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01 - MARKA CERAMICSPEED
W procesie produkcji łożyska często pracują w różnych zmiennych środowiska
pracy. Czasami muszą działać w specyficznych i niesprzyjających aplikacjach, w
których występują bardzo trudne warunki pracy wymagające zastosowania
specjalistycznych łożysk, dobranych do tych środowisk i wykonanych z nowoczesnych
materiałów.
Do specyficznych warunków pracy możemy zaliczyć występowanie wysokich
temperatur, dużych obciążeń, wysokich obrotów, wyładowań elektrycznych
spowodowanych przez prądy błądzące np. w silnikach indukcyjnych, pracy kroczącej,
oscylacyjnej lub wahadłowej, dużych drgań, czy wilgoci powodującej korozję.
W ostatnich latach innowacje uzyskane w zakresie materiałoznawstwa wprowadziły
dużo nowatorskich rozwiązań w wielu gałęziach przemysłu. Między innymi także w
konstrukcję łożysk. Najbardziej nowatorskim rozwiązaniem jest zastosowanie azotku
krzemu (Si3N4) jako materiału na elementy łożysk. Przy czym azotek krzemu okazał się
najbardziej odpowiednim materiałem ceramicznym na elementy toczne
przewyższającym do tych zastosowań pozostałe materiały ceramiczne dostępne na
rynku takie jak tlenek cyrkonu (ZrO2) czy tlenek glinu (AL2O3 ). Łożyska z
certyfikowanymi kulkami, z najwyższej jakości azotku krzemu dostarcza firma
CeramicSpeed. Jej wyłącznym oficjalnym partnerem (dla branży przemysłowej) na
terenie Polski została firma wrocławska Sped Sp. J.

02 - KULKI CERAMICZNE
Do najważniejszych zalet kulek z azotku krzemu, w stosunku do kulek stalowych możemy
zaliczyć:
- gęstość 3.2 (g/cc) - mniejsza o 58%, co wpływa na wagę elementu tocznego i siły
odśrodkowe działające na bieżnię łożyska. Umożliwia to uzyskiwanie większych
prędkości obrotowych.
- twardość 1600 (Vickers) - większa o 128%, co znacznie wpływa na trwałość oraz tarcie
(powierzchnia styku kulki z bieżnią jest zredukowana). Wyjątkowa twardość samych
kulek ceramicznych oznacza także, że wszelkie zanieczyszczenia dostające się do łożysk
zostaną po prostu zmielone na pył przez kulki.

- moduł sprężystości 310 (GPa) - większy o 63% - bardziej sztywny, wpływa na precyzję
oraz bicie podczas obrotu.
- rozszerzalność cieplna 3,7 - mniejsza o 70%. Pozwala na zastosowania w aplikacjach
wysokotemperaturowych, jak również przy większych prędkościach obrotowych.
- maksymalna temperatura użytkowania 1000 (℃) - większa o 680 ℃.
- dokładność wykonania 0,005 mikrona - gładsza o 400% od kulki stalowej.
Wpływa na tarcie oraz uzyskiwane większe prędkości obrotowe.
- odporność na zużycie eksploatacyjne - minimum 10 razy.
- oporność elektryczna 10^14 (Ohm/cm) - jest prawie doskonałym izolatorem (10^16 =
izolator elektryczny)
Wysoka twardość i doskonałe parametry wysokotemperaturowe ceramiki Si3N4 są
atrakcyjne dla krytycznych zastosowań w łożyskach tocznych, takich jak silniki o wysokiej
sprawności cieplnej. Ponadto mniejsza gęstość ceramiki pozwala na mniejsze obciążenia
odśrodkowe oraz mniejsze poślizgi przy dużych prędkościach, w wyniku czego uzyskuje
się dłuższy okres żywotności łożyska niż w przypadku tradycyjnych stali łożyskowych lub
alternatywnych super-stopów czy cermetali.
Azotek krzemu ma najniższy moduł tarcia i sprężystości w stosunku do dostępnej
ceramiki, co zmniejsza naprężenia kontaktowe łożysk. Z uwagi na długi proces produkcji
samych kulek ceramicznych dochodzący niekiedy do 70 dni, łożyska hybrydowe z
kulkami ceramicznymi pociągają za sobą większe koszty inwestycyjne w porównaniu z
łożyskami konwencjonalnymi.
Jednak w zastosowaniach, w których występują duże obciążenia, duże ekstremalne
temperatury, zanieczyszczone środowiska produkcyjne lub w produkcji żywności, zwrot
z inwestycji w nie, tzw. ROI jest wyjątkowo krótki, dając ich użytkownikom znacznie
lepsze wyniki w ciągłości produkcji. Przejawia się to w znacznie dłuższym okresie
eksploatacji w stosunku do łożysk tradycyjnych. Dodatkowo łożyska typu CUSTOM mogą
być skonfigurowane do potrzeb danej aplikacji (oprócz kulek ceramicznych stosuje się
odpowiednie koszyki wykonane z modyfikowanego poliamidu PA66 lub ze stali zwykłej
czy nierdzewnej SS, z mosiądzu M lub tworzywa PEEK, osobno dobierany jest smar,
uszczelnienia typu ZZ, RS czy RZ oraz są dostosowywane luzy osiowe
C2, CN, C3, C4). Nie bez znaczenia jest także stosunkowo krótki czas dostawy.

03 - SERIE ŁOŻYSK HYBRYDOWYCH
Ponieważ w przemyśle istnieją bardzo różne środowiska i warunki pracy maszyn, firma
Ceramicspeed, aby dopasować łożyska do konkretnych sektorów przemysłowych
oferuje serie produktów, charakteryzujące się odmiennymi zastosowaniami. Wykonane
są one z użyciem nowatorskich oraz najwyższej klasy materiałów, które najlepiej
sprawdzą się w danym środowisku pracy.
seria LongLife INSULATE - Łożyska tej serii przeznaczone są przede wszystkim do
zastosowań w elektrycznych silnikach indukcyjnych, i stanowią znakomitą ochronę
przeciwko przepływowi prądu przez łożysko (eliminując tzw zjawisko prądów
błądzących, w wyniku których na bieżniach łożysk powstają mikrospawy prowadzące do
szybkiego zniszczenia łożyska). W standardzie dostarczane są z luzem promieniowym C3.
Łożyska te mają zdecydowanie niższy współczynnik tarcia, przez co wytwarzają mniej
ciepła obniżając temperaturę pracy łożysk, a tym samym redukują zużycie energii w
silniku. Mogą pracować z większą prędkością obrotową niż łożyska z kulkami ze stali.
seria LongLife CORROTEC - Łożyska do zastosowań w środowiskach wilgotnych lub
przy produkcji żywności. Seria ta wykonana jest z pierścieni ze stali nierdzewnej i
posiada kulki z azotku krzemu. Może być wyposażona w uszczelki oraz jest
wypełniona smarem przeznaczonym do kontaktu z żywnością. Łożyska tej serii
spełniają wymagania związane z bezpieczeństwem i zachowaniem higieny na
najwyższym poziomie oraz są dostarczane z międzynarodowym atestem FDA.
seria LongLife XTREME - Są to łożyska hybrydowe do pozostałych wymagających
aplikacji. Można je stosować wszędzie tam, gdzie zależy nam na bezawaryjnej pracy
maszyn. Są najlepszym wyborem, gdy chcemy zastąpić zwykłe łożyska stalowe, które nie
sprawdzają się podczas pracy, w określonym urządzeniu.
seria LongLife HIGHTEMP - Łożyska do zastosowań w wysokich temperaturach pracy.
Wyróżnia się tutaj dwa zakresy temperatur do 260 °C i 350 °C. Z uwagi na niski stopień
rozszerzalności cieplnej ceramiki (jedna czwarta rozszerzalności cieplnej stali), łożyska
tej serii mogą być stosowane z mniejszymi luzami osiowymi, co umożliwia pracę z
większymi prędkościami i wpływa na sztywność łożyska. W połączeniu z wysokiej jakości
środkami smarnymi, łożyska te zapewniają rozwiązanie, które ma wyjątkowo długą
żywotność w środowiskach pracy w wysokich temperaturach.
seria LongLife CUSTOM - Łożyska dostępne na zamówienie, po określeniu parametrów
pracy łożyska. Dobiera się tutaj poszczególne elementy łożyska zaczynając od pierścieni

ze stali zwykłej lub nierdzewnej, poprzez kulki z azotku krzemu, koszyka z najlepszego
do danej aplikacji materiału (modyfikowanego poliamidu PA66, ze stali zwykłej lub
nierdzewnej, mosiądzu lub z tworzywa PEEK) na odpowiednim smarze i uszczelkach
kończąc. W efekcie otrzymuje się produkt parametrami znacznie przewyższający
zwykłe łożysko stalowe i indywidualnie dobrany do środowiska pracy. Łożyska
wykonywane na zamówienie w stosunkowo krótkim czasie.

04 - DLACZEGO WARTO ZAUFAĆ ŁOŻYSKOM
HYBRYDOWYM?
Wszystkie łożyska Ceramicspeed są produktami trwałymi a zarazem
energooszczędnymi, przyczyniającymi się do zmniejszenia zużycia energii na skutek
obniżenia tarcia, minimalizującymi również hałas (wynik zastosowania elementów
tocznych z azotku krzemu Si3N4, o bardzo dużej gładkości i dokładności wykonania).

Mniejsze straty energii wynikające z niskiego współczynnika tarcia oznaczają, że w
łożyskach podczas pracy wytwarza się mniej ciepła, co przekłada się na zredukowanie
zużycia środka smarnego i wydłużenie okresu eksploatacji, w porównaniu z łożyskami
stalowymi smarowanymi standardowymi smarami.
Elementy toczne wykonane z azotku krzemu nie przewodzą prądu i mogą pełnić funkcję
izolatora. Posiadają też dużo większą twardość, co przekłada się na większą trwałość
zmęczeniową. Są odporne na wodę oraz większość chemikaliów.

05 - CERAMICSPEED POLSKA
• Polska strona autoryzowanego dystrybutora:
https://lozyska-ceramiczne.pl/
• CeramicSpeed Polska na Facebooku:
https://www.facebook.com/CeramicSpeedPolska/
• Sklep internetowy z łożyskami CeramicSpeed:
https://zaopatrzenie24.pl/lozyska/lozyska-hybrydowe
• Oficjalna strona producenta łożysk:
https://www.ceramicspeed.com/en/industry/
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