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komponenty

in, výkon ný ředitel a generální ředitel spo-
lečnosti Varta Microbattery, uvádí: „Zazna-
menali jsme silnou poptávku po technicky 
vyspělých a úsporných akumulátorech. Na 
trhu se objevují stále výkonnější akumulá-
torové baterie, zvláště s možností dobíjení. 
Výzkumné aktivity firmy Varta Microbatte-
ry zohledňují požadavky trhu.“ Společnost 
Varta se na nové úkoly budoucnosti připra-
vila otevřením nového výzkumného a vývo-
jového centra. 

Přesto jsou pro mnohé úlohy stále nejlepší 
tradiční akumulátory, např. olověné (kyselé). 
Překážkou použití lithium-iontových a lithi-
um-polymerových baterií je omezení proudu 
při zatížení z důvodu nutnosti ochranného vy-
pínání. Například olověný akumulátor hmot-
nosti 2,7 kg dodává startovací proud více než 
300 A. Je tedy schopen nastartovat vozidlo; 
ovšem je tak těžký, že jej člověk těžko unese 
v jedné ruce. Se stovkami dodavatelů různých 
typů akumulátorových baterií, od malého knof-

líkového článku po velké olověné akumuláto-
rové baterie, se vždy najde to správné řešení 
pro každou úlohu. Bez ohledu na princip čin-
nosti akumulátorových článků stojí každý vý-
vojář před stejným úkolem: najít řešení, které 
nejlépe splňuje požadavky na velikost, napětí, 
proud, životnost, hmotnost, provozní teplotu, 
dobu nabíjení, ohleduplnost k životnímu pro-
středí a bezpečnost. 

Vincent Bannigan, 
RS Components

Kuličkové ložisko Ultra-Kleen od společ-
nosti ABB Baldor Dodge „podstoupilo“ ně-
kolik inovativních úprav prodlužujících jeho 
životnost v hygienicky náročných podmín-
kách, jaké panují v potravinářských a pivo-
varnických provozech, kde je např. běžné 
pravidelné čištění stříkající vodou. Patento-
vaný těsnicí systém QuadGuardTM v kombi-

naci s uložením ložiskových kuliček pomocí 
klece MaxlifeTM napomáhá optimální distri-
buci maziva uvnitř ložiska a chrání je před 
vymytím během procesu čištění. Ložisko Ul-
tra-Kleen je dodáváno v ložiskových dom-
cích mnoha typů z korozivzdorné oceli, kte-
ré mohou být opatřeny krytem z polymeru. 

Systém QuadGuard je vybaven patentova-
ným tříkontaktním těsněním a vnějším kry-
tem ložiska, jenž je potažen pryží, s přesa-
hem. Jednosměrný tříkontaktní systém utěs-
nění zabraňuje ve třech fázích úniku maziva 
a vniku nečistot z okolí. Toto jedinečné pro-
vedení vede k maximálnímu utěsnění při mi-
nimálním odporu při rotaci.

Kuličková ložiska s prodlouženou životností 
v korozivním a vlhkém prostředí

Boční kryt potažený pryží s jemným pře-
sahem pryže je první takové provedení paten-
tované v průmyslu. Jde o profilovaný pryžo-
vý kroužek vlisovaný do bočního kovového 
krytu. Přesah pryže na vnější kovové straně 
ložiska zlepšuje při rotaci odvádění vlhkosti 
a zabraňuje úniku maziva z ložiska.

Klec MaxlifeTM je tvořena dvěma část-
mi, které okolo každého valivého prvku 
tvoří jakési přihrádky umožňující neustálý 
kontakt kuliček s mazivem. Vzniklý olejo-
vý film tak stále chrání valivé prvky před 
opotřebením tím, že zabraňuje vzniku tep-
la a tření. Konstrukce klece s přihrádkami 
udržuje mazivo na optimálním místě a za-

braňuje jeho vymytí při čištění. Tím se – 
oproti standardním konstrukcím – prodlu-
žuje životnost ložiska a zkracuje perioda 
pravidelného mazání.

Stavěcí šrouby (červíky) jsou v ložisku 
Ultra-Kleen proti sobě natočeny v úhlu 65° 
a vytvářejí maximální svěrnou sílu bez de-
formačního tlaku na vnitřní část kruhového 

adaptéru. Antirotační nýt z korozivzdorné 
oceli uvnitř tělesa zabraňuje rotaci celé vnitř-
ní části proti ložiskovému domku.

K výrobě ložiskových domků se používá 
korozivzdorná ocel řady 300. Pro dodatečnou 
ochranu a bezpečnost ložiskových domků Ul-
tra-Kleen je nabízen polymerový kryt, který 
se nacvakne do připravené drážky. Verze s po-
lymerovým krytem obsahuje antimikrobiální 
prvky, které zpomalují růst bakterií a různých 
plísní. Všechny vnitřní části domků obou ver-
zí jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli.

Kombinace všech zmíněných pokročilých 
a patentovaných vlastností řadí kuličkové lo-
žisko Ultra-Kleen mezi průmyslové produkty 
nejvyšší kvality.

Kuličkové ložisko ABB Baldor Dodge  
do nejtěžších podmínek

Kuličkové ložisko ABB Baldor Dodge má 
delší životnost i v nejtěžších průmyslových 
podmínkách, které se vyskytují např. v ener-
getickém, cementárenském, papírenském, že-
lezárenském nebo dřevozpracujícím průmys-
lu. Tyto produkty určené pro provoz v nároč-
ných podmínkách obsahují stejné patentované 
systémy jako kuličková ložiska Ultra-Kleen, 
tzn. těsnicí systém QuadGuard a klec Max-
life (viz detaily popsané v předcházejícícíh 
odstavcích).

Kuličková ložiska SCED a SCMED vyu-
žívají pro dosažení nižších provozních teplot, 
delší životnosti a prodloužení intervalu ma-
zání také nejnovější syntetická maziva. Tato 
maziva prodlužují dobu jejich provozu a re-
dukují potřebu údržby. Konstrukce kuličkové-
ho ložiska SC přispívá k delší životnosti i při 
velkém namáhání.

(ABB s. r. o.)

Obr. 2. Kuličkové ložisko ABB Baldor Dodge 
pro extrémně náročné podmínky použití

Obr. 1. Konstrukce kuličkového ložiska Ul-
tra-Kleen
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