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Compania NSK şi-a început activitatea în anul 1916, 
fiind primul producător japonez de rulmenţi.   
De atunci ne-am dezvoltat şi perfecţionat în mod 
constant atât produsele din portofoliul propriu cât şi 
gama de servicii pentru diverse sectoare industriale. 
În acest context, noi ne ocupăm cu dezvoltarea 
tehnologiilor din domeniul rulmenţilor, sistemelor 
liniare, componentelor pentru industria de automobile 
şi sistemelor mecatronice. Unităţile noastre de 
producţie şi cercetare din Europa, America şi Asia sunt 
interconectate formând o reţea tehnologică globală.

Acestea vizează nu numai dezvoltarea de tehnologii 
inovative ci şi o perfecţionare continuă a calităţii 
fiecărei etape de producţie.

Printre altele, activităţile noastre de cercetare includ 
proiectarea de produse, aplicaţii de  simulare utilizând 
diferite sisteme analitice precum şi dezvoltarea de 
diferite tipuri de oţel şi lubrifianţi pentru rulmenţi.

Compania NSK

Fiind unul dintre principalii producători de rulmenţi, de componente de tehnică 
liniară de precizie şi sisteme de direcţie auto, ne puteţi găsi pe fiecare continent – 
avem unităţi de producţie, birouri de  vânzări şi centre tehnologice – pentru a le oferi 
clienţilor canale de decizie imediată, livrări prompte şi asistenţă tehnică locală.

Europa

Africa

Asia

America

Oceania



3RULMENŢI PENTRU POMPE ŞI COMPRESOARE 

Calitate totală marca NSK: Sinergia reţelei globale de Centre Tehnologice NSK este 
doar o exemplificare a modului în care  îndeplinim exigenţele calitative.

Parteneriat bazat pe încredere – 
şi încredere bazată pe calitate

NSK este una din companiile de top cu o lungă 
tradiţie în aplicaţiile brevetate pentru componentele 
de maşini. În centrele noastre de cercetare din  
toată lumea, vizăm nu numai dezvoltarea de 
tehnologii inovative ci şi continua îmbunătăţire  
a calităţii prin intermediul platformei de tehnologii 

integrate ale tribologiei, tehnologiei materialelor,  
şi mecatronicii.
Mai multe informaţii despre NSK puteţi găsi  
pe site-ul nostru www.nskeurope.com  
sau la numărul de telefon: 
+40 720 055 472, +40 722 243 167
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Ca furnizor global al principalilor producători mondiali de pompe şi compresoare, 
NSK are experienţa şi cunoştinţele necesare pentru a-şi ajuta clienţii să 
gestioneze costurile şi să îmbunătăţească randamentul producţiei.

Pompele şi compresoarele sunt folosite într-o gamă 
largă de industrii de prelucrare unde există cerinţe  
de rulmenţi cu o lungă perioadă de viaţă cu scopul 
de creşte Timpul Mediu între Defecţiuni (Mean Time 
Between Failures – MTBF). Timpii morţi în procesul  
de producţie duc la costuri uriaşe şi pierderea 
productivităţii. În acelaşi timp, producătorii de pompe 
şi compresoare caută maşini mai compacte ceea  
ce duce la micşorarea dimensiunii rulmenţilor.

Combinaţia între creşterea duratei de viaţă şi 
micşorarea dimensiunilor solicită extrem de mult 
rulmenţii cu bile şi cu role, iar satisfacerea acestor 
nevoi necesită rulmenţi de cea mai înaltă calitate  
şi fiabilitate.

Pentru aplicaţii ale pompelor, în funcţie de tipul de 
pompă, rulmenţii pot funcţiona sub sarcini axiale, 
radiale sau combinate, la viteze mici sau mari şi în 
condiţii de lubrifiere diferite. În orice caz, condiţiile 
sunt destul de severe şi nevoia unui MTBF crescut 
este o provocare pentru rulmenţi. 
În cazul utilizării pentru compresoare, rulmenţii sunt 
supuşi unor sarcini axiale şi radiale mari. Au un rol 
cheie, deoarece trebuie să asigure poziţia corectă  
a rotoarelor în direcţia axială şi radială. Aceasta este 
extrem de important, deoarece poziţia corectă este 
legată direct de eficienţa compresorului. Prin urmare, 
deformarea axială şi radială a rulmenţilor trebuie să 
fie cât de mică posibil.

Toate produsele dezvoltate de NSK special pentru 
aceste aplicaţii sunt prezentate în această broşură.  
Pe lângă gama noastră de produse standard,  
centrele noastre de cercetare şi dezvoltare de pe 
glob continuă dezvoltarea viitoarei generaţii de 
produse dedicate aplicaţiilor, asimilând cerinţele   
unice ale clienţilor noştri  pentru a-i putea ajuta  
să-şi îmbunătăţească continuu maşinile. Pentru 
compresoarele cu şurub, am dezvoltat rulmenţi  
cu role cilindrice şi rulmenţi radiali-axiali cu bile 
NSKHPS, dotaţi cu o colivie patentată din Răşină 
Termoplastică Liniară (L-PPS), care oferă caracteristici 
superioare în comparaţie cu o colivie de plastic 
standard.

Echipa noastră de ingineri pentru aplicaţii este în 
contact cu echipele OEM şi R&D, ajutându-le să 
găsească noi soluţii, în fiecare fază a proiectelor. 
Experienţa acumulată după ani de implicare în 
aplicaţiile pentru pompe şi compresoare este cheia 
succesului reciproc.
Vă invităm să studiaţi gama noastră unică de produse 
şi dacă sunteţi interesat de acestea vă rugăm să 
contactaţi birourile de vânzări locale NSK.
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Gama de rulmenţi standard 

Rulmenţi radiali cu un singur rând de bile 
Game disponibile: Seria 600, 6800, 6900, 
16000, 16100, 6000, 6200, 6300, 6400
› Aplicaţii speciale şi standard 
› Colivie din oţel, alamă sau poliamidă 
› Zgomot redus
› Opţiuni de etanşare completă 
› Gamă largă de lubrifianţi 
› Oţeluri standard sau speciale 

Rulmenţi cu un singur rând de role 
cilindrice cu colivie din bronz, 
oţel sau poliamidă 
› Serie cu colivie din oţel presat: EW
› Serie cu colivie din poliamidă: ET
› Serie cu colivie din alamă: EM

Rulmenţi radiali-axiali cu 
un singur rând de bile* 
› Serie cu colivie din oţel presat
› Serie cu colivie din poliamidă
› Serie cu colivie din alamă 

* A se vedea şi noua gamă NSKHPS   
de la pagina 16
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Rulmenţi radiali-axiali cu două 
rânduri de bile 
Game disponibile: Seria 3200 – 3300 
/ 5200 – 5300
› Colivie de oţel sau poliamidă 
› Deschis
› Capsulat ZZ sau 2Z
› Etanşat DDU sau 2RS

Rulmenţi cu role conice
› Dimensiuni inch & metrice 
› Oţel standard / oţel carbon 
› Tratament HTF 
› Executare la comandă cu   

distanţiere   

Rulmenţi oscilanţi cu role  
butoi NSKHPS
› Capacitate mare de sarcină 
› Limită mare de viteză 
› Rezistenţă mare a coliviei 
› Zgomot şi vibraţii reduse

Aceasta este o prezentare parţială a rulmenţilor NSK folosiţi la pompe şi compresoare. 
Dacă doriţi alţi rulmenţi, vă rugăm să contactaţi NSK. 
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Rulmenţi pentru pompe

Pompe cu pistoane
Tipuri de rulmenţi
› Rulmenţi cu role cilindrice –
 Colivie speciala din L-PPS 
› Rulmenţi cu role conice –  
 acurateţe P6X – Oţel carbon 
› Rulmenţi cu ace  
 
Condiţii de funcţionare
› Sarcină axială şi radială mare
› Viteză medie

 
Cerinţe rulmenţi
› Toleranţă redusă a lăţimii  
 pentru montarea exactă 
› Compatibilitatea lubrifiantului  
 cu tipul de colivie 

Rulmenţi radiali-axiali NSKHPS Rulmenţi fără alunecare (creep-free) Rulmenţi pentru pompe GPL

Pompe centrifugale 
Tipuri de rulmenţi
› Rulmenţi cu role cilindrice 
› Rulmenţi radiali-axiali cu bile 
› Rulmenţi radiali-axiali    
 cu 2 rânduri de bile 
› Rulmenţi radiali cu bile   
 –special: seria HR*  

Condiţii de funcţionare
› Viteza: 1500 rpm – 3000 rpm
› Sarcini axiale şi radiale

 
Cerinţe rulmenţi 
› Viaţă lungă cu sarcină    

axială mare  
› Joc axial redus 
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Pompe submersibile
Tipuri de rulmenţi
› Rulmenţi cu role cilindrice
› Rulmenţi radiali-axiali cu bile 
› Rulmenţi radiali-axiali cu 2 rânduri de bile 
› Rulmenţi radiali cu bile – special: rulmenţi fără alunecare   
 (creep-free)*  

Condiţii de funcţionare
› Arbore vertical
› Sarcină axială
› Diferenţă mare de temperatură între inelele interioare şi exterioare
 
Cerinţele rulmenţilor
› Etanşare
› Prevenirea alunecării rulmentului în carcasă

Pompe GPL*
Tipuri de rulmenţi
› Rulmenţi radiali cu bile 
› Rulmenţi radiali-axiali cu bile 

Condiţii de operare:
› Viteză: 1160 rpm – 3600 rpm
› Temperatura gazului: –196°C până la 0°C
 În principal sarcină axială
› Lubrifiere foarte redusă 

Cerinţele rulmenţilor:
› Auto-lubrifiere
› Rezistenţă la coroziune

* Vezi alte informaţii de la pagina 12 la 15 
Picture courtesy of Nikkiso
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Compresoare cu şurub fără ulei 
Tipuri de rulmenţi
› Rulmenţi cu role cilindrice cu  
 colivie de bronz cu ghidare pe 
 inelul exterior, precizie   
 P6 sau P5 
› Rulmenţi radiali-axiali cu bile–  
 colivie de bronz cu ghidare pe 
 inelul exterior, precizie P6 sau P5
› Rulmenţi cu bile cu contact în  
 patru puncte – colivie de bronz 
 cu ghidare pe inelul exterior,  
 precizie  P6 , joc axial redus 
 

Condiţii de funcţionare
›  Viteză mare (0.7 M.dmN–1.4 M.dmN)

› Sarcini axiale şi radiale   
 moderate 
› Lubrifiere cu jet de ulei
 
Cerinţele rulmenţilor 
› Jocuri axiale şi radiale speciale  
 pentru ghidarea exactă   
 a şurubului 
› Viteză mare 
› Rezistenţă la temperaturi înalte

Tipuri de rulmenţi
› Rulmenţi cu role cilindrice–  
 cu colivie L-PPS*
› Rulmenţi radiali-axiali cu bile  
 NSKHPS – colivie din L-PPS*
› Rulmenţi cu role conice
› Rulmenţi cu ace   

Condiţii de funcţionare
› Viteză medie
› Sarcini axiale şi radiale mari 
› Circulaţia uleiului
 

Cerinţele rulmenţilor 
›  Jocuri speciale axiale şi radiale 

pentru ghidarea precisă   
a şurubului 

› Compatibilitatea coliviei de  
 plastic cu lubrifianţi speciali

Rulmenţi pentru compresoare  

Compresoare cu şurub şi injecţie de ulei 

Rulmenţi cu role cilindrice cu mare 
capacitate de sarcină cu colivie L-PPS

Rulmenţi radiali-axiali NSKHPS cu mare 
capacitate de sarcină cu colivie L-PPS
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Suflante cu pistoane    
profilate ROOT
Tipuri de rulmenţi
› Rulmenţi cu role cilindrice
› Rulmenţi radiali-axiali cu bile  
› Rulmenţi radiali-axiali cu  
 2 rânduri de bile 
› Rulmenţi radiali cu bile 
 
Condiţii de funcţionare 
› Fără ulei 
› Temperatură medie spre înaltă
› Vibraţie

 

Cerinţe rulmenţi
› Viaţă lungă
› Rezistenţă la căldură

Compresoare cu piston
Tipuri de rulmenţi
› Rulmenţi cu role cilindrice  
› Rulmenţi radiali cu bile de  
 mare capacitate
› Rulmenţi cu ace 
› Rulmenţi speciali pentru   
 tipurile fără lubrifiere  
 
 
 

Condiţii de funcţionare
› Sarcină radială mare asociată  
 cu mişcare alternativă   
 
Cerinţe rulmenţi
› Durată de viaţă lungă în   
 condiţii severe

* Vezi mai multe informaţii la pagina 20/21 
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Rulmenţi radiali cu bile, speciali pentru pompe  
Rulmenţi radiali cu bile, de mare capacitate 

Rulmenţii radiali cu bile de mare capacitate (serii HR) au elemente de rotire mai mari 
decât rulmenţii radiali cu bile standard. În general, aceasta va genera o creştere de  
7% până la 19% a valorii sarcinii dinamice, în funcţie de mărime, ducând la o creştere  
de 22% până la 68% în durata de viaţă a ISO L10. Seriile HR pot îmbunătăţi considerabil 
viaţa unui utilaj, sau pot fi folosite pentru redimensionarea utilajelor existente. 

Diametrul interior 
(mm) Cod

Seria nouă HR Standard
Cr 

Raport mărireSarcina nominală (N) Sarcina nominală (N)

Cr C0r Cr C0r

15
6202  8 550  3 950  7 650  3 750 1.12
6302 13 300  5 900 11 400  5 450 1.17

17
6203 11 300  5 350  9 550  4 800 1.18

6303 15 600  7 100 13 600  6 650 1.15

20 6304 18 200  9 050 15 900  7 900 1.14

25
6205 15 300  8 100 14 000  7 850 1.09

6305 23 700 12 200 20 600 11 200 1.15

30
6206 23 300 12 800 19 500 11 300 1.19

6306 29 800 15 800 26 700 15 000 1.12

35
6207 28 300 16 000 25 700 15 300 1.10

6307 39 500 21 500 33 500 19 200 1.18

40
6208 32 500 19 900 29 100 17 800 1.12

6308 47 000 26 200 40 500 24 000 1.16

45
6209 36 500 22 600 31 500 20 400 1.16

6309 57 000 34 500 53 000 32 000 1.08

50
6210 39 000 25 800 35 000 23 200 1.11

6310 66 500 40 500 62 000 38 500 1.07

55
6211 48 000 32 000 43 500 29 300 1.10

6311 78 000 46 000 71 500 44 500 1.09
60 6212 58 000 38 000 52 500 36 000 1.10

Seriile standard HR sunt de tip deschis. Versiunile capsulate şi cele etanşate sunt de asemenea produse. Vă rugăm să contactaţi NSK

Exemplu:

Design de mare capacitate

Cod de bază rulment

Joc radial

6203 C3HR

Codificare rulment

Elemente de rulare mărite: 
capacitate de sarcină mărită

Standard Design HR
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Pentru a putea face faţă acestor condiţii severe,  
NSK a dezvoltat rulmenţi radiali* cu bile folosind 
materiale speciale. Inelele şi bilele sunt confecţionate 
din oţel inoxidabil martensitic pentru a conferi 
rezistenţă la coroziune. Colivia rulmentului este 
confecţionată dintr-o răşină fluorurată, un material 
cu proprietatea extrem de utilă de a se auto-lubrifia, 
chiar şi la temperaturi foarte joase. Aceasta este 
de mare importanţă în timpul funcţionării, colivia 
– compusă din două părţi menţinute împreună de 
nituri speciale – transferă o peliculă subţire de răşină 
fluorurată de la colivia rulmentului la bilă, şi apoi pe 
suprafaţa de căii de rulare, păstrând condiţii bune de 
lubrifiere. Rulmenţii NSK pentru pompe GPL extind 
intervalul de reparaţii pentru funcţionare în acest 
mediu sever.

Rulmenţi pentru pompe GPL

Codificare rulment

Exemplu:

Cod de bază rulment

Oţel inoxidabil

Colivie răşina Fluoresin

Joc radial

T35D C36315

Rulmenţii pentru pompe GPL sunt folosiţi ca rulmenţi pentru suport superior şi inferior pe 
arborele principal al unui motor care acţionează pompele, în special pentru încărcarea 
şi descărcarea GPL în tancuri petroliere de transport şi de depozitare.   
Rulmenţii, scufundaţi în Gaz Natural Lichefiat (GPL) la -162° C, folosesc lichidul criogenic 
ca lubrifiant, în timp ce aceştia funcţionează la viteze de până la 3,600 rpm.

Colivie 
Fluoresin

Nituri 
speciale

Bile din oţel 
inoxidabil

Inele (interior 
şi exterior) din 
oţel inoxidabil

* Unele dimensiuni sunt disponibile şi ca rulmenţi radiali-axiali cu bile. 

Structura rulmentului

H
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Rulmenţi radiali cu bile, speciali pentru pompe  
Rulmenţi fără alunecare (creep-free) 

NSK prezintă o nouă serie de rulmenţi indispensabili în montajul la capătul liber al 
pompei, şi pentru orice aplicaţii cu probleme de alunecare (creep). Compresia inelelor 
O-ring conferă o rezistenţă la alunecare (creep) mult accentuată. Deoarece dimensiunile 
de gabarit sunt identice, carcasa nu trebuie modificată când se înlocuiesc rulmenţii 
standard. Astfel sunt reduse costurile transformării. 

Codificare rulment

Exemplu:

Creep-free cu inele 
O-ring
Cod de bază rulment
Tip etanşare
Joc radial

ZZ C3CX 6203

Diametrul 
interior

Diametrul 
exterior Lăţime Sarcina nominală Alezaj 

recomandat*

Cod rulment

d mm D mm B mm Cr (N) C0r (N) Deschis Capsulat Etanşare 
cu contact **

Etanşare 
fără contact

10
 26  8   4 550  1 970

G6 sau H7

CX-6000
 30  9  5 100  2 390 CX-6200 ZZ DDU VV
 35 11  8 100  3 450 CX-6300

12
 28  8  5 100  2 370 CX-6001
 32 10  6 800  3 050 CX-6201 ZZ DDU VV
 37 12  9 700  4 200 CX-6301

15
 32  9  5 600  2 830 CX-6002
 35 11  7 650  3 750 CX-6202 ZZ DDU VV
 42 13 11 400  5 450 CX-6302

17
 35 10  6 000  3 250 CX-6003
 40 12  9 550  4 800 CX-6203 ZZ DDU VV
 47 14 13 600  6 650 CX-6303

20
 42 12  9 400  5 000 CX-6004
 47 14 12 800  6 600 CX-6204 ZZ DDU VV
 52 15 15 900  7 900 CX-6304

25
 47 12 10 100  5 850 CX-6005
 52 15 14 000  7 850 CX-6205 ZZ DDU VV
 62 17 20 600 11 200 CX-6305

30
 55 13 13 200  8 300 CX-6006
 62 16 19 500 11 300 CX-6206 ZZ DDU VV
 72 19 26 700 15 000 CX-6306

35
 62 14 16 000 10 300 CX-6007
 72 17 25 700 15 300 CX-6207 ZZ DDU VV
 80 21 33 500 19 200 CX-6307

40
 68 15 16 800 11 500 CX-6008
 80 18 29 100 17 900 CX-6208 ZZ DDU VV
 90 23 40 500 24 000 CX-6308

45
 75 16 20 900 15 200 CX-6009
 85 19 31 500 20 400 CX-6209 ZZ DDU VV
100 25 53 000 32 000 CX-6309

* Deşi ajustajele recomandate sunt G6 sau H7, G6 este specificat când condiţiile cer montajul cu prestrângere uşoară.  
** Este disponibilă etanşarea cu contact uşor. Contactaţi NSK pentru detalii 
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2. Caracteristici şi aplicaţii ale rulmenţilor   
fără alunecare (creep-free) 
› Previne alunecarea în carcasă  
 Compresia inelului O-ring previne alunecarea.
› Nu este necesară nici o prelucrare specială  
 a carcasei  
 Rulmenţii pot fi înlocuiţi deoarece dimensiunile  

sunt identice cu cele ale rulmenţilor standard.  
›  Uşor de asamblat 

Asamblarea este uşoară deoarece rulmenţii pot  
fi montaţi cu o anumită toleranţă la îmbinare.

›  Carcase refolosibile  
Pe suprafaţa interioară a carcasei are loc o 
abraziune minimă, aceasta putând fi refolosită.

Exemplu de aplicaţie: Rulmenţi pentru 
motor de pompă

Structura rulmentului Creep-free 1. Structura şi performanţa rulmenţilor fără alunecare 
(creep-free) 
Compresia inelelor O-ring, care sunt montate în două 
canale pe inelul exterior, ajută la evitarea alunecării.  
Nu sunt necesare prelucrări speciale; rulmenţii pot fi 
folosiţi cu aceeaşi carcasă ca la rulmenţii standard.    
La testele pentru sarcina limită a alunecării, cu cât se 
reduce jocul carcasei, cu atât mai mult se îmbunătăţeşte 
prevenirea alunecării. Aceasta se datorează compresiei 
inelului O-ring montat pe inelul exterior. 

3. Notă cu privire la montarea rulmenţilor   
fără alunecare  
Forma şi dimensiunea carcasei: forma carcasei 
trebuie să fie conformă cu schiţa. Se recomandă  
un canal şi şanfren, unghiul şanfrenului fiind   
între 15° şi 30°, şi dimensiunea minimă fiind   
0,01 x Diametrul Extern al Rulmentului. Pentru mai 
multe informaţii, vă rugăm să consultaţi broşura NSK 
„Rulmenţi fără alunecare (creep-free)”. 

Forma şi dimensiunile alezajului

Unghiul şanfrenului 
15° – 30°

Dimensiunea şanfrenului
0.01D mm

Inel O-ring
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Rulmenţi radiali-axiali cu bile NSKHPS 

Pompă centrifugă într-o staţie de tratare a apei reziduale – Rulmenţii radiali-axiali cu bile sunt larg folosiţi la pompele centrifugale 
şi la compresoarele cu şurub. Fabricanţii de Echipamente Originale caută un design cât mai compact al utilajelor lor ducând la condiţii de sarcină mărită 
pentru rulmenţi. Răspunsul la aceasta problemă  este noua serie NSKHPS de rulmenţi radiali-axiali cu bile. 
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Dezvoltând permanent produse cu o durabilitate şi o acurateţe sporită, NSK prezintă 
rulmenţii radiali-axiali cu bile NSKHPS (NSK High Performance Standard – Standard 
de Înaltă Performanţă). Aceşti rulmenţi incorporează toate avantajele designului NSK, 
materialele şi tehnologia de fabricaţie, stabilind un standard nou pentru rulmenţi. 
Aceasta permite o performanţă de top pentru fiecare caracteristică pe care o aşteptaţi 
de la rulmenţii radiali-axiali cu bile:  viteză mare, capacitate mare de sarcină, acurateţe 
excelentă, fiabilitate mare.

Caracteristici speciale ale noilor rulmenţi   
radiali-axiali cu bile NSKHPS 

› Capacitate mare de sarcină: 5% mai mult 
comparativ cu seriile anterioare. Datorită purităţii 
îmbunătăţite a oţelului, designului intern optim şi 
procesului de fabricaţie, rulmenţii NSKHPS obţin 
valori mai mari ale sarcinii, cu o durată mare de 
viaţă (până la 18%) sau posibilitatea redimensionării. 

›  Viteză mare de rotaţie: Între 15 şi 20% mai mult 
decât seriile convenţionale. Viteza maximă admisă  
a crescut cu 15-20% datorită designului intern, 
prelucrării precise şi tehnologiei de fabricaţie.

›  Mare precizie: Acurateţe îmbunătăţită privind 
dimensiunea şi funcţionarea. Noile serii NSKHPS 
sunt fabricate cu stabilitate de funcţionare P5  
(ISO Clasa 5), şi precizie dimensională P6 (ISO Clasa 6).

›  Adaptare universală: Din punct de vedere al 
standardului, fiecare rulment NSKHPS este fabricat 
cu un design universal pentru montarea în pereche,  
în seturi de trei sau patru.

›  Joc axial redus / toleranţă la prestrângere:  
De la 8 la 12 μm permiţând poziţionarea exactă  
a arborelui. 

› Trei colivii de înaltă performanţă disponibile  
T85: Poliamidă 4-6, pentru aplicaţii generale  
T7: L-PPS (răşină termoplastică liniară) pentru 
compresoare cu şurub şi injecţie cu ulei 
MR: Bronz prelucrat (ghidaj bile) pentru aplicaţii  
de înaltă fiabilitate (inclusiv pompe API)
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Diametrul interior (mm) CNB GA

peste inclusiv Min. Max. Min. Max.

12 18 17 25 -2 6

18 30 20 28 -2 6

30 50 24 32 -2 6

50 80 29 41 -3 9

Rulmenţi radiali-axiali cu bile NSKHPS

Codificare rulment

Exemplu:

Cod de bază CNB: Joc axial standard
 GA: Prestrângere uşoară
Unghi de contact 40° 
 Împerechere universală
Capacitate sarcină mărită 
 

7310 B EA T85 SU CNB

T85: Colivie din poliamidă  
MR: Colivie din bronz prelucrat (ghidaj bile)
T7: Colivie L-PPS (răşină termoplastică liniară)

Joc Axial Măsurat la Împerechere (µm)

Diverse aranjamente posibile: rulmenţii NSKHPS pot fi montaţi în perechi 
spate–în-spate (DB) precum şi faţă-in-faţă (DF), sau în tandem (DT).

Pentru aranjamente DB şi DF 

Spate–în-Spate 
(DB)

Faţă-în-Faţă 
(DF)

Tandem
(DT)
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Cod rulment
Dimensiuni (mm) Sarcina nominală (N) Viteza limită 

(min-1)d D B r (min) r1 (min) Cr COr

7201BEA 12 32 10 0.6 0.3 8 150 3 750 30 000

7301BEA 12 37 12 1.0 0.6 11 100 4 950 26 000

7202BEA 15 35 11 0.6 0.3 9 800 4 800 26 000

7302BEA 15 42 13 1.0 0.6 14 300 6 900 22 000

7203BEA 17 40 12 1.0 0.3 11 600 6 100 22 000

7303BEA 17 47 14 1.1 0.6 16 800 8 300 20 000

7204BEA 20 47 14 1.0 0.6 15 600 8 150 19 000

7304BEA 20 52 15 1.1 0.6 19 800 10 500 18 000

7205BEA 25 52 15 1.0 0.6 17 600 10 200 17 000

7305BEA 25 62 17 1.1 0.6 27 200 14 900 15 000

7206BEA 30 62 16 1.0 0.6 23 700 14 300 14 000

7306BEA 30 72 19 1.1 0.6 36 500 20 600 13 000

7207BEA 35 72 17 1.1 0.6 32 500 19 600 12 000

7307BEA 35 80 21 1.5 1.0 40 500 24 400 11 000

7208BEA 40 80 18 1.1 0.6 38 500 24 500 11 000

7308BEA 40 90 23 1.5 1.0 53 000 33 000 10 000

7209BEA 45 85 19 1.1 0.6 40 500 27 100 10 000

7309BEA 45 100 25 1.5 1.0 62 500 39 500 9 000

7210BEA 50 90 20 1.1 0.6 42 000 29 700 9 500

7310BEA 50 110 27 2.0 1.0 78 000 50 500 8 000

7211BEA 55 100 21 1.5 1.0 51 500 37 000 8 500

7311BEA 55 120 29 2.0 1.0 89 000 58 500 7 500

7212BEA 60 110 22 1.5 1.0 61 500 45 000 7 500

7312BEA 60 130 31 2.1 1.1 102 000 68 500 6 700

7213BEA 65 120 23 1.5 1.0 70 000 53 500 7 100

7313BEA 65 140 33 2.1 1.1 114 000 77 000 6 300

7214BEA 70 125 24 1.5 1.0 75 500 58 500 6 700

7314BEA 70 150 35 2.1 1.1 124 000 87 500 6 000

7215BEA 75 130 25 1.5 1.0 78 500 63 500 6 300

7216BEA 80 140 26 2.0 1.0 87 500 70 000 6 000
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Rulmenţi speciali pentru compresoare cu şurub 

D d

B

r r

r1 rr1

φ φD d

B

r r

r1 rr1

φ φ

Specificaţiile acestui compresor cu şurub includ design de mare capacitate, şi colivie „T7” L-PPS.
Gamă: diametrul interior de la 20 la 100 mm (NU204ET7 până la NU2320ET7).

Codificare rulment (Rulmenţi cu role cilindrice de mare capacitate)

Exemplu:

Tip rulment   
 
Cod de bază 
 
Capacitate sarcină mărita 

Colivie L-PPS (răşină termoplastică liniară)  

NU 310 E T7

Rulmenţi cu role cilindrice cu mare 
capacitate de sarcină cu colivie L-PPS

Rulmenţi radiali-axiali NSKHPS cu mare 
capacitate de sarcină cu colivie L-PPS

Codificare rulment (Rulmenţi radiali-axiali NSKHPS)

Exemplu:

Cod de bază  CNB: joc axial standard
 GA: prestrângere uşoara
Unghi de contact 40° 
 Împerechere universală
Capacitate sarcină mărita 
 Colivie L-PPS (răşină   
 termoplastică liniară)

7310 B EA T7 CNBSU

Caracteristici ale rulmenţilor pentru compresoare cu şurub: 
›   Colivie din plastic L-PPS: Această colivie din plastic conferă 

o rezistenţă superioară la căldură şi uzură, rezistenţa coliviei, 
şi stabilitate chimică. Aceste caracteristici se modifică foarte 
puţin chiar dacă rulmentul este expus uleiului provenind 
de la compresor, refrigeranţi, sau gaz amoniac. L-PPS este 
superior materialului tradiţional pentru colivii din poliamidă.

›  Capacitate mărită de sarcină: Designul intern optim  
al rulmentului asociat cu colivia de plastic L-PPS conferă 
valori mai mari de sarcină ale rulmentului, care duc la  
o durată mai mare de funcţionare.  

›  Limita sarcinii axiale mărite pentru rulmenţii  
radiali-axiali: Valori mai mari ale sarcinii  nominale 
care duc la încărcări axiale crescute. 

›  Performanţă îmbunătăţită a lubrifierii: Designul 
îmbunătăţit al coliviei este dat de ghidarea elementelor 
de rotire, ceea ce lasă mai mult spaţiu liber în interior, 
ducând la o mai bună folosire a lubrifiantului.

Specificaţiile acestui compresor cu şurub includ toate caracteristicile HPS, şi colivie „T7” L-PPS. 
Gamă: diametrul interior de la 12 la 80 mm (7201BEA până la 7216BEA).
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Caracteristici ale materialului coliviei

Material Nailon 66 Nailon 46 L-PPS

Caracteristici ›  Material standard pentru colivie ›  Rată mare de cristalizare care 
conferă o rezistenţă mai mare la 
temperaturi înalte 

›  Rezistenţă superioară la 
temperaturi mari

›  Rezistenţă la temperaturi înalte 
mai mare decât nailon 46 

›  Rezistenţă superioară la ulei şi 
substanțe chimice 

›  Rezistenţă la uzură
›  Bună stabilitate dimensională

Nivel standard ›  Conţine fibră de sticlă ›  Conţine fibră de sticlă ›  Conţine fibră de sticlă

Punctul de topire al plasticului ›  262°C ›  290°C ›  280°C

Rezistenţa la uleiul compresorului / Rezistenţa la întindere – uleiul 
compresorului la 150°C

Rezistenţa la uleiul angrenajului / Rezistenţa la întindere – uleiul 
angrenajului  la 180°C

Rezistenţa la căldură / Rezistenţa la căldură la 180°C

Rezistenţa la uzură (µm) 

Performanţa materialului L-PPS pentru colivie

Grafic pentru rezistenţă la temperature înalte 

Perioadă mare, utilizare continuă

Temperatura de lucru (° C) 100  150  200  250  300

Nailon 66 Nailon 46

Linear-Poly-
Phenylene 
Sulfide (L-PPS)

Utilizare scurtă

Durata testului, ore

Durata testului, oreDurata testului, ore

Durata testului, ore
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Pompele submersibile sunt folosite pe scară largă în 
multe aplicații: în construcții, ape reziduale, minerit, 
agricultură şi industrie în general. Majoritatea 
pompelor submersibile sunt alcătuite dintr-un motor 
electric vertical cuplat direct la rotor. Trebuie să 
funcționeze timp îndelungat cu întreținere minimă.   

Aranjamentul rulmenţilor
Rulmentul inferior, de susținere, este de obicei un 
rulment radial-axial cu două rânduri de bile sau  
doi rulmenți radiali-axiali cu bile pe un rând.   
Acesta reacționează la sarcina axială şi la sarcina 
radială generată de lichidul pompat.  Rulmentul 
trebuie să suporte o sarcină mare şi trebuie ales  
cu grijă pentru a avea durata de viață dorită. 
Rulmentul superior, liber, este de obicei un rulment 
radial cu bile. Acesta are o sarcină radială mică.  
Jocul C3 este utilizat de obicei pentru a compensa 
reducerea jocului datorită căldurii generate de 
motorul electric.

Fenomenul de alunecare (creep) la rulmenţii 
superiori 
Rulmenții superiori mai puțin solicitați ar trebui,
teoretic, să aibă o durată mai mare de viață. 
Totuşi durata lor de viață este redusă drastic de 
alunecare (creep). Efectul combinat al sarcinii radiale 
mici şi ajustajul cu joc în carcasă poate duce la 
alunecare (creep) între inelul extern şi carcasă. 
Alunecare (creep) este un fenomen care se referă  
la frecarea dintre două suprafețe care nu sunt fixate 
una de cealaltă. Alunecarea (creep) produce lustruirea 
suprafeței inelului rulmentului, uneori dând naştere 
unor caneluri sau uzuri.  

Contramăsură 
O contramăsură populară folosită de fabricanții 
pompelor este de a efectua un canal în alezaj şi  
de a introduce un O-ring. Acesta previne alunecarea 
(creep) dintre inelul exterior al rulmentului şi carcasă.

Soluţia NSK 
Rulmenții fără alunecare (creep-free) NSK oferă mai
mult: inelele O-ring duble integrate previn mai bine 
apariția alunecării (creep). Aceştia prezintă următoarele 
avantaje pentru producătorii de pompe submersibile:
› Prevenirea cu bune rezultate a alunecarea (creep)
›  Asamblare uşoară. Rulmenții fără alunecare  

(creep-free) pot fi uşor montați cu toleranță  
mai mare a ajustajului carcasei  

›  Carcasa se poate refolosi, dat fiind că pe partea 
internă a carcasei abraziunea este minimă 

› Reducerea cheltuielilor. Producătorii de pompe  
 nu trebuie să facă un canal pe partea internă  
 a carcasei şi să introducă acolo un inel O-ring.

Rulmentul de sus

Rulmentul de jos

Pompa sumersibilă tradiţională

Rulment fără alunecare (creep-free) 

Studii de caz –
Soluţii de rulmenţi pentru pompe şi compresoare 
Prevenirea alunecării (creep) la rulmenţii pentru pompele submersibile 

Inele O-ring
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Compresoarele frigorifice sunt proiectate special 
pentru aerul condiționat, pompe de căldură, şi 
refrigerarea industrială. Compresoarele frigorifice  
sunt proiectate în mod special ca centru al răcirii 
industriale sau a sistemului de aer condiționat (HVAC). 
Sunt componente integrate în circuitul de refrigerare, 
în care gazele frigorifice sunt evaporate şi condensate 
ciclic. Există trei tipuri principale de compresoare 
frigorifice: cu spirală, cu şurub şi cu piston.  

Aranjamentul rulmenţilor
Compresoarele frigorifice cu şurub sunt formate  
din două şuruburi angrenate. Gazul intră prin gura  
de intrare şi este comprimat treptat de-a lungul 
şurubului. Gazul comprimat iese prin gura de ieşire. 
La gura de intrare, un rulment cu role cilindrice este 
folosit atât pe şurubul tubular cât şi pe cel cu filet 
pentru a suporta sarcina radială. La ieşire, un rulment 
cu role cilindrice este de asemenea folosit pentru 
sarcini radiale. Totuşi, acesta este combinat cu un set 
de rulmenți radiali-axiali cu bile, care ating sarcina 
axială mare asociată cu compresia. Gazele obişnuite 
pentru refrigerare cum ar fi Clorofluorocarburile (CFC) 
sunt acum substanțe interzise. Compresoarele noi 
sunt expuse acum la hidroclorofluorocarburi (HCFC) 
sau hidrofluorocarburi (HFC). Problema încălzirii 
globale şi a distrugerii păturii de ozon determină 
folosirea unor refrigeranți „naturali” cum ar fi dioxidul 
de carbon (CO2) sau amoniacul (NH3).

Probleme cu colivia la folosirea amoniacului 
Atunci când amoniacul este folosit ca refrigerant, 
uleiul folosit pentru lubrifiere trebuie să se poată 
amesteca cu amoniacul. Sunt astfel necesare uleiurile 
sintetice. Coliviile din poliamidă care sunt foarte 
populare la rulmenții compresoarelor cu şurub nu 
sunt adecvate atunci când se operează la temperaturi 
de peste 70°C cu uleiuri sintetice (care pot conține 
aditivi). Amoniacul are şi un efect advers asupra 
poliamidei. Colivia se uzează repede şi scade 
rezistența acesteia, putându-se deteriora iremediabil. 

La coliviile din bronz pot apărea crăpături datorită 
coroziunii atunci când intră în contact cu amoniacul. 
În trecut, pentru compresoarele cu amoniac erau 
folosite coliviile din fontă. Acestea au rezultate bune 
dar nu sunt populare şi sunt destul de scumpe.

Soluţia NSK 
Pentru compresoarele frigorifice cu şurub NSK  oferă 
colivia din L-PPS atât pentru rulmenții cu role cilindrice 
cât şi pentru rulmenții radiali-axiali cu bile. Colivia din 
L-PPS oferă rezistență superioară la căldură şi uzură, 
caracteristici de stabilitate a rezistenței şi chimică ce se 
modifică foarte puțin, chiar şi în urma expunerilor la 
uleiul compresorului, la gazele frigorifice sau la amoniac.  

Compresor cu şurub 

Compresoare frigorifice cu şurub care funcţionează cu amoniac 
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