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Ložiska SKF s tuhým  
olejem Solid Oil
Řešení pro mokré prostředí bez nutnosti domazávání 
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Snížení počtu odstávek a nákladů na údržbu  
v mokrém a znečištěném prostředí

Ložiska, která pracují v mokrém a znečištěném prostředí, jsou nespolehlivá a mohou mít velmi krátkou provozní 

trvanlivost, což vede k vysokým nákladům na údržbu a odstávky  To platí především pro uložení, která jsou 

vystavena povětrnostním vlivům anebo jsou často oplachována  Snahy o prodloužení provozní trvanlivosti ložisek  

v takových podmínkách zkrácením domazávacích intervalů jsou většinou neúspěšné a navíc hrozí riziko znečištění 

produktu vytlačeným použitým mazivem (†obr. 1) 

Voda, která pronikne do ložisek, může zhoršit 
vlastnosti maziva a následně způsobit korozi a 
opotřebení.

Text: Voda, která pronikne do ložisek, může zhoršit 
vlastnosti maziva a následně způsobit korozi  
a opotřebení.

Tuhý olej Solid Oil

Tuhý olej je polymerový materiál nasycený 
olejem, který v podstatě vyplní veškerý volný 
prostor v ložisku (→ obr. 3)  Při vlisování 
polymerového materiálu do ložiska vzniknou 
velmi úzké mezery kolem valivých těles a 
oběžných drah, které umožňují volné 
otáčení  Polymerový materiál má pórovitou 
strukturu s milióny mikropórů, které díky 
povrchovému napětí zadržují mazací olej  
Olej se při provozu uvolňuje z materiálu  
do úzkých mezer mezi ním a částmi ložiska  
a zajišťuje tak účinné mazání minimálním 
množstvím maziva   

Souvislý přívod maziva

Tuhý olej Solid Oil umožňuje mazání ložisek 
rovnoměrnou a souvislou vrstvou oleje  
Zvýšená provozní teplota vytlačuje olej  
k povrchu polymerového materiálu   
K tomuto „proudění“ oleje v polymerovém 
materiálu dochází proto, že olej má vyšší 
součinitel tepelné roztažnosti než polyme- 
rový materiál a viskozita oleje se snižuje 
s rostoucí teplotou  Když se ložisko zastaví, 
přebytečný olej je absorbován zpět  
do polymerového materiálu  

Přednosti tuhého oleje Solid Oil

Ložiska SKF s tuhým olejem Solid Oil jsou 
určena pro prostředí, v nichž je skutečným 
problémem vysoká vlhkost, náhodný kontakt 
s vodou a jinými nečistotami  

 Tato ložiska představují rovněž vynikající 
volbu pro uložení, které není možné nebo je 
nebezpečné domazávat 

•	Delší životnost maziva 
Ložiska SKF s tuhým olejem Solid Oil 
obsahují 2x až 4x více oleje než ložiska  
s náplní běžného plastického maziva   
Vysoce kvalitní syntetický olej je odolný 
proti oxidaci a pevná struktura polyme-
rového materiálu zabraňuje převalování  
či hnětení maziva, což také přispívá  
k prodloužení životnosti maziva  Ložiska 
Solid Oil jsou naplněné tuhým mazivem  
na celou dobu trvanlivosti a není potřeba 
je domazávat  

•	Zvýšení výkonnosti v mokrém prostředí
Tuhý olej Solid Oil je výhodný v případě,  
že na ložisko působí mokré prostředí, 
protože:

– tuhý olej není možné vypláchnout  
z ložiska  V podstatě vyplňuje veškerý 
volný prostor v ložisku, a tedy omezuje 
množství mokrých nečistot, které by 
mohly proniknout do ložiska;
– přispívá k účinnému mazání, tím že 
zadržuje olej, zajišťuje rovnoměrné 
rozdělení maziva na oběžných drahách  
a je odolný proti emulziikaci;

Výzva: mokré prostředí

Vysoká vlhkost a voda kladou značné nároky 
na ložiska  Pokud vlhkost nebo voda proni-
kne do volného prostoru v ložisku, sníží  
účinnost maziva, což se projeví zrychleným 
opotřebením, zvýšením třecího tepla a korozí 
valivých těles a oběžných drah  

Ložiska používaná v potravinářském  
a farmaceutickém průmyslu musí být odolná 
i proti dalším vlivům, jako například časté 
oplachování vysokotlakou vodou  Při opla- 
chování může být integrované těsnění 
vtlačeno do ložiska a vzniklou širokou spárou 
pronikne do ložiska voda, která vymyje plas-
tické mazivo  Unikající mazivo může konta- 
minovat produkt a současně dojde ke snížení 
účinnosti maziva, které zůstane v ložisku,  
a následně k předčasnému selhání ložiska   

– zajišťuje axiální opření integrovaného 
těsnění, a tím přispívá k jeho vyšší účin-
nosti při oplachování 

POZNÁMKA: Především v případě, kdy 
ložiska z uhlíkové oceli pracují  v mokrém 
prostředí, je vhodné použít těsnění, které 
chrání vnější povrchy ložiska proti korozi  

•	Snížení nákladů na vlastnictví a dopadů 
na životní prostředí
Ložiska SKF s tuhým olejem Solid Oil  
dosahují v mokrém prostředí podstatně 
delší provozní trvanlivosti než ložiska  
s náplní plastického maziva, a výrazně tedy 
snižují celkové náklady na vlastnictví  
i dopady na životní prostředí   

Obr. 3: Tuhý olej vyplní vyplňuje prostor v ložisku

Při oplachování vysokotlakou vodou může být těsnění 
vtlačeno do ložiska a vzniklou širokou spárou mohou 
do ložiska proniknout nečistoty a zároveň z ložiska 
může uniknout plastické mazivo.

Obr. 2

Obr. 1
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Vlastnosti a přednosti ložisek s tuhým olejem Solid Oil

Aplikace v potravinářském  
a farmaceutickém průmyslu

Nerezová kuličková ložiska SKF s těsněními  
a náplní tuhého oleje Solid Oil W6204-2RS1/W64F.

Potravinářský a farmaceutický průmysl  
klade neobyčejně vysoké nároky na čistotu  
a hygienické podmínky  Zajištění takových  
podmínek však vyžaduje časté oplachování 
strojů tlakovou vodou s obsahem agresivních 
saponátů  

Je třeba omezit riziko kontaminace 
výrobku v největší možné míře, např  
uniklým plastickým mazivem nebo olejem  
Veškeré používané materiály musí být 
vhodné pro náhodný kontakt s výrobkem  
a v případě kontaminace musí být zjistitelné  

Stáčírna lahví

V běžné stáčírně jsou lahve zpravidla 
vymývány, plněny a uzavírány na jediné 
výrobní lince  Zajištění hygieny produktu  
a bezpečnosti potravin vyžaduje trvalé 
udržování čistého prostředí, které je 
vzhledem ke způsobu čištění často mokré  

Řešení pro zákazníka

Zákazník, který používal kuličková ložiska 
z nerezové oceli s těsněními a náplní plas-
tického maziva na celou dobu trvanlivosti, 
řešil problém  

Při oplachování vysokotlakou vodou byla 
integrovaná těsnění vtlačena do ložiska  
a umožnila průnik vody, vymytí většiny plas-
tického maziva a znečištění zbylého maziva  
Nedostatečné mazání se projevilo 
nepřiměřeně krátkou provozní trvanlivostí 
ložiska a vymyté plastické mazivo představo-
valo vážné riziko kontaminace  Údržba a 
neplánované odstávky byly časově náročné  
a nákladné, navíc měly nepříznivý dopad  
na produktivitu a ziskovost 

Řešením, které odborníci z SKF zákazníkovi 
nabídli, byla nerezová kuličková ložiska SKF  
s těsněními a náplní tuhého oleje Solid Oil 
pro potravinářský průmysl  
Toto řešení s nerezovými kuličkovými ložisky 
SKF zákazníkovi poskytlo:
•	Výrazné prodloužení provozní trvanlivosti 

ložiska z 12 týdnů na 2 roky 
•	Zamezení úniku maziva, použitím maziva, 

které je odolné proti vymývání 
•	Usnadňuje čištění a v podstatě nevyžaduje 

domazávání 
•	  Výrazné snížení nákladů na údržbu 
•	  Vyšší odolnost a provozní spolehlivost
•	  Zlepšená bezpečnost výroby potravin 
•	  Snížení dopadů na životní prostředí 

Stáčírna lahví

Delší životnost maziva 

•	velká zásoba oleje
•	nedochází k hnětení maziva
•	vysoce kvalitní syntetický olej odolný proti 

oxidaci

Odolnost proti vymývání 

•	 tuhý olej Solid Oil nelze z ložiska vymýt
•	voda se nemůže smísit s olejem ani 

polymerem tuhého oleje

Zamezení úniku maziva

•	 tuhý olej Solid Oil zadržuje olej v ložisku
•	 integrovaná těsnění ložiska lépe zadržují 

olej v ložisku

Ochrana ložiska proti průniku nečistot 

•	 těsné přimknutí tuhého oleje k valivým 
tělesům a oběžným drahám zabraňuje 
průniku částic nečistot do ložiska
•	 zajišťuje dodatečné axiální opření inte-

grovaného těsnění ložiska
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Informace o výrobku

Sortiment

Standardní produktová řada ložisek SKF  
s tuhým olejem Solid Oil zahrnuje:

•	kuličková ložiska,
•	 soudečková ložiska,
•	 ložiska Y,
•	kuželíková ložiska,
•	válečková ložiska,
•	naklápěcí kuličková ložiska 

V nabídce naleznete standardní provedení  
s vysoce kvalitním syntetickým olejem, který 
splňuje nároky většiny aplikací (přídavné 
označení W64)  Provedení s mazivem pro 
potravinářský průmysl obsahuje olej regis-
trovaný u NSF v kategorii H1 (přídavné 
označení W64F)  

Na zvláštní objednávku může SKF dodat 
pro určitou aplikaci jiné typy ložisek s tuhým 
olejem  Výjimku představuje toroidní ložisko 
CARB, které není vhodné pro mazání tuhým 
olejem  V ložiskách opatřených klecí s velkým 
objemem totiž zbývá uvnitř ložiska jen velmi 
malý volný prostor pro mazivo  Další infor-
mace o těchto speciálních výrobcích poskyt-
nou technicko-konzultační služby SKF  

Řešení těsnění

Pro zajištění optimální funkce v mokrém 
prostředí je třeba podle možností použít 
ložiska s tuhým olejem Solid Oil a inte-
grovaným kontaktním těsněním  Taková 
kombinace zvyšuje celkovou účinnost 
těsnění, protože tuhý olej zajišťuje axiální 
opření těsnění, která nemohou být půso-
bením tlaku vtlačena do ložiska (→ obr. 2, 
str. 4)  

Podrobnější informace o volitelných 
typech těsnění najdete v Hlavním katalogu. 

Údaje o ložiskách

Ložiska nebo ložiskové jednotky s tuhým 
olejem Solid Oil mají stejné rozměry, tole- 
rance a vnitřní vůle jako srovnatelná stand-
ardní ložiska  Tabulka 1 uvádí vlastnosti 
ložisek s tuhým olejem pro všeobecné použití 
(W64) i pro potravinářský průmysl (W64F)  

Únosnost

Dynamická a statická únosnost ložisek  
s tuhým olejem Solid Oil je shodná se 
srovnatelnými ložisky ve standardním 
provedení  

Montáž

Pokud má být ložisko s tuhým olejem  
montováno za tepla, je třeba použít indukční 
ohřívací přístroj v případě, že přípustná 
montážní teplota je max  120 °C (248 °F)  
Ložiska s tuhým olejem není vhodné ohřívat 
na elektrické ohřívací plotně ani v olejové 
lázni  

Třecí vlastnosti

Ložisko s tuhým olejem Solid Oil má stejné 
třecí vlastnosti jako odpovídající ložisko ve stan- 
dardním provedení,, avšak s tím rozdílem, že 
polymerový tuhý olej zvýší tření o konstantní 
hodnotu   

Mezní otáčky

Doporučené maximální mezní otáčky ložisek 
a ložiskových jednotek s tuhým olejem Solid 
Oil jsou omezeny maximální trvalou provozní 
teplotou 85 °C (185 °F)  Tabulka 2 uvádí 
doporučené mezní otáčky pro ložiska s 
tuhým olejem Solid Oil při okolní teplotě 20 °C 
(70 °F)  

Okolní teplota je teplota v místě, které se 
nachází nejblíže ložiska, avšak nemusí to být 
nutně pokojová teplota  V případě použití 
typů a provedení ložisek, které nejsou uve-
deny v tabulce 2, se obraťte na tech-
nicko-konzultační služby SKF  

Pokud ložiska s tuhým olejem pracují s 
doporučenými mezními otáčkami, lze očeká-
vat nárůst provozní teploty o cca 65 °C (115 °F) 
nad okolní teplotu  

Pro okolní teploty vyšší než 20 °C (70 °F) 

by měly být sníženy mezní otáčky  Souči-
nitele snížení uvádí diagram 1  

 

Příklad výpočtu

Kuličkové ložisko 6208/W64 má pracovat  
při okolní teplotě 50 °C (120 °F)  Jaké jsou 
snížené mezní otáčky?

1 Doporučené maximální otáčky  
při okolní teplotě 20 °C
Mezní otáčky při okolní teplotě 20 °C uvádí 
tabulka 2:  300 000 / dm, jednořadé 
kuličkové ložisko s lisovanou kovovou klecí 
s rozměry  d = 40 mm, D = 80 mm

 300 000
n =  —————— = 5 000 r/min
 0,5 (40 + 80)

2 Snížení pro okolní teplotu 50 °C
Součinitel snížení otáček  fT ≈ 0,53 podle 
diagramu 1

nsnížené  = 5 000 fT = 5 000 × 0,53  
= 2 650 r/min

Tabulka 1

Technické speciikace pro ložiska a ložiskové jednotky s tuhým olejem Solid Oil 

Charakteristika  Standardní provedení Provedení pro potravinářství

Přídavné označení W64 W64F

Viskozita základní olej. složky mm2/s
při 40 °C (105 °F) 150 220
při 100 °C (210 °F)   20    25 

Mazivo pro potravinářský 
průmysl NSF H1

  ne ano

Provozní teplota °C (°F)
Maximálni dlouhodobá teplota     85 (185)   85 (185)
Minimální rozběhová teplota –50 (–60 ) –25 (–15)
Maximální krátkodobá teplota     95 (205)   95 (205)

Bez nároku na domazávání ano ano

Tabulka 2

Doporučené maximální mezní otáčky ložisek a ložiskových jednotek s tuhým olejem Solid Oil 
pro okolní teplotu 20 °C

Typ ložiska Doporučené maximální
mezní otáčky n 

– r/min

Kuličková ložiska
Jednořadá s lisovanou kovovou klecí 300 000 / dm
Jednořadá s polymerovou klecí 40 000 / dm
Dvouřadá 40 000 / dm

Jednořadá kuličková ložiska
s kosoúhlým stykem
s lisovanou kovovou klecí 150 000 / dm
s polymerovou klecí 40 000 / dm

Naklápěcí kuličková ložiska
s lisovanou kovovou klecí 150 000 / dm
s polymerovou klecí 40 000 / dm

Válečková ložiska
s lisovanou kovovou klecí 150 000 / dm
s polymerovou klecí 40 000 / dm

Kuželková ložiska 45 000 / dm

Soudečková ložiska
Provedení E 42 500 / dm
Provedení CC 85 000 / dm

Ložiska Y, ložiskové jednotky Y 40 000 / dm

Kde
dm = 0,5 (d+D)
Pro ložiska s integrovanými těsněními jsou vhodné otáčky, které odpovídají 80 %  
uvedených mezních otáček  

Diagram 1

Součinitel snížení otáček fT pro okolní teplotu vyšší než 20 °C
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Více informací o ložiskách 
a ložiskových jednotkách  
s tuhým olejem Solid Oil


