanlivost zajištěná vysoce 
účinným těsněním

• Zvýšená spolehlivost – vzhledem  
k možnosti naklopení oběžných drah  
v uspořádání do X může tyč do určité 
míry vyrovnat nesouososti vedení

• Nízké tření, hladký chod bez jevu 
stick-slip

Miniaturní proilové vodicí tyče 
SKF nabízejí přesný a opako-
vatelný pohyb s minimálními 
montážními nároky.

Nabídka proilových vodicích tyčí SKF 
obsahuje různé velikosti, vozíky  
a příslušenství s s různým předpětím  
a v různých třídách přesnosti. Tyče 
mohou navíc pracovat v podstatě  
s neomezeným zdvihem. Díky tomu 
splňují proilové vodicí tyče SKF nároky  
v podstatě jakékoli aplikace. 
Proilové vodicí tyče nabízejí mnoho 
výhod a předností, jako např.:

• Vynikající výkonnost: vysoké zrychlení, 
předpětí, tuhost a naklopitelnost 
zajišťují delší provozní trvanlivost

• Odolnost proti korozi: všechny díly 
systému jsou vyrobeny z nerezové 
oceli nebo plastu

• Snadná údržba: mazací otvory v kon-
cových víkách vozíku umožňují doma-
závání systému

• Nízké tření, hladký chod bez jevu 
stick-slip

SKF nabízí proilové vodicí tyče řady LLT v šesti 
velikostech (15, 20, 25, 30, 35 a 45 mm) a se šesti 
vozíky.

Miniaturní proilové vodicí tyče jsou dodávány  
ve čtyrech velikostech (7, 9, 12 a 15 mm) a se 14 
vozíky.

Delší provozní trvanlivost pro tiskárnu dat 
V jisté mlékárně dosahoval nestandardní 
lineární systém stroje na tisk data velmi 
krátké životnosti v důsledku působení 
vysokých vibrací a nízké kvality dílů. Problémy 
se projevovaly nekvalitním tiskem a vysokou 
zmetkovitostí. Standardní systém s proilovou 
vodicí tyčí SKF umožnil prodloužit pohotovost 
zařízení ze 4 na 12 měsíců, snížit náklady na 
zmetkovitost a optimalizoval potřebu 
náhradních dílů.
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Zlepšení přesnosti s nižšími provozními náklady

Lineární aktuátory SKF provádějí 
přesné, kontrolované a opakované 
tažné/tlačné pohyby v aplikacích  
s lineárními pohony.

Modulární konstrukce a otevřená 
architektura umožňují integrovat další 
díly a vytvořit přizpůsobená řešení se 
stávajícími provozními parametry.

SKF nabízí široký výběr standardních 
aktuátorů, které tvoří základ pro 
přizpůsobená systémová řešení,  
a příslušenství, jako např. Hallovy 
snímače, potenciometry, třecí spojky 
 a pojistné matice. Aktuátory SKF 
mohou být dále dodány s ložiskovými 
tělesy z různých materiálů (např. hliníku, 
zinku či polymerů). Aktuátory SKF se 
vyznačují mnoha provozními přednosti, 
jako např.:

• Jsou připravené k okamžité  
a jednoduché montáži

• V podstatě nevyžadují domazávání

• Mají zanedbatelné nároky na údržbu

Aktuátory SKF umožňují zvýšit 
produktivitu a zlepšit bezpečnost 
operátorů 
Společnost SKF spolupracovala s výrobcem 
při volbě aktuátorů SKF pro speciálně zkon-
struovaný tunel na chlazení čokolády. Řešení 
SKF našla uplatnění v mnoha aplikacích, jako 
např. ve zdvihači hlavy, horním krytu, středění 
dopravního pásu, polohovacím portálu 
chladiče vzduchu a výškovém přestavění 
stolu. 
Výsledkem byla vyšší kvalita výrobků, protože 
bylo možné automaticky vyrovnat dopravník 
a výšku chladicího systému, rychleji resetovat 
systém přestavěním chladičů mezi šaržemi  
a zajistit vyšší bezpečnost operátorů snížením 
počtu ručních zásahů a zajištěním snadného 
přístupu k zařízení při čištění. 

Standardní aktuátory SKF mohou pracovat se 
zatížením až 12 kN, dosahovat rychlosti až 180 
mm/s a max. zdvihu 700 mm.

Ovládací systémy SKF
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Zajištění stejného výkonu, avšak s nižšími nároky na energii

Elektromechanické válce SKF  
spojují sílu hydrauliky s rychlostí 
stlačeného vzduchu a představují 
řešení, které splňuje nároky na 
vysoké zatížení a dlouhé zdvihy.

Elektromechanický systém přeměňuje 
pouze jeden druh energie na rozdíl od 
hydraulického systému, který 
přeměňuje dva druhy energie. Montáž je 
mnohem jednodušší, protože regulátor 
pohybu může být připojen ke všem 
napájecím zdrojům a rozhraním 
používaným v průmyslu, a tedy 
montážní doba je výrazně kratší. 
Přednosti systému:

• Vyšší spolehlivost - menší počet dílů 
podléhajících opotřebení a v podstatě 
zanedbatelné nároky na údržbu

• Úspory energie - zajištěné nižším 
počtem převodů druhů energie

• Rychlejší funkce a delší zdvihy při 
vysokém zatížení

• Vyšší zrychlení díky optimalizaci času 
cyklů

• Snadné používání a seřízení

Nižší nároky na stlačený vzduch

Elektrické válce SKF CASM se 
vyznačují vyšší energetickou účin-
ností a snadnou instalací do stá- 
vajících systémů.

Elektrické válce CASM jsou ideální pro 
provádění rychlých lineárních pohybů  
a splňují nároky na vysoký výkon.  
Modulární koncepce CASM umožňuje 
snadné připojení k motorům a řídicím 
systémům. Krytí IP54S je dosaženo 
použitím účinného těsnicího systému, 
vysoce kvalitních materiálů a přesnou 
montáží. Vzhledem k menšímu počtu 
dílů je celý systém hospodárnější než 
hydraulický nebo pneumatický systém. 
Přednosti systému: 

• Úspora energie až 90 % v případě 
náhrady pneumatického systému  
elektrickým

• Nižší riziko znečištění dosažené 
vysokým stupněm ochrany 

• Kompaktní konstrukce zajišťuje  
snadnou údržbu 

• Menší počet dílů klade nižší nároky  
na skladové zásoby a údržbu

• Vysoká stabilita procesu: Aktuátory 
CASM jsou řízeny softwarově  
a zaručují přesnou synchronizaci  
a polohování 

• Jsou plně zaměnitelné  
s pneumatickými systémy se  
standardními rozměry podle ISO

Elektromechanické válce SKF mohou pracovat se 
zatížením až 250 kN při max. lineární rychlosti až 
150 mm/s a max. zdvihu 700 mm. 
Možnost přizpůsobení požadavkům zákazníka.

.

Elektrické válce SKF CASM jsou dostupné ve 
standardních rozměrech podle ISO: 32, 40 a 63.

85



Údržba hydraulických  
a pneumatických zařízení 



Náročné provozní podmínky a způsoby použití mohou vyvolat 
problémy s mazáním a následné selhání ložisek. Je tedy třeba 
zjistit prvotní příčinu selhání a správně jí porozumět.

Nedostatečná účinnost těsnění převodovek nebo čerpadel 
může nepříznivě ovlivnit výkonnost pohonných systémů, jejich  
spolehlivost a celkové hygienické podmínky. S tím mohou 
pomoci technická řešení a nejvhodnější postupy údržby SKF. 

Kritické hnací systémy nejsou vždy dostupné nebo se 
nacházejí na takových místech, která představují riziko pro 
operátora. Podmínky jsou často neznámé a výsledkem jsou 
problémy se spolehlivostí.

Nesouosost může být příčinou nízké spolehlivosti, vysoké 
spotřeby energie a náhradních dílů.
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Typické problémy s ventilátory, dmýchadly, čerpadly  
a kompresory
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Nevývaha ventilátoru ovlivňuje spolehlivost a výkonnost?

Komplexní řešení pro hřídel  
ventilátoru SKF může výrazně 
zlepšit pohotovost ventilátoru, 
prodloužit životnost a zvýšit 
výkonnost.

Základem řešení je uložení s nak-
lápěcími ložisky, které kombinuje 
toroidní ložisko CARB třídy SKF 
Explorer v místě axiálně volného 
ložiska se soudečkovým ložiskem SKF 
Explorer použitým jako axiálně vodicí 
ložisko. 

Výsledek:

• Vyšší spolehlivost, menší počet 
odstávek

• Delší provozní trvanlivost, nižší 
nároky na údržbu

• Nižší tření a vibrace

• Nižší spotřeba energie

• Nižší spotřeba maziva a nižší 
provozní teploty

• Vyšší bezpečnost operátora díky  
nižší hlučnosti a teplotě

Dokonce i po deseti letech provozu ventilátoru 
na odtah zplodin v cukrovaru podává toroidní 
ložisko CARB vynikající výkony.

Toroidní ložisko CARB (použité jako axiálně volné) umožňuje pohyb vnějšího kroužku nezávisle na 
vnitřním kroužku a vyrovnává axiální posunutí hřídele v ložisku v podstatě bez tření. Tím je výrazně 
sníženo přídavné axiální zatížení vyvolané teplotním prodloužením hřídele. Soudečkové ložisko SKF 
(použité jako axiálně vodicí) přenáší radiální i axiální síly.

Modernizované ložiskové těleso SE K7 přispívá k 
prodloužení provozní trvanlivosti ložiska:  
spojuje tuhost s s velice přesně obrobenými 
opěrnými plochami, a speciální dělené těsnění, 
které snižuje tření a omezuje vývin tepla, a tedy 
umožňuje pracovat s vyššími otáčkami..

Automatické systémy dodávají v nastavených 
intervalech správný druh maziva v přesném 
množství.

Optimalizace životnosti ventilátorů a dmýchadel
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1 Ventilátory, u nichž docházelo v minu-
losti k neplánovaným odstávkám, 
mohou být sledovány přístrojem pro 
monitorování strojů SKF CMAS 100. 
Přístroj kontroluje současně teplotu, 
vibrace a obálku zrychlení, a tedy 
podává informace o celkovém stavu 
ventilátoru.

2 Pokud jsou zjištěny vysoké hodnoty 
vibrací nebo obálky zrychlení (ve 
srovnání s integrovanými úrovněmi 
ISO), přístroj bude indikovat varování 
nebo poplach/alarm. Na základě upo-
zornění lze rozhodnout, zda má být 
provedena další analýza. 

3 Analýza prvotní příčiny selhání ložiska 
může např. ukázat, že vysoká axiální 
zatížení vyvolala poškození oběžných 
drah (obr. nahoře), a také je patrná 
styková koroze na vnějším kroužku 
(obr. dole).

4 Kombinace toroidního ložiska CARB  
a soudečkového ložiska umožňuje 
odstranit prvotní příčinu uvedeného 
poškození. V tomto případě se 
pravděpodobně jedná o nevývahu 
ventilátoru. 

5 Použití montážní metody SKF 
Drive-up a speciálního nářadí na 
montáž toroidního ložiska CARB  
a soudečkového ložiska zabrání 
možnému selhání vlivem nesprávné 
montáže. Klíč na koncové matice SKF 
TMHN 7 zajišťuje přesnou montáž 
naklápěcích kuličkových ložisek, která 
se běžně používají pro uložení 
menších ventilátorů.

Pochybujete o spolehlivosti ventilátorů?

Bezdemontážní diagnostika a posouzení stavu, doporučení pro modernizaci zařízení a montáž moderních 
dílů mohou zajistit maximální spolehlivost kritických ventilátorů.
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Problémy s vysokými vibracemi, nevývahou a předčasným selháním ložisek? 

Řešení SKF pro ventilátory založená na uložení s naklápěcími ložisky představují ideální řešení pro  
prodloužení trvanlivosti ložiska.

Řešení SKF pro zvýšení spolehlivosti 
ventilátoru pro odtah spalin z kotle
Jistý výrobce potravin musel v průběhu 
výrobní kampaně řešit neočekávaná selhání 
ložisek ventilátoru pro odtah spalin. Selhání 
ložisek omezilo výrobu páry potřebné pro 
výrobní proces i pro výrobu elektrické 
energie.
Technici SKF doporučili použít pro uložení 
ventilátoru řešení se soudečkovým ložiskem 
a toroidním ložiskem CARB, ložiskovým těle-
sem SNL a automatickými maznicemi SKF 
SYSTEM 24. Dále byla provedena běžná 
vibrační analýza.
Tyto změny umožnily prodloužit střední dobu 
mezi opravami na čtyři roky, snížit náklady  
na údržbu a zvýšit spolehlivost v průběhu 
kampaně. Navržené řešení přispělo ke 
snížení vibrací a teploty a odstranilo nutnost 
ručního domazávání.

Modernizace uložení ventilátoru s využitím 
naklápěcích ložisek SKF prodloužila 
střední dobu mezi opravami kritického 
ventilátoru v závodu na zpracování kávy.
Kritický ventilátor pro odtah odpadního vzdu-
chu v závodě na zpracování kávy musel být  
v průběhu krátké doby několikrát opravován. 
Opravy si vyžádaly neplánované odstávky  
a vyvolaly zvýšení nákladů na údržbu. Tech- 
nici SKF provedli úplnou komplexní analýzu 
spolehlivosti. Na základě této analýzy bylo 
zvoleno osvědčené řešení SKF pro  
modernizaci uložení ventilátorů. Touto úpra-
vou došlo, za jediný rok, k odstranění 
zbytečných nákladů na údržbu a úspoře 66 
hodiny ztracené výroby. 

Ložiska SKF Explorer pomohla jistému 
cukrovaru předejít opakovaným selháním 
ventilátoru.
U kritických ventilátorů v cukrovaru 
docházelo k častým neplánovaným 
odstávkám z důvodů předčasného selhání 
ložisek. Z toho důvodu bylo nutné ventilátory 
odstavit dvakrát ročně kvůli opravě kompo-
zice kluzného ložiska. Údržbářský tým 
cukrovaru nahradil kluzná ložiska ve dvou 
ventilátorech soudečkovými ložisky SKF 
Explorer. Od té doby pracovaly ventilátory bez 
problémů čtyři sezóny, a tedy přinesly pod-
statné úspory.

Optimalizace životnosti ventilátoru založená na modernizaci 
ložisek a správném montážním postupu
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16% případů předčasného selhání ložisek je způsobeno nesprávnou montáží.  
Zabraňte tomu.

SKF Reliability Maintenance Institute zajistí učebny a širokou nabídku online školicích kurzů, které jsou zaměřeny na taková témata, jako např. údržba založená  
na sledování stavu zařízení, strojní zařízení, základy ložiskové techniky, mazání, těsnění a mnoho dalších témat. 

Další informace naleznete na webové adrese skf.com/services/trainings
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Nacházejí se na ventilátorech obtížně dostupná mazací místa?

Jednoduché automatické systémy SKF zajišťují přesné a spolehlivé domazávání ventilátorů, které zabrání selhání ložisek  
způsobenému nesprávným mazáním.

Automatické jednobodové mazací systémy SKF Automatické vícebodové mazací systémy SKF  
MultiPoint LAGD 400 a LAGD 1000

Lepší kontrola množství doplňovaného maziva a domazávacích intervalů 

SKF DialSet vypočítá správné dávkování maziva na základě provozních podmínek aplikace1).

1) Nabídka obsahuje bezplatné verze pro stolní 
počítač, online verzi a verzi pro smartphone. 
Navštivte webové stránky na adrese skf.com/
lubrication, kde najdete další informace.

Optimalizace životnosti ventilátorů zajištěná správným mazáním
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Provozní parametry kritického ventilátoru se blíží k limitům 
mazání plastickým mazivem?

Mazání plastickým mazivem je 
používáno v mnoha uloženích ven-
tilátorů především kvůli jednoduché 
konstrukci ložiskových těles, těsnění  
a zabránění úniku maziva. Olejové 
mazání však představuje optimální 
způsob mazání a může mít zásadní 
význam pro aplikace, které pracují  
s vysokými otáčkami a/nebo při 
vysokých teplotách.

Ložisková tělesa SKF pro mazání olejem 
jsou již konstrukčně upravena pro 
mazání olejem a zajišťují optimální 
spolehlivost ventilátorů, které pracují  
v extrémních podmínkách.
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Technické služby SKF doporučily olejové 
mazání v zájmu zvýšení spolehlivosti 
kritických ventilátorů
V průběhu každé sezóny docházelo k selhání 
ložisek průmyslového dmýchadla parního 
kotle, která byla mazána plastickým 
mazivem. Příčinou byly vysoké okolní teploty. 
Takové provozní podmínky kladly velké 
nároky na ložiska i maziva. 
SKF doporučilo instalovat stojatá ložiska SNL 
pro olejové mazání. Od té doby pracovala 
dmýchadla celou jednu sezónu bez problémů. 
Současně se zvýšila produktivita  
a snížily se náklady na údržbu (mzdové 
náklady, likvidace použitého maziva, 
odstávky).
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Řešení SKF pomohla optimalizovat 
výkonnost cukrovarnických difuzérů
Výrobce slazených mléčných výrobků se 
potýkal s nízkou spolehlivostí (střední doba 
mezi poruchami - MTBF - 4 až 6 měsíců) 
cukrovarnických difuzérů a související 
vysokou spotřebou náhradních dílů. Posou-
zení, které provedli technici SKF, vedlo k 
návrhu nového řešení, které zahrnovalo 
náhradu stávajícího pohonu zlepšenými 
ozubenými řezanými řemeny SKF (CRE) a 
kontrolu správného ustavení souososti 
řemenic a napnutí řemenů. 
Řešení SKF přispělo ke snížení spotřeby 
energie u sedmi ventilátorů v průměru o 7 %  
a současnému zvýšení spolehlivosti a prod-
loužení střední doby mezi poruchami MTBF.

Ustavení a modernizace řemenových pohonů snížily počet neplánovaných odstávek  
a prodloužily životnost hnacích systémů
Pohon oběhového ventilátoru pečicí pece vyžadoval neobvykle velký počet výměn klínových řemenů 
(25x za měsíc). Každá výměna si vyžádala nákladnou neplánovanou odstávku v délce 30 až 45 
minut. 
Na základě žádosti provozovatele posoudili technici SKF pohon a navrhli snížit počet řemenů ze tří 
na dva. To umožnilo použít lehčí dvoudrážkové řemenice upevněné kuželovým pouzdrem, které se 
vyznačují menším vyložením, a tedy nižším zatížením ložisek. Výsledkem bylo prodloužení životnosti 
řemenů (v průměru o sedm měsíců) a rovněž podstatné zkrácení času výměny řemenů (15 minut). 
Další úspory nákladů přineslo snížení počtu neplánovaných odstávek, menší spotřeba náhradních 
dílů a nižší spotřeba elektrické energie.  

Ozubené řezané řemeny SKF 

Vysoce pružné řemeny, které se doko- 
nale přimknou k menším řemenicím  
bez vzniku přídavného namáhání. Jsou 
vhodné pro prostředí s okolními teplo- 
tami od -30 do 75 °C včetně tropického 
klimatu. Vyšší energetická účinnost je 
dosažena spojením „řezané hrany“  
s „ozubením“, které zajišťuje:

• Vyšší tření, které přispívá ke zvýšení 
přenášeného výkonu o 25 až 30 % 

• Vyšší účinnost zajišťující nižší spotřebu 
energie 

• Nižší nároky na údržbu ve srovnání  
s běžnými obalovanými řemeny

• Nižší vývin tepla, který se projeví delší 
životností pryže

Řemenice SKF s kuželovými 
pouzdry 

Umožňují pohodlnou a snadnou montáž 
a demontáž a zajišťují rychlý a účinný 
způsob upevnění hnacího systému.

K hlavním výhodám patří kratší doba 
montáže, nižší riziko poškození hřídele  
a vzniku úrazu. 

Kuželové pouzdro Řemenice pro 
úzké klínové 

řemeny

Optimalizace životnosti ventilátorů a dmýchadel dosažená 
modernizací systémů pro přenos výkonu

Nespolehlivé pohony ventilátorů způsobují neplánované odstávky a mají vysokou spotřebu energie?

94



Měřič frekvence řemenů SKF 

Měření frekvence řemenů umožňuje 
rychlé a přesné napnutí hnacích 
řemenů. 

Osvědčené infračervené měření 
umožňuje operátorovi nastavit správné 
napnutí řemenu.

Řemeny SKF XtraPower zajišťují vyšší 
efektivitu a odolnost.

Řemeny SKF XtraPower se vyznačují 
vysokou provozní efektivitou (až 97%),  
a to i v prostředích s mírně zvýšenou 
teplotou (až do 70 °C), minimálním 
prodloužením a schopností zachovat 
optimální napnutí bez nároků na 
údržbu. Pryž a cordy / výztuhy se 
speciálním složením zajišťují vyšší odol-
nost řemenů proti teplu a rázovým 
zatížením

Posouzení, zda jsou stávající řemeny vhodné pro příslušnou 
aplikaci

Software SKF pro výpočet 
řemenu1)

Na základě údajů poskytnutých výrob-
ním závodem vybere program nejúčin-
nější a nejhospodárnější řešení pro 
příslušnou aplikaci.
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Konstrukční úpravy, ustavení souososti řemenic a napnutí řemenů pomohly zvýšit účinnost 
zařízení v mlékárně
Mlékárna musela řešit problémy s řemenovými pohony dmýchadel sušárny. Řemenové pohony 
pracovaly při velmi vysokých okolních teplotách (60 °C), které zkracovaly jejich životnost (na 4 až 5 
týdnů). Řemeny vyžadovaly častou výměnu při neplánovaných odstávkách a způsobovaly výrobní 
ztráty.
Komplexní posouzení řemenového pohonu potvrdilo, že selhání je způsobeno velmi vysokou 
provozní teplotou, která vyvolala vulkanizaci a ztvrdnutí pryže a následnou tvorbu trhlin a přetržení. 
Navíc byly zjištěny ještě další problémy:
• Konstrukce pohonů neumožňovala nastavit správné napnutí řemenů a tím přispívala ke vzniku 

problému s vysokými provozními teplotami.
• Analýza měřičem frekvence řemenů SKF odhalila, že řemeny jsou napnuty silou, která je větší, 

než je doporučená pro tento typ řemenů.
• Nesouosost motoru vyvolávala zvýšení teploty řemenů. 

Doporučené řešení spočívalo v použití řemenů SKF Xtra Power, které jsou vhodnější pro vyšší teploty 
a namáhání a současně umožňují správné napnutí. Správné napnutí bylo zkontrolováno měřičem 
frekvence řemenů SKF. Řemenice ventilátoru a motoru byly přesně ustaveny zařízením pro ustavo-
vání souososti řemenic. 
Následná kontrola pohonů nezjistila známky neobvyklého opotřebení nebo zhoršení stavu vlivem 
působení tepla a navíc napnutí splňovalo speciikaci. Infračervený snímek prokázal, že provozní 
teplota řemenů klesla až o 10 °C.
K dalším přínosům tohoto řešení patří snížení počtu neplánovaných odstávek, nákladů na údržbu  
a vyšší úspory energie dosažené efektivním chodem řemenových pohonů..

1) Dostupné zdarma jako aplikace pro smartphony 
na webových stránkách skf.com

Nečekané selhání pohonu dmýchadel při vyšších okolních teplotách? 

Naskenujte si tento QR kód  
a stáhněte si aplikaci.
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1 Při rutinních prohlídkách může operátor zjistit přístrojem 
pro monitorování strojů SKF CMAS 100-S celkové vysoké 
vibrace stroje. Současně je vhodné zkontrolovat také 
spotřebu energie. 

2  Zvýšená úroveň uvedených parametrů (vibrací a energie) 
představuje běžné příznaky problémů s nesprávným 
ustavením zařízení pro přenos výkonu.

3 Zařízení pro ustavování souososti řemenic SKF lze využít ke 
kontrole a odstranění zjištěné nesouososti a přispět ke 
zvýšení spolehlivosti ventilátoru. 

4 Opakovaná kontrola spotřeby energie prokáže skutečné 
úspory energie.

Optimalizace výkonnosti ventilátorů a dmýchadel a úspora 
energie 
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Zlepšená spolehlivost a produktivita 
ventilátorů v mlékárně
Přístroj pro monitorování strojů SKF CMAS 
100 zaznamenal vyšší vibrace u dvou 
vysokotlakých ventilátorů používaných v 
mlékárně. Vzniklo podezření, že příčinou 
vibrací je nesprávné ustavení souososti 
řemenic, avšak bližší zkoumání odhalilo také 
problémy se základy ventilátorů. 
Nedostatky byly odstraněny a pohon byl 
správně ustaven zařízením pro ustavení  
souososti řemenic. 
Tím byla zvýšena spolehlivost ventilátoru  
a navíc byly dosaženy úspory energie. 

Zařízení pro ustavení souososti řemenic 
SKF přispívá k úsporám energie  
a zvýšení spolehlivosti
U Rootsova dmýchadla na lince pro výrobu 
těstovin byla zjištěna vzrůstající spotřeba 
energie. Operátor změřil přístrojem pro monito- 
rování strojů SKF CMAS vysoké vibrace. Další 
analýza odhalila nesouosost řemenice 
motoru a řemenice dmýchadla. Nesouosost 
byla odstraněna pomocí zařízení pro ustavení 
SKF TMEB 2. Navazující měření spotřeby 
energie potvrdila pokles spotřeby  
o téměř 30 %.

Stroboskop a zařízení pro ustavení 
souososti řemenic SKF přispěly ke snížení 
spotřeby energie ventilátorů spalovací 
pece
Operátor, který prováděl vizuální prohlídku  
s využitím stroboskopu SKF, zjistil neobvyklá 
opotřebení pásů u dvou ventilátorů spalovací 
pece, které vyvolávaly zvýšení spotřeby  
energie. Podle předpokladů byly příčinou 
nesprávně ustavené řemenice, což potvrdilo 
měření laserovým zařízením na ustavování 
souososti řemenic SKF TKBA 40. Včasné 
odstranění nesouososti řemenic zabránilo 
opotřebení řemenů a snížilo spotřebu  
energie o cca 20 % u každého ventilátoru. 

Měření  
proudu motoru

Fáze 
A

Fáze 
B

Fáze 
 C

Dmy-
chadlo

Před údržbou 38,7 A 38,1 A 38,5 A

Po údržbě 28,0 A 28,5 A 27,0 A

Měření  
proudu motoru

Fáze 
 A

Fáze 
B

Fáze 
 C

Venti- 
látor 1

 Před údržbou 12,2 A 13,2 A 12,8 A

Venti- 
látor 1

Po údržbě 10,6 A 10,5 A 10,7 A

Venti- 
látor 2

Před údržbou 12,2 A 12,8 A 12,7 A

Venti- 
látor 2

Po údržbě 10,5 A 10,5 A 10,6 A
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Pokud nelze problémy odstranit jednoduše, např. v případě zjištění vysokých vibrací,  SKF 
může nabídnout odborné znalosti a progresivní technická řešení pro podrobnou analýzu

1 Program pravidelné bezdemontážní diagnostiky  
ventilátoru zařízením SKF Microlog Analyzer umožňuje 
shromažďovat, analyzovat a sdílet data o stavu stroje. 

2 On-line systém pro bezdemontážní diagnostiku SKF před-
stavuje vhodné řešení pro kritické ventilátory v případě 
obtížného přístupu nebo ohrožení bezpečnosti uživatele. 
Umožňuje včas odhalit závadu a přijmout preventivní 
opatření a na základě automatického rozpoznání provést 
nápravu stávajících nebo nepříznivých podmínek a 
rozšířenou údržbu založenou na sledování stavu zařízení. 

3 Software SKF @ptitude zajišťuje 
rychlé, efektivní a spolehlivé ukládání, 
analyzování a vyvolávání veškerých 
informací o provozních zařízeních. 
Systém lze rozšířit podle konkrétních 
potřeb bez ohledu na to, zda se jedná 
o online nebo periodické monitorování 
a sběr dat, podrobnou analýzu vibrací 
či expertní poradenství.

4 Technická podpora SKF usnadní 
odstraňování závad a zjištěných 
problémů s ventilátorem pomocí např. 
dynamického analyzátoru motorů 
SKF.

Široká nabídka snímačů SKF pro monitorování určených bodů a monitorovací 
systém SKF IMx

Periodické shromažďování dat přístrojem SKF Microlog Analyzer 

Spektrální analýza prováděná softwarem  
SKF @ptitude dokáže rozlišit různé zdroje vibrací.

Kontrola elektromotoru dynamickým  
analyzátorem dynamických motorů SKF.

Optimalizace výkonnosti dosažená progresivním monitorováním, 
analýzou a vyvážením
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Rozšířená analýza odhalila neočekávané příčiny vibrací 
dmýchadla
Při periodické bezdemontážní diagnostice přístrojem SKF Microlog Analyzer byly zjištěny vysoké 
vibrace motoru ventilátoru. Technici výrobního závodu věděli, že takové vibrace jsou často způso-
beny nevývahou a nesprávným upevněním strojů. Spektrální analýza SKF odhalila špičkovou hod-
notu, která neodpovídala frekvencím stroje. Další analýza ukázala, že vysoké vibrace jsou způsobeny 
dopravníkem, který byl spojený s ventilátorem. Na základě zjištění techniků SKF byla provedena 
opatření, která snížila vibrace z průměrné hodnoty 11 mm/s na 2 mm/s a tím přispěla ke zvýšení 
spolehlivosti zařízení.
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SKF @ptitude

Bezdemontážní diagnostika SKF přispívá 
ke zvýšení spolehlivosti v závodě na 
výrobu sušeného mléka
Jistý závod na výrobu sušeného mléka potře-
boval optimalizovat spolehlivost kritických 
ventilátorů. Stroje byly umístěny v kritickém 
hygienickém prostoru, do něhož měli pracov-
níci omezený přístup. Vysoké teploty a tlak 
procesního vzduchu zvyšovaly riziko  
kontaminace při provádění kontrol. 
Technici SKF doporučili systém, který 
zajišťuje online monitorování kritických 
zařízení zpracovatelské linky 24 hodin denně 
sedm dnů v týdnu. Použitý systém přispěl  
k vyšší bezpečnosti potravin i operátorů  
a přinesl okamžité zvýšení spolehlivosti díky 
identiikaci problémů, jako např. uvolněných 
vík a vadných ložisek. Dále pomohl zamezit 
neplánovaným odstávkám a výrobním 
ztrátám.

Prodloužení životnosti v čokoládovně 
přispělo ke snížení spotřeby energie  
a výrobních ztrát
U laminární klimatizační jednotky, která 
udržovala stálou teplotu a vlhkost výrobní 
linky, byly zaznamenány vysoké vibrace. 
Odborníci na bezdemontážní diagnostiku SKF 
provedli analýzu vibrací a zjistili, že příčinou 
problému je nevyvážený ventilátor. Pomocí 
vyvažovacího modulu SKF Microlog bylo 
dynamicky vyváženo oběžné kolo ventilátoru. 
Vyvážení snížilo vibrace o 78 %. Současně 
klesla i spotřeba energie, snížil se počet  
selhání zařízení a také riziko výrobních ztrát.

Společnost SKF pomohla dosáhnout 20% 
úspory energie u odsávacího ventilátoru
Vysoké vibrace odsávacího ventilátoru před-
stavovaly vážný problém, protože náhlé sel-
hání by si vyžádalo šestihodinovou nepláno-
vanou odstávku. Z toho důvodu bylo 
rozhodnuto, že specialisté SKF povedou  
periodickou vibrační analýzu a vyvážení. 
Vysoké vibrace měly rovněž nepříznivý vliv  
na elektrické vlastnosti motoru. K posouzení 
stavu motoru byl využit dynamický analyzátor  
motoru SKF. Analyzátor odhalil  
nerovnoměrné a škodlivé rozdělení zátěže 
mezi třemi fázemi. Po vyvážení ukázala nová 
měření zlepšené rozložení zátěže mezi fázemi 
motoru, což se projevilo optimalizací život-
nosti motoru a snížením spotřeby energie o 
20%.
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Zvýšení spolehlivosti kritické 
převodovky
V závodě na zpracování cukrové řepy se 
údržbářský tým rozhodl zjistit, v jakém 
stavu je kritická převodovka, která 
poháněla dvě hřídele lisu na řepu. Technici 
SKF provedli expertní analýzu, která 
odhalila, že znečištění  
a nedostatečné mazání podporuje vznik 
poškození ložisek, které nakonec způsobí 
jejich selhání.
Náhrada stávajících soudečkových ložisek 
modernizovanými ložisky SKF Explorer 
stejných rozměrů přinesla spolehlivější 
chod v těchto provozních podmínkách  
a navíc i pravděpodobné zdvojnásobení 
provozní trvanlivosti.

Prodloužení životnosti ve znečištěném prostředí a 
problematickém mazání

Modernizovaná ložiska SKF 
Explorer s prodlouženou  
trvanlivostí dosahují až  
dvojnásobné trvanlivosti  
ve srovnání s původními  
špičkovými ložisky SKF  
výkonnostní třídy Explorer. 

Modernizovaná soudečková ložiska 
SKF Explorer nabízejí mnoho 
důležitých předností: Jedinečná 
zdokonalení v oblasti konstrukce, 
výroby a materiálových vlastností 
modernizovaných ložisek SKF 
Explorer přinášejí:

• delší provozní trvanlivost

• vyšší spolehlivost

• vyšší produktivitu

• nižší hlučnost a vibrace

Modernizované soudečkové ložisko 
dosahuje až dvojnásobné provozní 
trvanlivosti ve srovnání s původním 
ložiskem SKF třídy Explorer v ve 
znečištěném prostředí, či při proble- 
matickém mazání. V případě zjištění 
prvotních známek poškození bude 
ložisko pracovat dál, a tak poskytne 
dostatek času k naplánování a objed-
nání náhradního ložiska a přípravě  
na přerušení provozu. Tím umožní 
připravit se na odstávku, zkrátit ji  
a tedy uspořit nemálé náklady.

Optimalizace výkonnosti a životnosti převodovky
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1 Vibrace zjištěné přístrojem SKF 
Microlog mohou být příznakem  
alarmového stavu ložiska. Na základě 
poruchových frekvencí ložiska dokáže 
SKF @ptitude Analyst upozornit např. 
na poškození vnějšího kroužku ložiska. 

2 Endoskop SKF umožňuje provádět 
vizuální prohlídku převodovky a zjistit 
takové příznaky poškození, které by 
odůvodnily její demontáž. 

3 Stahovák SKF EasyPull TMMA 
umožňuje demontovat ložiska bez 
poškození hřídelí a osazení a současně 
přispívá k bezpečnosti obsluhy.

4 Prostřednictvím analýzy prvotní 
příčiny selhání dokáže SKF např. určit, 
že problém souvisí s mazáním. 
Zlepšení mazacího systému nebo 
výměna maziva může takový problém 
odstranit.

5 Alternativně může použití  
modernizovaných soudečkových 
ložisek SKF Explorer prodloužit 
provozní trvanlivost v podmínkách 
nedostatečného mazání až na  
dvojnásobek ve srovnání  
s původními ložisky třídy Explorer. 

6 Montáž ložisek indukčními ohřívacími 
přístroji SKF TIH představuje bezpečný 
montážní postup bez rizika poškození 
hřídele.

7 Ustavení hřídelí zařízením SKF TKSA 
přispívá k dosažení optimální 
spolehlivosti.

7

1

2

45

6 3
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SKF nabízí jedinečnou kom-
binaci kompetencí získaných 
v různých technických 
oborech včetně virtuálního 
testování s využitím  
dynamických simulací, řízení 
mazání a stanovení prvotní 
příčiny selhání v případě 
problémů s točivými stroji.
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Výsledkem analýzy prvotní příčiny selhání 
bylo speciální řešení SKF a prodloužení 
střední doby mezi poruchami MTBR
Ve vytvrzovacím tunelu probíhala každý rok 
plánovaná údržba založená na časových 
intervalech, která měla zabránit katastro-
ickému selhání hlavní převodovky  
a řetězového pohonu. Demontáž převodovky 
byla však velmi obtížná a navíc přitom hrozilo 
ohrožení zdraví a bezpečnosti. S ohledem na 
nutnost prodloužit střední dobu mezi  
opravami na více než jeden rok provedla 
společnost SKF analýzu prvotní příčiny  
selhání. Výsledek analýzy ukázal, že hlavní 
problémy, které je nutno řešit, je koroze 
(způsobená čistící kapalinou) a „dýchání“ 
těsnění ve spojení s jejich nesprávnou 
montáží. 
Společnost SKF nabídla kazetovou jednotku 
se dvěma těsněními (která zabraňuje 
nesprávné montáži) z materiálu Ecolon 4, 
který se vyznačuje vynikající odolností proti  
chemickým látkám, opotřebení a oděru.  
Dále byla použita nerezová kuličková ložiska  
s náplní tuhého oleje, která jsou odolná proti 
korozi a lépe odolávají průniku kapalin. 
Rovněž byl navržen méně složitý odstřikovací 
kroužek pro výstupní hřídel. Jeho účelem bylo 
utěsnit hřídel a odstranit přebytečnou vodu 
za provozu. Uvedené změny pomohly  
zákazníkovi prodloužit střední dobu mezi 
opravami na 18 měsíců.

Prodloužení střední doby mezi opravami díky ložiskům, těsněním a řešením SKF

Optimalizace výkonnosti a životnosti převodovky
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Řetězy SKF Xtra Strength přispěly  
k prodloužení doby použitelného stavu
Jistá pekárna používala velký počet řetězů  
v pohonech zařízení na vyvalování těsta. 
Řetězy zpravidla selhaly po 10 dnech a 
způsobily dlouhé odstávky, výrobní ztráty 
a vysokou spotřebu náhradních dílů.
Technici SKF upravili celý pohon a dodali jako 
kompletní dodávku dvojité řetězy SKF Xtra 
Strength a řetězová kola. Dosáhli tím 
výrazného zlepšení doby použitelného stavu 
stroje a dále zvýšili produktivitu a snížili 
spotřebu náhradních dílů. Řetězy SKF v 
současné době pracují bez poruch déle než 
jeden rok.

Řetězy SKF pomohly v cukrovaru snížit 
počet odstávek
Jistý cukrovar musel řešit problémy s hnacím 
systémem drtiče. K selhání řetězů docházelo 
po 30 až 45 dnech. Standardní řetězy nebyly  
k tomuto účelu vhodné. Technici SKF tedy 
použili řetěz pro náročné provozní podmínky, 
který splňoval tyto nároky a dosáhl životnosti 
delší než tři roky. Tím splnil požadavky zákaz- 
níka. Navíc všechny řetězy odpovídají normě 
ISO.

SKF FRAS Flex zkracuje odstávku 
Jistý výrobce potravin měl obtíže se spojkou  
z přírodní pryže. Spojka opakovaně selhávala, 
jakmile byla vystavena působení vysokých 
teplot z pece, která byla umístěna v její blíz-
kosti. Technici SKF nahradili původní spojku 
novou pružnou spojkou s prvky z chloropré- 
nu, které jsou odolné proti vysokým teplotám. 
Výsledkem bylo podstatné prodloužení život-
nosti spojky, zkrácení počtu neplánovaných 
odstávek a zvýšení efektivity linky.

Řetězy SKF Xtra Strength

Řetězy SKF Xtra Strength jsou ideální  
pro aplikace, které pracují s vysokými 
rázovými zatíženími a nízkými 
provozními rychlostmi. Materiál,  
tolerance a zdokonalená technologie 
tepelného zpracování zajišťují vynikající 
vlastnosti těchto řetězů ve srovnání se 
standardními řetězy stejných rozměrů.

Řetězová kola SKF ANSI

Jsou vyrobena z vysoce kvalitní oceli  
a přesně obrobena podle příslušných 
norem (např. ISO). Ve spojení s řetězy 
SKF Xtra Power dosahují dlouhé 
životnosti.

Spojky SKF Flex

Spojky SKF Flex jsou navrženy  
pro vyrovnání nesouososti, tlumení 
rázových zatížení a vibrací. Tyto spojky, 
které se vyznačují snadnou montáží  
a zanedbatelnými nároky na údržbu, 
jsou opatřeny dírou, kterou lze obrobit 
podle požadavků zákazníka, nebo 
kuželovou dírou.

Spojky typu FRAS s pružným prstencem 
jsou odolnější proti vyšším provozním 
teplotám než spojky z přírodní pryže  
a navíc v podstatě nevyžadují údržbu. 
Spojky jsou nehořlavé a mají  
antistatické vlastnosti, jsou navrženy 
pro aplikace, pro něž nejsou vhodné  
standardní výrobky.

Optimalizace životnosti převodových systémů
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V průběhu sezóny cukrovar snížil spotřebu energie a zvýšil 
spolehlivost odstředivky 
Jistý cukrovar měl problémy s nízkou spolehlivostí odstředivek na  
zpracování surového cukru, které se projevovaly náhlým zrychlováním  
a zpomalováním a dále únikem sirupu a oleje. Situaci ještě zhoršovaly 
nesprávné postupy údržby. 
Technici SKF provedli posouzení a upravili systém přenosu výkonu. Dále 
zajistili optimální montáž a přesné ustavení souososti řemenic a napnutí 
řemenů. Řešení SKF přineslo snížení spotřeby energie motoru odstře-
divky o 6,5 % (což představuje úsporu 24 MWh za rok). Neplánované 
odstávky odstředivky v průběhu sezóny byly odstraněny. 

Technické služby SKF přispěly ke zvýšení spolehlivosti motoru 
mokrého míchače
Klínové řemeny motoru mokrého míchače musely být měněny velmi 
často (po dvou měsících nebo v ještě kratších intervalech). Situaci ještě 
více komplikovaly nesprávné postupy při údržbě. Technici SKF upravili 
systém přenosu výkonu a instalovali ozubené řezané řemeny a řemenice 
s kuželovými pouzdry SKF. K ustavení využili přesné laserové zařízení  
a přístroj pro kontrolu napnutí řemenů.
Tímto řešením zajistili nepřerušovaný provoz po dobu delší než 6 měsíců 
a současně i snížili spotřebu energie.

 Ozubené řezané řemeny SKF

Ozubené řezané řemeny SKF jsou vysoce pružné řemeny, 
které se dokonale přimknou k menším řemenicím bez vzniku 
přídavného namáhání. Jsou vhodné pro prostředí s okolními 
teplotami od -30 do 75 °C i do tropického klimatu.  
Vyšší energetická účinnost je dosažena spojením „řezané 
hrany“ s „ozubením“, které zajišťuje:

• vyšší tření, které zajišťuje zvýšení přenášeného výkonu  
o 25 až 30 %

• vyšší účinnost, která přispívá ke snížení spotřeby energie 

• nižší nároky na údržbu ve srovnání s běžnými obalovanými 
řemeny

• nižší vývin tepla, které se projeví delší životnosti pryže

Hledáte prostředky pro snížení spotřeby energie a zvýšení spolehlivosti?
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Prodloužení trvanlivosti ložisek, nižší 
nároky na údržbu motorů ventilátorů
U motoru ventilátoru v závodě na výrobu 
sušeného mléka byly zjištěny vysoké 
vibrace. Příčinou byl průchod elektrického 
proudu ložisky motoru ventilátoru, který 
způsobil poškození oběžných drah a zkrátil 
jejich provozní trvanlivost na pouhých 
2000 hodin. Problém vyřešila ložiska 
INSOCOAT, která jsou opatřena vrstvou 
oxidu hliníku na povrchu vnějšího kroužku. 
Vrstva oxidu elektricky izoluje stator. 
Trvanlivost ložisek vzrostla z 2000 hodin 
na 20 000. Současně byly dosaženy 
výrazné úspory díky nižším nárokům na 
údržbu - oplachování, sušení, lakování, 
výměny ložisek, kontroly izolace atd.

Ochrana proti bludným proudům vyvolaným pohony s 
proměnnými otáčkami, které mohou způsobit poškození 
ložisek

Ložiska INSOCOAT zajišťují 
ochranu proti průchodu  
elektrického proudu. 

Ložiska INSOCOAT jsou opatřena 
plazmově nanášeným keramickým 
povlakem na vnitřním nebo vnějším 
kroužku, který chrání ložisko proti 
škodlivým účinkům bludných proudů. 
Ložiska INSOCOAT mají stejné  
rozměry jako standardní ložiska,  
a tedy nevyžadují zvláštní montážní 
postupy ani nákladné úpravy stáva-
jících zařízení.

• Prodloužení provozní trvanlivosti 
izolováním ložisek

• Snížení nákladů na údržbu a opravy

• Hospodárné řešení v porovnání  
s jinými způsoby izolace

Optimalizace životnosti a výkonnosti motoru
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1 Průchody proudu ložiskem lze zjistit 
detektorem elektrických výbojů SKF 
TKED 1.  

2 Přístroj pro monitorování strojů SKF 
CMAS 100 ukáže, zda již došlo k 
poškození a jak je poškození vážné.

3 Použití správných postupů demontáže 
ložisek a demontážního nářadí (např. 
stahovák na kuličková ložiska SKF 
TMMD 100) zabraňuje poškození  
souvisejících dílů. 

4 Jestliže je zjištěno poškození, je nutné 
určit příčinu. Analýza prvotní příčiny 
selhání SKF může zjistit drážkování, 
elektrickou erozi. 

5 Pokud ložiska vykazují poškození, 
ložiska INSOCOAT zajistí ochranu proti 
průchodu elektrického proudu. 

6 Použití soupravy montážních 
narážecích nástrojů SKF TMFT 36 
zabraňuje poškození ložisek při 
montáži. 

1

4

26

35

Motory jsou často vybaveny pohony  
s proměnnými otáčkami, které zvyšují 
riziko, že vysokofrekvenční bludné 
proudy projdou ložisky. Je nutné sledo-
vat takové aplikace, aby bylo možné 
pochopit prvotní příčinu selhání, 
zabránit jejímu opakování a zajistit 
spolehlivost zařízení.

Pochopení způsobu poruchy jako prevence opakovaného výskytu 
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Dynamický analyzátor motoru  
SKF EXP 4000

Tento přístroj SKF umožňuje komplexní 
posouzení celkového stavu motoru.  
Je určen pro monitorování problémů  
s napájecími obvody, jakož i zjištění 
stavu, zatížení a výkonnosti motoru  
za provozu.

je součástí kritických zařízení 

Zvýšení spolehlivosti kritických 
elektromotorů v čokoládovně
Přístroj SKF Microlog Analyzer odhalil vysoké 
vibrace motoru dvouválcového rainéru 
v čokoládovně. Na základě posouzení dat 
pomocí SKF @ptitude Analyst bylo zjištěno, 
že příčinou problémů jsou vady ložisek.  
V průběhu plánované odstávky byla ložiska 
vyměněna a tím se zabránilo výrobním 
ztrátám. Díky tomu byly sníženy vibrace z 9,7 
na 0,8 mm/s.

Řízení pohotovosti provozních prostředků 
na základě pochopení stavu stroje
Výrobní závod musel řešit problémy se 
spolehlivostí kritických elektromotorů.  
Situace byla o to horší, že nebyly k dispozici 
prostředky pro kontrolu elektrického stavu 
zařízení. Technici SKF doporučili provádět 
bezdemontážní diagnostiku 30 kritických 
elektromotorů ve výrobním závodu a moni-
torovat dynamickým analyzátorem motoru 
SKF napájecí obvody motorů, stav rotorů  
a zatížení. Kromě jiného se podařilo ve dvou 
případech předejít neplánovaným zastavením 
výroby. V prvním případě byla zjištěna prou-
dová nerovnováha a výrazný pokles napětí. 
Předešlo se tak výrobním ztrátám, protože 
neplánovaná odstávka by trvala 72 hodin.  
Ve druhém případě odhalila termokamera 
SKF zlomenou tyč v motoru. Tato oprava by  
si vyžádala přerušení výroby na 120 hodin.

Optimalizace životnosti převodových systémů

Problémy se spolehlivostí elektromotoru, jestliže: 
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Přístupnost zařízení při monitorování a údržbě může být 
obtížná a představuje bezpečnostní riziko

Průnik čisticích kapalin  
a zpracovávaných materiálů
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Těsnění SKF přizpůsobená požadavkům 
zákazníků 
Těsnění výstupní hřídele elektromotoru 
dopravníku musí odolávat vysokotlakému 
čištění oplachovacími kapalinami. Společnost 
SKF dodala sestavy těsnění, které se skládají 
z těsnicího kroužku s těsnicím břitem z elas-
tomeru, pouzdra na opravu poškozeného 
povrchu hřídele proilem L s integrovaným 
těsněním a dále těsnění s čelem z elastomeru, 
které zabraňuje průniku odstřikujících čisticích 
roztoků.

Snímače CMSS umožňují nabídnout  
tři různé způsoby shromažďování 
vibračních dat v případě, že pro 
operátora je obtížné provádět měření 
anebo může dojít k ohrožení jeho 
bezpečnosti.

Termokamery SKF mohou zjistit na 
dálku přehřívaní motorů, k nimž je 
obtížný přístup.

Je tedy možné snížit nároky na údržbu  
a počet neplánovaných odstávek. 

Přenosné datakolektory a analyzátory SKF Microlog lze 
připojit k připojovací skříňce SKF, a tak je možné získat 
pohodlný a bezpečný přístup ke snímačům při periodických 
obchůzkách. Spolu se softwarem SKF @ptitude Analyst 
umožňují provádět pokročilou analýzu vibračního spektra.

Snímače stavu zařízení SKF zajišťují ochranu stroje a mohou 
být připojeny ke vzdáleným systémům na podporu 
rozhodování SKF.

Vícekanálový monitorovací systém SKF Multilog IMx moni-
toruje větší počet strojů 24 hodin sedm dnů v týdnu a provádí 
pokročilou analýzu vibrací s využitím softwaru SKF @ptitude 
Analyst.

1

2

3
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Technici SKF navrhli řešení pro 
opotřebovaná těsnění z nitrilové pryže  
na lince na zpracování potravin
Zařízení ve výrobním závodě bylo pravidelně 
oplachováno roztokem vody a chlorových 
sloučenin. V průběhu doby došlo k bobtnání  
a následnému selhání těsnění. Drážky na 
povrchu hřídele vyžadovaly náročnou opravu, 
aby hřídele mohly být opět použity v provozu. 
Bylo třeba najít takové těsnění, které by 
odolalo účinku oplachování chlorovým  
roztokem, a dále také hospodárný způsob 
opravy hřídele. 
Řešení SKF využilo V-kroužky z FKM pro 
ochranu stávajících těsnění z nitrilové pryže 
proti oplachovacímu roztoku. V-kroužky 
zajišťují odolnost proti chemikáliím, které 
běžně způsobují poškození nitrilové pryže, 
polyakrylátu či silikonu.
Dále byla použita pouzdra SKF Speedi-
Sleeve pro opravu poškozených hřídelí  
s minimálními náklady a nároky na odstávku.

SKF Speedi-Sleeve chrání hřídele proti 
průniku nečistot
V distribučním centru jistého výrobce 
vyvolával problémy jemný prach z vlnité  
lepenky: prach pokrýval zařízení a pronikal  
do něj pod těsnicími břity těsnění vstupní a výstup- 
ní hřídele pohonu dopravníku. Ačkoli při 
opětovné montáži zařízení byla těsnění 
vyměněna, únik oleje pokračoval. Kontami-
nace způsobila opotřebení povrchu hřídele 
pod těsnicím břitem a následně předčasné 
selhání těsnění a únik oleje. Olej mohl vyvolat 
bezpečnostní riziko a znečištění zboží.
Řešení spočívalo v použití pouzder SKF 
Speedi- Sleeve pro opravu poškozené hřídele 
bez obrábění a těsnění SKF WAVE CRWA1. 
Zvolené řešení rovněž zajistilo účinné 
zadržení maziva, snížilo počet odstávek a 
související náklady.

Zvýšení spolehlivosti kritických 
převodových motorů

Ochrana proti průniku čisticích kapalin a zpracovávaných materiálů

SKF Speedi-Sleeve představuje 
osvědčené řešení, s nímž lze za 
několik minut opravit opotřebené 
hřídele. 

Vytvoří dokonalý těsnicí povrch bez  
nutnosti demontovat hřídel nebo použít 
těsnění jiného rozměru. Pouzdro ve 
spojení s hřídelovým těsnicím kroužkem 
SKF vytvoří účinnější těsnicí systém.

Těsnění CRW jsou opatřena vnějším 
kovovým pouzdrem, které zajišťuje 
pevné a přesné uložení v díře tělesa  
a navíc tvoří vhodnou stykovou plochu 
pro V-kroužek. Vrstva Bore-Tite na vněj- 
ším povrchu vyplní jakoukoli drobnou  
nerovnost v díře ložiskového tělesa.

Těsnění SKF WAVE zaručuje vynikající 
utěsnění a až o 20% nižší tření, což se 
projevuje poklesem teploty až o 30 %  
ve srovnání s radiálním těsněním  
s běžnou rovnou hranou těsnicího břitu.

Hřídelové těsnicí kroužky SKF 
WAVE řady CRW nabízejí tu 
správnou ochranu
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Jednoduché nářadí a metodiky pro pokročilejší bezdemontážní diagnostiku a techniku

Rutinní kontrola prováděná 
operátorem může včas upo-
zornit na vznikající problémy

Pokročilý sběr dat a analýza 
mohou odhalit další speciické 
problémy.

Je třeba prozkoumat příčiny 
selhání, aby se zabránilo jejich 
opakování

Přístroj pro monito- 
rování strojů SKF 
CMAS může součas- 
ně kontrolovat 
teplotu, vibrace  
a obálku zrychlení,  
a tedy poskytnout 
informace o 
celkovém stavu 
stroje.

Přístrojem SKF 
Microlog je možné 
měřit vibrace a určit 
stav jednotlivých 
ozubených kol  
a ložisek.

Ukazatel stavu stroje 
SKF poskytuje 
operátorům infor-
mace o stavu 
provozních zařízení  
a včas je upozorní na 
zhoršení stavu dílů 
stroje.

Endoskop SKF 
umožňuje provádět 
vizuální kontrolu 
uvnitř zařízení  
- bez demontáže 
převodovky posoudit 
rozsah poškození 
ozubených kol  
a ložisek.

Technicko-poradenské služby SKF mohou 
provést podrobnou analýzu a určit prvotní 
příčinu problémů točivých strojů.

Stroboskop SKF 
může doplnit vnější 
prohlídku stavu 
těsnění. Dokáže 
odhalit vznikající 
problémy, jako např. 
netěsnosti, bez 
zastavení stroje.

Pokročilá analýza 
oleje SKF

Zvýšení spolehlivosti kritických převodových motorů
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Používání správného nářadí a kvalitních dílů SKF pro opravy 
motorů

Školicí program SKF1) 

Zaměřený na taková témata, jako např. 
tolerance hřídele a ložiskových těles, 
montáž a demontáž a mazání. Před-
stavují veškeré možnosti pro dosažení 
nejdelší teoretické trvanlivosti ložisek.

Analyzátor dynamického motoru 
SKF EXP 40002)

Tento přístroj SKF umožňuje komplexní 
posouzení celkového stavu motoru. Je 
určen k monitorování problémů s napá-
jecími obvody, jakož i stavu, zatížení  
a výkonnosti motoru za provozu.

Předcházení časově náročným a nákladným opravám

1) Další informace o školeních online či v před-
náškových místnostech naleznete na webových 
stránkách skf.com/services/trainings

2) Služby poskytované 
opravnami elektromo-
torů, které jsou certi- 
ikovány SKF. Další 
informace a spojení na 
certiikované opravny 
naleznete na webových 
stránkách na adrese skf.
com/services
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Optimalizovaná výkonnost zařízení díky 
univerzálně broušeným ložiskám
Zákazník musel řešit problémy s nízkou 
spolehlivostí zařízení, které byly způsobeny 
selháním axiálních ložisek. Analýza prvotní 
příčiny selhání odhalila, že příčinou je  
nerovnoměrné rozložení zatížení. Další 
šetření ukázalo, že byla používána ložiska, 
která nebyla párovaná. Použití univerzálně 
párovatelných kuličkových ložisek s koso- 
úhlým stykem s přídavným označením 
BECBM nejen vyřešilo tento problém, ale 
navíc zajistilo dlouhodobý a spolehlivý 
chod.

Optimalizovaná konigurace pro dosažení maximální 
spolehlivosti?

Univerzálně broušená 
„párovaná“ kuličková ložiska  
s kosoúhlým stykem MRC 
PumPac6) a SKF

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem 
SKF představují efektivní řešení pro 
dosažení nejvyšší výkonnosti ložisek  
v odstředivých čerpadlech, která 
pracují s axiálním zatížením a 
vysokými otáčkami. Univerzálně 
broušená ložiska s přídavným 
označením BECBM zajišťují spolehlivý 
chod a vyznačují se následujícími 
přednostmi:

• Vysoce přesné provedení zajišťující 
vysokou přesnost chodu

• Kontrolované vedení kuliček masivní 
mosaznou klecí 

• Optimalizovaná axiální vůle, která 
snižuje pravděpodobnost selhání 

Ložiska řady MRC PumPac jsou mo- 
dernizovaná ložiska, která vycházejí  
z univerzálně broušených kuličkových 
ložisek s kosoúhlým stykem SKF. 
Pokud jsou ložiska řady PumPac 
používána v podobných čerpadlech, 
nabízejí kromě výše uvedených výhod 
ještě další přednosti:

• Jednodušší montáž  - vyleptané „V“ 
na vnějším povrchu usnadňuje 
správnou montáž

• Vyšší pevnost mechanického těsnění 
dosažená vyšší radiální tuhostí 
uložení zabraňuje průniku  
zpracovávaného materiálu

• Delší životnost zajištěná ložisky  
s jiným stykovým úhlem (40°, 15°), 
který umožňuje dále vymezit axiální 
vůli v nezatíženém ložisku

Nabídka obsahuje ložiska s průměrem díry 10 až 240 mm v závislosti na ložiskové řadě.

6) MRC je značka skupiny SKF.

Optimalizace životnosti a výkonnosti čerpadel
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Hřídelové těsnicí kroužky SKF nabízejí tu správnou ochranu
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Obráběná těsnění SKF 

Vyznačují se optimalizovanou konstrukcí 
a mohou být vyrobena ze standardních 
nebo vlastních materiálů SKF 
schválených FDA. 

H-ECOPUR a SKF Ecowear 1000 
nabízejí zlepšenou odolnost proti 
opotřebení a působení chemických 
látek.

Standardní řešení 

Např. hřídelová těsnění SKF HMS5  
a HMSA10 metrických rozměrů s pry- 
žovým vnějším povrchem zajišťují  
optimální funkci v agresivním  
a znečištěném prostředí.

Navíc vyrovnávají velkou tepelnou  
roztažnost, vysoké dynamické házení  
a nesouosost hřídele vzhledem k díře.

SKF Speedi-Sleeve

Pouzdro SKF Speedi-Sleeve lze  
bezpečně namontovat na opotřebený  
povrch hřídele. Hřídel tedy není nutné 
obrábět a tím lze výrazně omezit 
nákladné odstávky.

Kromě toho speciální těsnicí funkce 
zabraňuje úniku maziva. Tím je omezen 
dopad na životní prostředí. SKF Speedi-
Sleeve představuje osvědčené řešení, 
které umožňuje za několik minut opravit 
opotřebený hřídel. Vytvoří dokonalý 
těsnicí povrch bez nutnosti demontovat 
hřídel nebo použít těsnění jiného roz-
měru. Pouzdro ve spojení s hřídelovým 
těsnicím kroužkem SKF vytvoří účinnější 
těsnicí systém.

Řešení těsnění pro čerpadla 
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Závod na výrobu nápojů dosáhl úspory 
energie 180 MWh/rok a zvýšení 
spolehlivosti čerpadel.
Zákazník zjistil u 12 čerpadel vysoké vibrace, 
což se projevilo velmi vysokou spotřebou 
náhradních dílů a energie. Program bez-
demontážní diagnostiky SKF, který využíval 
SKF Microlog Analyzer, jednoznačně ukázal, 
že vysoké vibrace jsou vyvolány nesouosostí. 
Technici přesně ustavili čerpadla s využitím 
zařízení SKF TKSA 40. Měření spotřeby ener-
gie před ustavením a po ustavení prokázalo 
8% úsporu energie (v některých případech až 
20%). Snížení celkové spotřeby energie u 12 
čerpadel bylo odhadnuto na 180 MWh za rok. 
Rovněž klesly vibrace, což se pozitivně proje-
vilo na spolehlivosti čerpadel. 

Kolik energie lze ušetřit 
správným ustavením?

Zvýšení výkonnosti čerpadel

Prohlídky a posouzení stavu, 
doporučení pro modernizaci, 
správná montáž dílů a konečné 
ustavení může přispět k dosažení 
nejvyšší možné spolehlivosti kri-
tických čerpadel.

1 Operátor zjistil vysokou hlučnost  
a únik kapaliny z čerpadla. Zjištění 
zaznamenal do přístroje SKF Microlog 
Inspector a uložil do sytému CMMS. 
Na základě toho byl vydán pracovní 
příkaz k provedení kontroly čerpadla.

2 Čerpadlo bylo rozebráno, aby bylo 
možné zjistit příčinu závady. 
Demontážní nářadí SKF umožňuje 
bezpečnou a spolehlivou demontáž 
dílů, přispívá k bezpečnosti operátora 
a zabraňuje poškození hřídele.

3 Analýza prvotní příčiny selhání  
odhalila problémy, jako např.: 

 – Opotřebení těsnění, které se proje-
vilo nižší účinností a poškozením 
hřídele 

 – Volba nesprávných ložisek - ložiska, 
která nebyla spárovaná, způsobila 
problém s rozložením zatížení 

 – Poškození úložné plochy upozornilo 
na nesprávné tolerance a kvalitu 
povrchu 

4 Řešení společnosti SKF zaměřené  
na odstranění zjištěné prvotní příčiny 
zahrnovala: 

 – Standardní těsnění s vysokou účin-
ností nebo alternativně obráběná 
těsnění se zlepšenými proily 
těsnicích břitů z materiálů, které 
jsou vysoce odolné proti opotřebení 
a schválené FDA (viz předcházející 
stránka).

 – SKF Speedi-Sleeve – odstraňuje 
nutnost opravit hřídel a vytváří  
tvrdou a hladkou stykovou plochu 
pro těsnění.

 – Technické služby doporučily správné 
tolerance a optimální kvalitu 
povrchu. 

 – Univerzálně párovatelná kuličková 
ložiska s kosoúhlým stykem SKF 
zaručují lepší rozložení zatížení  
a optimální výkonnost.

5 Bezpečná a spolehlivá montáž 
indukčním ohřívacím přístrojem SKF 
TIH 30 zabraňuje možnému 
poškození hřídele.

6 Správné ustavení zařízením pro usta-
vování souososti hřídelů SKF TKSA 40 
zaručuje spolehlivý chod a snižuje 
spotřebu energie. 

Chcete-li se podívat na video, které 
ukazuje použití zařízení pro ustavo-
vání souososti hřídelů TKSA, naske- 
nujte tento QR kód nebo navštivte 
kanál SKF Maintenance Products 
Channel na YouTube.

Zlepšení energetické účinnosti čerpadel
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Zvýšení výkonnosti čerpadel
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Prodloužení střední doby mezi údržbami  
o 30 % díky využití údržby založené na 
sledování stavu zařízení SKF 
Čpavkový kompresor v závodě na výrobu 
mražených potravin dosáhl střední doby mezi 
údržbami 20 000 hodin podle programu 
údržby založené na časových intervalech. 
Jakmile závod přešel na údržbu založenou na 
sledování stavu, střední doba mezi údržbami 
se u jednoho kompresoru prodloužila o 30 %. 
Přechod na tento způsob údržby u 15 kom-
presorů závodu umožnil dosáhnout podstat-
ných úspor nákladů, Na základě toho klesly 
náklady na údržbu a vzrostla pohotovost 
kompresorů. 

Snížení nákladů na vlastnictví kompresorů přechodem  
na údržbu založenou na sledování stavu zařízení?

Repasování kompresorů podle strategie údržby založené na časových intervalech 
bez ohledu na historii provozního zařízení může mít výrazný dopad na výši nákladů. 
Interval mezi údržbami lze podstatně prodloužit využitím strategie údržby založené 
na sledování stavu zařízení. Tento přístup využívá invazivní údržbu pouze v případě 
potřeby, když jeden nebo více příznaků ukazuje na zhoršování výkonnosti zařízení. 
Přednosti:

• Nižší náklady na údržbu

• Zvýšení spolehlivosti systému – menší počet údržbářských zásahů snižuje riziko 
lidské chyby

• Důvěra v chování stroje na základě znalostí a pochopení provozních charakteristik 
kompresoru

• Včasné zjištění problémů, které mohou souviset s generální opravou 

Snížení nákladů na vlastnictví kompresorů
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Systém značení nerezových kuličkových ložisek SKF pro potravinářský průmysl Food Line

Označení nerezových kuličkových ložisek 
SKF odpovídá základnímu systému 
značení SKF s výjimkou ložisek  
palcových rozměrů. Písmeno „W“ před 
základním označením však udává, že 
ložisko je vyrobeno z nerezové oceli.

Přídavná označení

Kromě přídavných označení, která jsou 
uvedena v katalogu ložisek SKF, jsou  
pro nerezová kuličková ložiska SKF 
používána ještě následující přídavná 
označení:

W  Nerezové kuličkové ložisko 
metrických rozměrů

D/W  Nerezové kuličkové ložisko  
palcových rozměrů

X  Jeden připojovací rozměr se liší 
od rozměrů podle ISO

BB1  Dva nebo více připojovacích 
rozměrů se liší od rozměrů 
podle ISO

2TS  Těsnění PTFE pro nerezová 
kuličková ložiska 

2ZS  Kryt z ocelového plechu  
na obou stranách ložiska  
s pojistným kroužkem

R  Vnější kroužek s přírubou 

R-2Z  Kryt z ocelového plechu na 
obou stranách ložiska  
a příruba na vnějším kroužku

VT378  Plastické mazivo pro potra- 
vinářský průmysl s hlinitým 
zahušťovadlem třídy konzis- 
tence NLGI 2 pro rozsah teplot 
od –25 do +120 °C (normální 
náplň plastického maziva) 

VP311  Modré těsnění VP311 z pryže 
schválené FDA a ES (NBR) na 
obou stranách ložiska, s náplní 
maziva, které je registrováno 
NSF v kategorii H1. Schválení 
FDA podle CFR 21 část 
177.2600 pro “Pryžové výrobky 
určené pro opakované použití” 
k použití v kontaktu s potravi-
nami obsahujícími vodu a tuky. 
Schválení ES na základě poža-
davků na celkovou migraci 
podle německého doporučení 
BfR XXXI pro materiály kate-
gorie 3.

Podrobnější informace uvádí katalog 
ložisek SKF nebo interaktivní katalog 
SKF na webových stránkách na adrese 
www.skf.com.

Dodatek

Řada nerezových kuličkových ložisek SKF  
pro potravinářský průmysl Food Line

D

B

d
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Řada nerezových kuličkových ložisek SKF pro potravinářský průmysl metrických rozměrůt

Hlavní rozměry Únosnost Mezní úna-
vové zatížení

Přípustné otáčky Hmotnost Označení
dynamická statická Referenční 

otáčky
Mezní 
otáčky

d D B C C0 Pu

mm   N  N r/min  kg –

8 22 7 1 990 780 34 – 22 000 0,0117 W 608-2RS1/VP311

10 26 8 3 970 1 960 83 – 19 000 0,0185 W 6000-2RS1/VP311
30 9 4 360 2 320 100 – 16 000 0,0304 W 6200-2RS1/VP311

12 28 8 4 420 2 360 102 – 16 000 0,0198 W 6001-2RS1/VP311
32 10 5 720 3 000 127 – 15 000 0,0362 W 6201-2RS1/VP311

15 32 9 4 880 2 800 120 – 14 000 0,0288 W 6002-2RS1/VP311
35 11 6 370 3 600 156 – 13 000 0,0442 W 6202-2RS1/VP311

17 35 10 4 940 3 150 137 – 13 000 0,0385 W 6003-2RS1/VP311
40 12 8 060 4 750 200 – 12 000 0,0647 W 6203-2RS1/VP311

20 42 12 8 060 5 000 212 – 11 000 0,0657 W 6004-2RS1/VP311
47 14 10 800 6 550 280 – 10 000 0,1047 W 6204-2RS1/VP311

25 47 12 8 710 5 850 250 – 9 500 0,077 W 6005-2RS1/VP311
52 15 11 700 7 650 335 – 8 500 0,1291 W 6205-2RS1/VP311

30 55 13 11 400 8 150 355 – 8 000 0,113 W 6006-2RS1/VP311
62 16 16 500 11 200 480 – 7 000 0,1958 W 6206-2RS1/VP311

35 62 14 13 800 10 200 440 – 6 700 0,1475 W 6007-2RS1/VP311
72 17 22 100 15 300 655 – 6 000 0,2792 W 6207-2RS1/VP311

40 68 15 14 600 11 400 490 – 6 300 0,1856 W 6008-2RS1/VP311
80 18 25 100 17 600 750 – 5 600 0,3578 W 6208-2RS1/VP311

Kuličková ložiska vysoce odolná proti korozi s těsněními MRC metrických rozměrů

Hlavní rozměry Únosnost Mezní 
únavové 
zatížení

Přípustné otáčky Hmotnost Označení
dynamická statická Referen- 

ční otáčky
Mezní 
otáčky

d D B C C0 Pu

mm in. mm in. mm in. N  N r/min  kg –

10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543 5 100 2 370 – – 17 000 – 200SZZ-HNCR-HYB
12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 6 800 3 050 15 000 201SZZ-HNCR-HYB
15 0.5906 35 1.3780 11 0.4331 7 600 3 700 – – 13 000 – 202SZZ-HNCR-HYB
17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 9 550 4 760 – – 12 000 – 203SZZ-HNCR-HYB
20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 12 800 6 580 10 000 204SZZ-HNCR-HYB
25 0.9843 52 2.0472 15 0.5906 14 000 7 830 – – 8 500 – 205SZZ-HNCR-HYB
30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 19 500 11 300 – – 7 500 – 206SZZ-HNCR-HYB
35 1.3780 72 2.8346 17 0.6693 25 500 15 300 6 300 207SZZ-HNCR-HYB
40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 30 700 19 000 – – 5 600 – 208SZZ-HNCR-HYB
45 1.7717 85 3.3465 19 0.7480 33 200 21 600 – – 5 000 – 209SZZ-HNCR-HYB
50 1.9685 90 3.5433 20 0.7874 35 100 23 200 4 800 210SZZ-HNCR-HYB

– – –
10 0.3937 26 1.0236 8 0.3150 4 620 1 960 – – 19 000 – 100KSZZ-HNCR-HYB
12 0.4724 28 1.1024 8 0.3150 5 070 2 360 17 000 101KSZZ-HNCR-HYB
15 0.5906 32 1.2598 89 3.5039 5 590 2 850 – – 14 000 – 102KSZZ-HNCR-HYB
17 0.6693 35 1.3780 10 0.3937 6 050 3 250 – – 13 000 – 103KSZZ-HNCR-HYB
20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 9 360 5 000 11 000 104KSZZ-HNCR-HYB
25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 11 200 6 550 – – 9 500 – 105KSZZ-HNCR-HYB
30 1.1811 55 2.1654 13 0.5118 13 200 8 270 – – 8 000 – 106KSZZ-HNCR-HYB

8 0.3150 22 0.8661 7 0.2756 3 250 1 360 – – 23 000 – 38ZZ-HNCR-HYB
– – –

10 0.3937 22 0.8661 6 0.2362 2 510 1 120 19 000 1900SZZ-HNCR-HYB
12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 2 890 1 460 – – 18 000 – 1901SZZ-HNCR-HYB
15 0.5906 28 1.1024 7 0.2756 4 030 2 040 – – 16 000 – 1902SZZ-HNCR-HYB
17 0.6693 30 1.1811 7 0.2756 4 360 2 320 14 000 1903SZZ-HNCR-HYB
20 0.7874 37 1.4567 9 0.3543 6 380 3 680 – – 12 000 – 1904SZZ-HNCR-HYB
25 0.9843 42 1.6535 9 0.3543 7 030 4 530 –   – 10 000 – 1905SZZ-HNCR-HYB

121



Materiál DIN / ISO / ASTM Barva Hlavní vlastnosti Splnění standardů pro  
potravinářský a nápojový průmysl

Teplota,
 min

Teplota,
 max

Tvrdost1) FDA 3A EU ADI  
bez

   °C (°F) °C (°F) Shore A Shore D     

n Termoplastické elastomery
H-ECOPUR TPU Červený –20 (–5) +110 (+230) 95 ± 2 48 ± 3 ANO ANO NE ANO
H-ECOPUR 95A-NC TPU Neprůhledný –20 (–5) +110 (+230) 95 ± 2 48 ± 3 ANO ANO NE ANO
H-ECOPUR 95A-blue TPU Modrý –20 (–5) +110 (+230) 95 ± 2 48 ± 3 ANO ANO NE ANO
ECOPUR 95A-bl-FG TPU Modrý –50 (–60) +110 (+230) 95 ± 2 47 ± 3 ANO n.d.a. ANO ANO
H-ECOPUR 85A TPU Červený –20 (–5) +100 (+210) 85 ± 2 35 ± 3 NE n.d.a. NE ANO

n Elastomery
SKF Ecorubber-H 85A-b-FG HNBR černý –25 (–15) +150 (+300) 85 ± 5 n.a. ANO NE NE ANO
SKF Ecorubber-2 85A-w-FG FPM / FKM Bílý –20 (–5) +200 (+390) 85 ± 5 n.a. ANO ANO NE ANO
SKF Ecorubber-2 80A-b-FG FPM / FKM černý –20 (–5) +200 (+390) 80 ± 5 n.a. ANO NE NE ANO
SKF Ecorubber-3 85A-w-FG EPDM Bílý –50 (–60) +150 (+300) 85 ± 5 n.a. ANO ANO ANO ANO
SKF Ecorubber-3 85A-b-FG EPDM Černý –50 (–60) +150 (+300) 85 ± 5 n.a. ANO NE ANO ANO
SKF Ecosil MVQ / VMQ Červenohnědý –60 (–75) +200 (+390) 85 ± 5 n.a. ANO NE NE ANO

n Termoplasty 
SKF Ecotal POM-C (Acetát) Černý –50 (–60) +100 (+210) n.a. 82 ANO ANO ANO ANO
728 POM-C (Acetát) Bílý –50 (–60) +100 (+210) n.a. 85 ANO ANO ANO ANO
SKF Ecopaek PEEK Krémový –100 (–150) +260 (+500) n.a. 87 ANO ANO ANO ANO
SKF Ecolon 1, 700 panenský, nepl. PTFE Bílý –200 (–330) +260 (+500) n.a. 573) ANO n.d.a. ANO ANO
SKF Ecolon 5, 777 Modiikovaný PTFE Bílý –200 (–330) +260 (+500) n.a. 593) ANO ANO ANO ANO
SKF Ecolon 14, 755 PTFE (+ 10% Ekonol) Žlutohnědý –200 (–330) +260 (+500) n.a. 593) NE NE NE ANO
SKF Ecolon 16 PTFE (+ 25% PEEK) Krémový –200 (–330) +260 (+500) n.a. 663) ANO NE ANO ANO
721 PTFE (+ minerální) Bílý –200 (–330) +260 (+500) n.a. 623) ANO n.d.a. NE ANO
729 PET Bílý –20 (–5) +115 (+240) n.a. 87 ANO ANO ANO ANO
SKF Ecowear  1000, 776 UHMWPE Bílý –200 (–330) +85 (+185)5) n.a. 643) ANO ANO ANO ANO

1) Hodnota tvrdosti je zaznamenána po 3 s. 
2) Sanitace CIP je krátkodobé ošetření, po němž je celý systém propláchnutý čerstvou vodou.
3) Hodnoty tvrdosti Shore D  PTFE a UHMWPE jsou referenční hodnoty.
4) Krátkodobé ošetření možné.
5) Až +110 °C (+230 °F) při krátkodobém čištění.
6) )  Až +125 °C (+255 °F) při krátkodobém čištění.

Dodatek

Nabídka materiálů těsnění pro potravinářský průmysl
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D
od

at
ek

ysl
Odolnost proti čištění Odolnost proti potravinám COP

Kys. dusičná  
(kyselá 
CIP)2)

 
Testováno 
při   
80 °C  
(175 °F), 2%

Louh
(alkallcká 
CIP)2)

 
Testováno  
při   
80 °C  
(175 °F), 3%

Kys. fosforečná  
(kyselá CIP)2)

  
Testováno  
při   
80 °C  
(175 °F), 1%

Chlornan
sodný
 
Testováno  
při   
70 °C  
(158 °F), 3%

Desti-
lovaná 
voda 
Tes-
továno 
při  
100 °C  
(210 °F)

Pára 

Testováno 
při   
121 °C  
(250 °F)

Mleč-
né vý-
robky

Olivový
olej

Kakao-
vé más-
lo

Ovoce
a
cukr
hmota

Párky,  
maso

Alk.
Nápoje   
< 15%

Alk
Nápoje  
> 15%

Krátkodobě 
ošetř. párou

              

+ + + + + 04) + + + + + + n.d.a. 0
+ + + + + 04) + + + + + + n.d.a. 0
+ + + + + 04) + + + + + + n.d.a. 0
– + n.d.a. + 0 – + + + + + + n.d.a. –
n.d.a. n.d.a. n.d.a. n.d.a. + 04) n.d.a. + n.d.a. + + + n.d.a. n.d.a.

0 + + 0 + 04) + + + + + + n.d.a. +
+ 0 + + 0 – + + + + + n.d.a. n.d.a. 0
+ 0 + + 0 – + + + + + + n.d.a. 0
+ + + + + + + – – + + + + +
+ + + + + + + – – + + + + +
+ + + + + – + – + + + + 0 0

– 0 0 0 + – + + + + + + + –
– 0 0 0 + – + + + + + + + –
+ + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + +
n.d.a. n.d.a. n.d.a. n.d.a. + 04) + + + + + + + 0
+ + + + + + + + + + + + + +
n.d.a. n.d.a. n.d.a. n.d.a. + + + + + + + + + +
0 – + + + – + + + + + + + –
+ + + – 0 – + + + + + + + 0

Vysvětlivky
+ Odolnost
0 Omezená odolnost
– Nedoporučeno
YES Shoda
NO N
n.d.a. Nejsou k dispozici žádné údaje.
n.a. Neoplatí pro daný případ
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Příklady SYWK 30 YTH SY W K 30 Y TH
FYTWK 25 NYTH/VZ1A2 FYT W K 25 NY TH /VZ1A2
FYAWK 1.1/4 LTA FYA W K 1.1/4 L TA
SYFWR 40 YTHR SYF W R 40 Y THR
TUWK 505 L TU W K 505 L

Označení tvaru ložiskových těles
SY Stojatá ložisková tělesa
SYF Krátká základna
FY Čtvercová příruba (4 šrouby)
FYT Oválná příruba (2 šrouby) 
FYA Příruba pro tři šrouby
TU Napínací ložiskové jednotky

Označení řada ložisek Food Line
W Ložiskové těleso a ložisková jednotka Y potravinářské řady SKF Food Line

Označení materiálu ložiskových těles
K Kompozitní materiál
R Nerezová ocel

Označení velikosti
Ložiskové jednotky pro hřídele metrických rozměrů: v mm nekódovaně

20 Průměr díry 20 mm  

50 průměr díry 50 mm

Ložiskové jednotky pro hřídele palcových rozměrů s nekódovaným označením
3/4 Průměr díry 3/4 in. = 19,050 mm

1 15/16 Průměr díry1 15/16 in. = 49,213 mm 

Tělesa pro metrické a palcové hřídele
504 Pro ložiska Y velikosti 204 

510 pro ložiska Y velikosti 210

Další vlastnosti těles
A Jednotky další menší velikosti než normální (pouze palcové jednotky)
L Vhodné pro víko ECL
N (V kombinací s přídavným označením VZ1A52 na konci označení) ložisková jednota Y 

potravinářské řady SKF Food Line s možností domazávání
Y Vhodné pro víko ECW
Z Jednotky s krátkou základnou SYF s palcovým závitem

Označení řad ložisek Y potravinářské řady SKF Food Line
TA Ložisko Y potravinářské řady SKF Food Line, řada YAR se stavěcím šroubem, pozinkované kroužky z uhlíkové oceli, těsnění a odstři- 

kovací kroužky s nerezovým kroužkem, syntetická pryž schválená FDA a plastické mazivo pro potravinářský průmysl, dva mazací 
otvory ve vnějším kroužku - jeden na každé straně, umístěné ve vzdálenosti 120°

TAG Ložisko Y potravinářské řady SKF Food Line, řada YAR se stavěcím šroubem, pozinkované kroužky z uhlíkové oceli, těsnění a odstři- 
kovací kroužky s nerezovým kroužkem, syntetická pryž schválená FDA a plastické mazivo pro potravinářský průmysl, mazací drážka  
a jeden mazací otvor ve vnějším kroužku na opačné straně než zajišťovací zařízení a jeden mazací otvor umístěný na stejné straně 
jako zajišťovací zařízení

TH Ložisko Y potravinářské řady SKF Food Line, řada YAR se stavěcím šroubem, nerezové kroužky a kuličky, těsnění a odstřikovací  
kroužky s nerezovým kroužkem, syntetická pryž schválená FDA a plastické mazivo pro potravinářský průmysl, mazací drážka a jeden 
mazací otvor ve vnějším kroužku na opačné straně než zajišťovací zařízení

THR Ložisko Y potravinářské řady SKF Food Line, řada YAR se stavěcím šroubem, nerezové kroužky a kuličky, těsnění a odstřikovací  
kroužky s nerezovým kroužkem, syntetická pryž schválená FDA a plastické mazivo pro potravinářský průmysl, mazací drážka a jeden 
mazací otvor ve vnějším kroužku na stejné straně jako zajišťovací zařízení

Dodatek

Systém značení ložiskových těles a ložiskových jednotek Y potravinářské řady SKF Food Line
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