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NSK rozpoczęła swoją działalność w 1916 r. jako 
pierwszy japoński producent łożysk tocznych. 
Od tamtego czasu stale rozbudowujemy i ulepszamy 
nie tylko gamę naszych produktów, lecz również  
zakres usług dla różnych sektorów przemysłu. 
Z myślą o nich rozwijamy technologie w dziedzinie łożysk 
tocznych, systemów liniowych, komponentów dla 
branży motoryzacyjnej i systemów mechatronicznych. 
Nasze ośrodki badawcze i produkcyjne w Europie, 
Ameryce i Azji są ze sobą powiązane w globalnej sieci 

technologicznej. Koncentrujemy się nie tylko na 
rozwoju nowych technologii, ale również na stałej 
optymalizacji jakości – na każdym etapie procesów. 

Nasze działania badawcze obejmują m.in. projektowanie 
produktu, aplikacje symulacyjne z wykorzystaniem 
różnorodnych systemów analitycznych, a także 
opracowywanie nowych typów stali i środków 
smarnych dla naszych łożysk tocznych. 

Jako jeden z wiodących światowych producentów łożysk tocznych, komponentów 
technologii liniowej i układów kierowniczych,  jesteśmy obecni prawie na każdym 
kontynencie – w zakładach produkcyjnych, biurach sprzedaży i centrach 
technologicznych – ponieważ nasi klienci doceniają krótkie kanały decyzyjne, 
sprawne dostawy i lokalny dostęp do naszych usług.

Firma NSK

Europa

Afryka

Azja

Ameryka

Oceania
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Kompleksowa Jakość NSK: współdziałanie naszej globalnej sieci Centrów Technologicznych NSK. 
Oto jeden z przykładów na to, jak spełniamy wymagania wysokiej jakości. 

Partnerstwo oparte na zaufaniu, 
zaufanie oparte na jakości

NSK jest jedną z czołowych firm szczycących się długą 
tradycją opatentowanych rozwiązań dla części 
mechanicznych. W naszych centrach badawczych na 
całym świecie skupiamy się nie tylko na rozwijaniu 
nowych technologii, ale także na stałym ulepszaniu 
jakości w oparciu o zintegrowaną platformę 

technologiczną: trybologii, technologii materiałowej, 
analizy i mechatroniki. 

Więcej o NSK na stronie internetowej 
www.nskeurope.pl  lub pod numerem telefonu  
+48 22 645 15 25
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Przemysł wydobywczy
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Na całym świecie firma NSK uznawana jest za lidera zaawansowanej technologii 
Motion & Control (ruchu i sterowania), który w szybkim tempie wprowadza nowe 
rozwiązania w zakresie materiałów, projektów mechanicznych, smarowania    
i uszczelniania, by zmniejszać rozmiary łożysk i redukować koszty bez konieczności 
rezygnowania z osiągów maszyn i urządzeń.

Jako lidera w naszej dziedzinie nie zadowala nas jedynie 
dostarczanie asortymentu produktów spełniających obecne 
zapotrzebowanie. W NSK idziemy o krok dalej: stale 
rzucamy wyzwanie powszechnie przyjętemu sposobowi 
myślenia, zgłębiamy nowe i lepsze metody projektowania 
i produkcji i to, co najważniejsze, sięgamy wzrokiem dalej, 
z myślą o przyszłych potrzebach naszych klientów.
Surowe warunki pracy wymagają wyjątkowej jakości. 
Łożyska NSK zapewniają wytrzymałość wymaganą ponad 
wszystko inne. Kurz, błoto, i ogromne obciążenia – to 
wymagające warunki, w których muszą pracować maszyny 
i urządzenia w przemyśle wydobywczym. W przeciwieństwie 
do typowych samochodów osobowych, maszyny te muszą 
być przede wszystkim wytrzymałe. Z pomocą własnych 
najnowocześniejszych technologii NSK przekracza granice 
konwencjonalnych łożysk pod względem większej 
wytrzymałości eksploatacyjnej i wysokich prędkości 
granicznych. NSK niezmiennie gwarantuje niezawodność, 
jaka wymagana jest w przypadku sprzętu wydobywczego 
na całym świecie.

Wszechstronność NSK – przenosimy góry
Łożyska NSK gwarantują przemysłowi wydobywczemu 
większą trwałość eksploatacyjną w najbardziej 
wymagających warunkach pracy, by wydłużyć czas działania 
maszyn oraz zredukować koszty ich utrzymania    
i konserwacji na rzecz zwiększenia produktywności.
Trwałość i niezawodność mają kluczowe znaczenie dla 
maszyn i urządzeń kopalnianych pracujących w odległych 
miejscach, takich jak góry i pustynie, gdzie awaria jednego 
elementu może mieć wpływ na działalność całej kopalni.
NSK wykorzystuje najnowocześniejsze technologie,  
by wydłużyć żywotność i zwiększyć prędkości graniczne 
łożysk standardowych. Nasze doskonałe łożyska gwarantują 
wysoką jakość i solidną konstrukcję, oferując większą 
trwałość eksploatacyjną, a co za tym idzie redukcję kosztów 
utrzymania i konserwacji dla operatorów kopalń.
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Kruszarka stożkowa
Materiał podawany jest do kruszarki i przetwarzany 
poprzez mimośrodowy obrót stożka wewnętrznego
względem stożka zewnętrznego. Średnica produktu 
wyjściowego może wynosić od 50 mm do 100 mm. 

Proces wydobywczy

Wywrotka
samochodowa

Stos

Lej zsypowy
Przenośnik 
naziemnyKruszarka

szczękowa
wstępna

Koparka
podsiębierna

Przesiewacz
dwupokładowy

Dozownik
wibracyjny

Przesiewacz

Stos Stos

Kruszarka
stożkowa

Przesiewanie
wtórne 

Kruszarka szczękowa
Wydobyty materiał łamany jest pomiędzy 
dwiema przeciwstawnymi płytami 
szczękowymi. Jedna płyta otwiera się 
i zamyka krusząc surowiec o nieruchomą 
płytę szczękową. 

 SELEKCJA WSTĘPNA SEKCJA ODDZIELANIA MATERIAŁU

Żuraw
linowłókowy



 SELEKCJA WSTĘPNA SEKCJA ODDZIELANIA MATERIAŁU
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Zasobnik
wyrównawczy

Przesiewacz
dwupokładowy

Przesiewacze
dwupokładowe

Kruszarka
stożkowa

Kruszarka
udarowa

Silosy

Sprzedaż

Dostawa

Kruszarka udarowa
Jak wskazuje nazwa, maszyna ta rozdrabnia kruszec   
poprzez uderzanie i równomiernie zmniejsza rozmiar
kruszonych cząstek poprzez gwałtowne, powtarzalne  
uderzenia wirującym młotem, stalową płytą lub drągiem.

Przesiewacz wibracyjny
Dołączona na wale masa niewyważenia powoduje 
zamachowy ruch obrotowy wału, który wytwarza drgania. 
Drgania te przesiewają nadawę na sicie.

    PRZESIEWANIE KOŃCOWE
PRZESIEWACZ SELEKCYJNY

TRZECIEGO STOPNIA
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Wał transmisyjnyPrzenoszenie

Dobór łożysk:
Łożyska kulkowe
Łożyska walcowe
Łożyska stożkowe

Kruszenie

Dobór łożysk:
Łożyska baryłkowe

Rozdrabnianie

Dobór łożysk:
Łożyska walcowe
Łożyska stożkowe
Dostępne także:
Bardzo wytrzymałe koszyki
Materiały bieżni odporne na wstrząsy

Kruszarka szczękowa

Kruszarka stożkowa
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Łożyska dla przemysłu wydobywczego

Łożyska walcowe
Ze względu na liniowy styk pomiędzy elementami tocznymi   
i bieżnią, łożyska walcowe charakteryzuje duża nośność promieniowa, 
dzięki czemu nadają się one idealnie do aplikacji wymagających 
wysokich prędkości. Dzięki opatentowanj konstrukcji wytrzymałego 
koszyka ze stali tłoczonej, mosiądzu obrabianego maszynowo   
lub poliamidu, oferują one niski szum i niską generację ciepła,   
a w przypadku aplikacji w warunkach uciążliwych, obejmować mogą 
zaawansowane materiały.

Łożyska do kół linowych
Ze względu na liniowy styk pomiędzy elementami tocznymi i bieżnią, 
łożyska te wykazują dużą nośność promieniową i są odpowiednie   
do aplikacji wymagających wysokich prędkości. Dzięki opatentowanej 
konstrukcji wytrzymałego koszyka ze stali tłoczonej, mosiądzu 
obrabianego maszynowo lub poliamidu, mogą być dostarczane   
w szerokiej gamie zaawansowanych materiałów.

Tuleje na zamówienie
Rygorystycznie zaprojektowane i w pełni przetestowane, spełniające 
wymogi klienta, tuleje na specjalne zamówienie z hartowanej stali 
łożyskowej zapewniają dłuższą żywotność i lepszą odporność na zużycie, 
zatarcie i wysoką temperaturę. 

Łożyska Molded-Oil  
Zaprojektowane jako łożyska bezobsługowe, łożyska NSK Molded-Oil 
zapewniają wyjątkowe osiągi w zanieczyszczonych wodą i pyłem 
warunkach pracy. Olej uwalniany jest z materiału  Molded-Oil 
sukcesywnie, w wyniku czego nie ma potrzeby dosmarowywania łożysk.

Zespoły łożyskowe
Zespoły łożyskowe NSK składają się z uszczelnionego jednorzędowego 
łożyska kulkowego ze średnicą zewnętrzną sferyczną oraz poszerzonego 
pierścienia wewnętrznego. Łożysko to osadzone jest w oprawie 
odlewanej stojącej lub kołnierzowej. Pasowanie sferyczne kompensuje 
niewspółosiowość początkową. Zespoły łożyskowe NSK cechuje 
występowanie odrzutników, które zatrzymują zanieczyszczenia na 
zewnątrz zwiększając skuteczność uszczelnienia. Dostępne obudowy:  
z żeliwa, staliwa lub stali nierdzewnej z różnorodnymi sposobami 
mocowania na wale.
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Łożyska baryłkowe CA/CAM-VS
Łożyska zaprojektowane specjalnie, aby sprostać surowym warunkom 
pracy w przemyśle wydobywczym oraz w zastosowaniach, w których 
występują silne drgania. Łożyska serii CA cechuje jednoczęściowy koszyk 
mosiężny obrabiany maszynowo oraz zdolność kompensowania 
niewspółosiowości w różnym stopniu. Łożyska CAM-VS zaprojektowane  
z myślą o odporności na zatarcia i zużycie pochodzące od pracy   
w warunkach drgań, niewspółosiowości i obciążeń udarowych.

Zespoły łożyskowe – Self-Lube®

Zespoły RHP Self-Lube® występują z oprawami stojącymi i oprawami  
kołnierzowymi w formie jednolitego odlewu żeliwnego, również dostępne 
z uszczelką trójwargową do pracy w bardzo trudnych warunkach. 

Łożyska stożkowe jednorzędowe
Zdolne do przyjmowania ciężkich obciążeń promieniowych i osiowych  
w jednym kierunku, dostępne są również w wersji dwu- i czterorzędowej 
przyjmującej obciążenia osiowe w obu kierunkach. 

Oprawy dzielone
Aby zapewnić skuteczne uszczelnienie, oprawy dzielone dostępne są  
z różnymi opcjami specjalnych uszczelnień i pokryw zamykających.   
Zalety tego produktu obejmują łatwość montażu i demontażu wstępnie 
złożonych wałów.

Łożyska baryłkowe EVB
Stabilizowane cieplnie do pracy w warunkach temperatur do 200°C, 
łożyska EVB posiadają jednoczęściowy koszyk mosiężny obrabiany 
maszynowo oraz pierścienie wykonane w specjalnych tolerancjach,   
co składa się na konstrukcję o podwyższonej nośności.
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Przesiewacz wibracyjnyPrzesiewacz

Udar Kruszarka udarowa

PrzenośnikPrzenoszenie

Dobór łożysk:
Łożyska baryłkowe
(mosiężny koszyk obrabiany 
maszynowo)
Dostępne także:
Materiały bieżni odporne 
na wstrząsy

Dobór łożysk:
Łożyska baryłkowe
(mosiężny koszyk obrabiany 
maszynowo)

Dobór łożysk:
Łożyska baryłkowe (NSKHPS)
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Łożyska dla urządzeń ruchomych

 Łożyska baryłkowe NSKHPS
Seria łożysk NSKHPS to dwurzędowe łożyska baryłkowe wahliwe 
mogące przyjąć duże obciążenia promieniowe oraz umiarkowane 
obciążenia osiowe w obu kierunkach. Sferyczny profil wałeczków  
oraz bieżni pierścienia wewnętrznego i bieżni pierścienia zewnętrznego 
umożliwia samonastawianie, które pozwala na wykorzystanie pełnej 
nośności łożyska. Seria NSKHPS oferuje łożyska standardowej 
wielkości (z koszykiem stalowym) oraz łożyska wielkogabarytowe  
(z koszykiem mosiężnym) o dłuższej żywotności i większych 
prędkościach granicznych niż w przypadku łożysk standardowych.

 Seria EM/EW
Łożyska EM i EW to łożyska walcowe mogące przyjmować szczególnie 
duże obciążenia promieniowe i nadające się do zastosowań   
z wysokimi prędkościami. Serię EW cechuje koszyk ze stali tłoczonej,  
a serię EM jednoczęściowy koszyk mosiężny obrabiany maszynowo. 
Oprócz wyjątkowej funkcjonalności i przedłużonej trwałości oba koszyki 
zapewniają dużą nośność w przypadku łożysk standardowej wielkości.

 Łożyska stożkowe serii HR
Seria HR to łożyska stożkowe mogące przyjmować złożone duże 
obciążenia promieniowe i obciążenia osiowe w jednym kierunku. 
Serię HR cechują wałeczki stożkowe prowadzone przez czoło 
szerszego obrzeża pierścienia wewnętrznego, co umożliwia przy 
większej liczbie większych wałeczków uzyskanie wyjątkowo 
wysokich nośności.
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 Łożyska Hi-TF
Łożyska Hi-TF opracowano z użyciem innowacyjnych materiałów   
i technologii obróbki cieplnej dla zwiększenia wytrzymałości   
w trudnych warunkach. Łączą w sobie dużą trwałość eksploatacyjną 
oraz dobrą odporność na zużycie i zatarcie w warunkach 
zanieczyszczonego smarowania, dzięki czemu osiągają wyjątkową 
ekonomiczność.

 Uszczelnione łożyska kulkowe poprzeczne serii TM
Seria TM to łożyska kulkowe poprzeczne, które są w stanie przenosić  
obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Niski moment 
obrotowy tarcia umożliwia stosowanie ich przy wysokich prędkościach; 
cechuje je niski poziom szumu i zmniejszone drgania. Seria TM 
charakteryzuje się specjalną konstrukcją uszczelki pozwalającą na 
przepływ oleju i zabezpieczającą jednocześnie przed wnikaniem 
obcych substancji do wewnątrz w warunkach kąpieli olejowej.

 Łożyska igiełkowe
Łożyska igiełkowe zawierają wałeczki, które są od trzech   
do dziesięciu razy dłuższe niż ich średnica i cechuje je względnie 
duża nośność promieniowa. Złożenia wałeczków i koszyka typu M  
stosowane w maszynach budowlanych wyposażone są w wałeczki  
o kontrolowanym profilu, by zapewnić wysoką trwałość nawet   
w przypadku skrajnie dużych obciążeń lub warunków pracy   
z niewspółosiowością. Złożenia wałeczków i koszyka z tworzywa 
mają większą nośność niż z konwencjonalnymi koszykami 
obrobionymi maszynowo; natomiast zastosowanie tworzywa 
poliamid 46 zapewnia większą wytrzymałość koszyka w wyższych 
temperaturach oleju.
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Typowo stosowane łożyska: 
 łożyska stożkowe

 łożyska kulkowe poprzeczne

 łożyska igiełkowe

Typowo stosowane łożyska:  
 łożyska stożkowe

Typowo stosowane łożyska: 
 łożyska walcowe

 łożyska stożkowe 

 łożyska kulkowe poprzeczne

Typowo stosowane łożyska: 
 łożyska walcowe

 łożyska igiełkowe

Typowo stosowane łożyska:  
 łożyska walcowe

 łożyska igiełkowe

 łożyska kulkowe skośne

Typowo stosowane łożyska:  
 łożyska kulkowe poprzeczne

 łożyska kulkowe skośne

ŁadowarkaKoparka
hydrauliczna

Oś przednia PrzekładniaSilnik
wirujący

Pompa hydrauliczna Przekładnia redukcyjna Przekładnia redukcyjna 
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Typowo stosowane łożyska:  
 łożyska walcowe

 łożyska kulkowe poprzeczne

 łożyska kulkowe skośne

Typowo stosowane łożyska: 
 łożyska stożkowe

Typowo stosowane łożyska:  
 łożyska stożkowe

Typowo stosowane łożyska:  
 łożyska walcowe

 łożyska stożkowe

 łożyska baryłkowe

Typowo stosowane łożyska: 
 łożyska stożkowe

Typowo stosowane łożyska:  
 łożyska walcowe

 łożyska stożkowe

Przekładnia

Przemiennik
momentu
obrotowego

Przekładnia redukcyjna 

Spychacz
gąsienicowy Samochód 

ciężarowy
do wielkogaba-
rytowych
ładunków 
specjalnych

Przekładnia główna napędowa Przekładnia różnicowa

Koło
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Dotrzeć do sedna usług
Cykl wartości AIP (Asset Improvement Program)

Ocena niezbędnych działań, jakie należy podjąć 
i związanych z nimi kosztów.

Opracowanie potencjalnych rozwiązań i objaśnienie odnośnych kosztów. 
Wyjaśnienie dodatkowych pytań dotyczących np. terminów realizacji 
czy przeprojektowania. 

Ustalenie terminów wykonania.
Definicja poszczególnych etapów projektu.
Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację projektu.

Sprawdzenie, czy udało się osiągnąć szacowane oszczędności.

Sprawdzenie, czy doświadczenie nabyte w innych branżach można 
wykorzystać do dalszego zwiększenia potencjału oszczędności.

Krok 4
Pomiar wartości

Krok 5
Wymiana doświadczeń

Krok 3
Wdrażanie wartości

Krok 2
Oferta wartości

Krok 1
Analiza sytuacji
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Większa zyskowność dzięki AIP
Mniej przerw w działaniu urządzeń i zakładu. 
Zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym zachowaniu 
jakości. Dzięki AIP, sprawdzonemu programowi 
usprawniania zasobów, pomożemy Państwu 
zidentyfikować i wykorzystać potencjalne możliwości 
zwiększenia zysków. Program łączy Państwa istniejącą 
wiedzę branżową i procesy korporacyjne z najnowszą 
technologią NSK.

Wspólnie rozpoczynamy od analizy sytuacji, tworzymy 
strukturalny katalog środków i wspieramy Państwa 
w jego wdrażaniu. Pomiar wartości zapewnia uzyskanie 
pożądanych korzyści w uzgodnionym terminie.

Ponadto oferujemy szkolenia, specjalistyczne usługi 
i naprawy w Centrach Serwisowych NSK oraz stale 
usprawniamy aplikacje on-line na naszej bezpiecznej 
stronie klienta.

Dziś nie wystarczy tylko być producentem i dystrybutorem dobrych produktów. 
Wierzymy, że ważniejsze jest, aby być aktywnym partnerem z szeroką gamą usług 
wspierających naszych klientów. Nasz bardzo doświadczony personel jest do Państwa 
dyspozycji. Dzięki bezpośredniej współpracy z klientem, nasi eksperci będą w stanie 
wypracować indywidualne rozwiązania, dzięki którym procesy produkcyjne w Państwa 
firmie staną się bezawaryjne, wydajne i zyskowne.

Wsparcie techniczne

Przeglądy zastosowań

Wsparcie inżynierskie

Doradztwo w zakresie konstrukcji maszyn

Ekspertyzy łożysk

Diagnostyka i analiza drgań

Szkolenia

Wstęp do technologii łożysk (część 1 i 2)

Najlepsza praktyka w zakresie montażu 
i demontażu łożysk (część 1 i 2)

Diagnostyka łożysk

Zastosowanie łożysk

Specyfikacja sektorów

Żywność i napoje, Pompy i sprężarki
Przemysł wydobywczy

Budownictwo

Przemysł papierniczy
Metalowy i stalowy

Obrabiarkowy, Kolejowy

Serwis analityczny

Analiza uszkodzeń

Analiza materiałowa

Zamiana części OEM

Standardyzacja i racjonalizacja

Serwis inspekcyjny na miejscu

Usługi wartości dodanej

Podejście NSK do obniżki kosztów

Planowanie konserwacji

Przeglądy produkcji i magazynów

Audyty narzędzi konserwacyjnych

Pakiet serwisowy 
łożysk superprecyzyjnych

Zakres usług NSK
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Konserwacja i kontrola łożysk

Konserwacja
Łożyska i warunki pracy muszą być okresowo 
sprawdzane oraz obsługiwane i monitorowane,  
by wydłużyć żywotność łożyska zapobiegając 
uszkodzeniom mechanicznym, zapewniając niezawodną 
pracę, podnosząc produkcyjność i redukując koszty. 
Konserwacja winna być wykonywana regularnie, 
zgodnie ze standardami, które mogą się różnić  
w zależności od warunków pracy maszyny.   
Warunki pracy winny być monitorowane, olej 
wymieniany lub uzupełniany, a maszyna okresowo 
demontowana i poddawana przeglądowi.

1. Kontrola w trakcie pracy
Przegląd właściwości smaru, sprawdzenie temperatur 
pracy oraz drgań i szumu łożyska, by określić przedziały 
czasu między wymianami łożysk i okresy uzupełniania 
środka smarnego.

2. Kontrola łożyska
Łożysko należy dokładnie sprawdzić podczas okresowych 
inspekcji maszyny i wymiany części. Sprawdzić czy nie 
ma uszkodzeń bieżni i potwierdzić czy łożysko może być 
nadal stosowane czy też należy je wymienić.

Punkty kontrolne
Punkty podlegające sprawdzeniu podczas pracy maszyny 
winny obejmować szum łożyska, drgania, temperaturę   
i stan smaru.

1. Szum łożyska
Podczas pracy urządzenia mogą być stosowane 
przyrządy do wykrywania dźwięku w celu pomiaru 
głośności i charakterystyki szumu obrotowego łożyska 
za pomocą wzorców dźwięku, które są łatwo 
rozróżnialne i które mogą ujawnić obecność uszkodzeń 
łożysk, takich jak lekkie złuszczenia. 
Trzy typowe rodzaje dźwięków są opisane w tabeli  
na następnej stronie.

2. Drgania łożyska
Nieprawidłowości łożyska można przeanalizować poprzez 
wykonanie analizy ilościowej amplitudy drgań oraz 
częstotliwości za pomocą analizatora widma częstotliwości. 
Zmierzone dane różnią się w zależności od warunków 
pracy łożyska oraz lokalizacji czujnika drgań. Stąd metoda 
ta wymaga określenia standardów szacowania dla każdej 
maszyny podlegającej pomiarom. 
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W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktów NSK zapraszamy na naszą stronę internetową: www.tec.nsk.com

Nieprawidłowości Możliwe przyczyny Środki zaradcze

Szum

Głośne
metaliczne
dźwięki

Nienormalne obciążenie Poprawić pasowanie, luz wewnętrzny, obciążenie wstępne,
pozycję odsadzenia obudowy, itp.

Nieprawidłowy montaż Poprawić współosiowość wału i obudowy, dokładność metody montażu

Niewystarczająca ilość 
lub niewłaściwy środek smarny Uzupełnić środek smarny lub wybrać właściwy środek smarny

Piskliwy hałas Wymienić na ciche łożysko, wybrać łożysko o małym luzie

Ślizganie się kulek Dobrać obciążenie wstępne, wybrać łożysko o małym luzie,
lub użyć miększego smaru

Stykanie się obracających się części Poprawić uszczelkę labiryntową itd.

Głośne,
regularne
dźwięki

Skazy, korozja lub rysy na bieżniach Wymienić łożysko, wymyć łożysko, poprawić uszczelnienia
i użyć czystego środka smarnego

Odciski Brinnela Wymienić łożysko i ostrożnie je obsługiwać

Złuszczanie na bieżniach Wymienić łożysko

Nieregularne
dźwięki

Nadmierny luz wewnętrzny Poprawić pasowanie i luz wewnętrzny oraz obciążenie wstępne

Wnikanie obcych cząsteczek
do wnętrza łożyska

Wymienić łożysko, wymyć łożysko, poprawić uszczelnienia
i użyć czystego środka smarnego

Odkształcenia lub złuszczenia
na powierzchniach kulek Wymienić łożysko

Nadmierna ilość środka smarnego Zmniejszyć ilość środka smarnego, wybrać twardszy smar
(o wyższej klasie konsystencji)

Nienormalny wzrost
temperatury

Niewystarczająca ilość środka smarnego
lub niewłaściwy środek smarny Uzupełnić lub wybrać właściwy środek smarny

Nienormalne obciążenie Poprawić pasowanie, luz wewnętrzny, obciążenie wstępne,
pozycję odsadzenia obudowy, itp.

Nieprawidłowy montaż Poprawić współosiowość wału i obudowy, dokładność montażu
lub metodę montażu

Pełzanie pasowanych powierzchni,
nadmierne tarcie uszczelek Poprawić uszczelnienia, wymienić łożysko, poprawić pasowanie lub montaż

Drgania

Fałszywe odciski Brinella Wymienić łożysko i ostrożnie je obsługiwać

Złuszczanie Wymienić łożysko

Nieprawidłowy montaż Poprawić prostopadłość pomiędzy wałem a odsadzeniem obudowy
lub czołem pierścienia dystansowego

Wnikanie obcych zanieczyszczeń
do wnętrza łożyska Wymienić łożysko, wymyć łożysko, poprawić uszczelnienia

Wyciek lub przebarwienie
środka smarnego

Nadmierna ilość środka smarnego.
Przedostanie się obcych zanieczyszczeń
lub startych drobinek metalu
do wnętrza łożyska

Zmniejszyć ilość środka smarnego, wybrać twardszy smar
Wymienić łożysko lub środek smarny
Wymyć obudowę i sąsiednie części
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Biura sprzedaży NSK - Europa, Bliski Wschód i Afryka 

Polska i Europa  
Środkowo-Wschodnia
NSK Polska Sp. z o.o. 
Warsaw Branch 
Ul. Migdałowa 4/73 
02-796 Warszawa 
Tel. +48 22 645 15 25 
Fax +48 22 645 15 29 
info-pl@nsk.com 

Bliski Wschód
NSK Bearings Gulf Trading Co. 
JAFZA View 19, Floor 24 Office 2/3
Jebel Ali Downtown, 
PO Box 262163
Dubai, UAE 
Tel. +971 (0) 4 804 8202
Fax +971 (0) 4 884 7227 
info-me@nsk.com 

Francja
NSK France S.A.S. 
Quartier de l’Europe 
2, rue Georges Guynemer 
78283 Guyancourt Cedex 
Tel. +33 (0) 1 30573939 
Fax +33 (0) 1 30570001 
info-fr@nsk.com

Hiszpania
NSK Spain, S.A.
C/ Tarragona, 161 Cuerpo Bajo
2a Planta, 08014 Barcelona
Tel. +34 932 89 27 63 
Fax +34 934 33 57 76
info-es@nsk.com

Niemcy, Austria, Szwajcaria, 
Benelux, Skandynawia
NSK Deutschland GmbH
Harkortstraße 15
40880 Ratingen
Tel. +49 (0) 2102 4810
Fax +49 (0) 2102 4812290
info-de@nsk.com 

Republika Południowej Afryki
NSK South Africa (Pty) Ltd.
27 Galaxy Avenue 
Linbro Business Park
Sandton 2146 
Tel. +27 (011) 458 3600
Fax +27 (011) 458 3608
nsk-sa@nsk.com

Rosja
NSK Polska Sp. z o.o. 
Russian Branch 
Office I 703, Bldg 29, 
18th Line of Vasilievskiy Ostrov,  
Saint-Petersburg, 199178
Tel. +7 812 3325071 
Fax +7 812 3325072  
info-ru@nsk.com

Turcja
NSK Rulmanları Orta Doğu Tic. Ltd. Şti 
19 Mayıs Mah. Atatürk Cad.
Ulya Engin İş Merkezi No: 68/3 Kat. 6 
P.K.: 34736 - Kozyatağı - İstanbul 
Tel. +90 216 4777111 
Fax +90 216 4777174 
turkey@nsk.com 

Wielka Brytania
NSK UK LTD.
Northern Road, Newark,
Nottinghamshire NG24 2JF
Tel. +44 (0) 1636 605123
Fax +44 (0) 1636 643276
info-uk@nsk.com

Włochy
NSK Italia S.p.A.
Via Garibaldi, 215
20024 Garbagnate 
Milanese (MI)
Tel. +39 02 995 191
Fax +39 02 990 25 778
info-it@nsk.com

Dołożono wszelkich starań by zapewnić dokładność danych zawartych w tej publikacji, ale nie możemy przyjąć odpowiedzialność   
za jakiekolwiek błędy czy pominięcia. © Prawa autorskie NSK 2010. Zawartość niniejszej publikacji jest chroniona prawami autorskimi 
wydawców. Wydrukowano w Polsce. Ref: QM/A/PL/10.13
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