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Nowe polimerowe łożyska przegubowe firmy 

igus poprawiają bezpieczeństwo żywności 

Nowy materiał czaszy kulistej iglidur A181 potraja odporność na 

zużycie łożysk wahliwych igubal FC 
 

Aby uczynić maszyny i systemy w przemyśle spożywczym jeszcze 

bezpieczniejszymi, firma igus wprowadza nowy standard łożysk  

przegubowych igubal Food Contact (FC) z wysokowydajnym tworzywem 

sztucznym iglidur A181 jako materiałem czasz kulistych. Czasze te maja 

trzykrotnie wyższą odporność na zużycie niż poprzednik iglidur FC180, 

kosztują 25% mniej i jest bezsmarowe, bezobsługowe, higieniczne i 

zgodne z FDA i EU 10/2011. 

 

„Czy jest jeszcze coś, co możemy zjeść, nie martwiąc się?” - coraz więcej 

konsumentów zadaje to pytanie w obliczu regularnego wycofywania produktów. 

Producenci żywności nieustannie zmagają się z niebezpiecznymi 

zanieczyszczeniami — często drobnymi odłamkami zepsutych elementów 

maszyn przetwórczych. „Rozlewnia, maszyna do przetwarzania mięsa lub 

system pakowania: producenci muszą stale poprawiać wytrzymałość i 

niezawodność sprzętu, jednocześnie zwiększając wykrywalność drobnych 

zanieczyszczeń”, mówi Dennis Steffen, Product Manager łożysk sferycznych 

igubal w firmie igus. „Wspieramy producentów w działaniach na rzecz 

optymalizacji bezpieczeństwa żywności, stale rozwijając asortyment łożysk 

przegubowych igubal FC o głowice przegubowe i łożyska stojakowe czy 

kołnierzowe. Naszą najnowszą innowacją jest czasza sferyczna wykonana z 

nowego materiału iglidur A181". 

  

Trzykrotnie wyższa odporność na zużycie przy zaledwie trzech czwartych 

ceny poprzedniej wersji 

Obudowa przegubów igubal FC jest nadal wykonana z materiału igumid FC — 

wytrzymałego, odpornego na korozję, wysokowydajnego tworzywa sztucznego, 

które jest odporne na wilgoć, kwasy, zasady i promieniowanie UV. Ostatnio 

jednak czasza kulista umieszczona w obudowie została zmieniona z FC180 na 

iglidur A181 — następcę charakteryzującego się wysoką odpornością na 

zużycie. „Dzięki nowemu składowi materiału, czasza kulista jest do trzech razy 
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bardziej odporna na zużycie na wałach ze stali nierdzewnej niż poprzednia 

wersja FC180”, mówi Steffen. „Dzięki temu ruchy w maszynie są jeszcze 

bezpieczniejsze i bardziej niezawodne”. Podobnie jak wszystkie produkty igus, 

łożyska sferyczne igubal udowadniają swoją wytrzymałość w licznych testach 

w laboratorium testowym firmy igus o powierzchni 3800 m2. Jednocześnie cena 

została obniżona o 25% — pozytywny efekt uboczny, który ułatwia wielu 

inżynierom mechanikom wymianę klasycznych systemów połączeń 

metalowych. „Przewaga cenowa jest teraz ogromna. igubal FC kosztuje do 85% 

mniej niż warianty ze stali nierdzewnej”. 

 

Eliminacja smarów poprawia higienę maszyny i systemu 

Jednak łożyska przegubowe igubal FC z nową czaszą kulistą A181 nie tylko 

kosztują mniej niż metalowe odpowiedniki, ale także poprawiają higienę maszyn 

i urządzeń w przemyśle spożywczym. W przeciwieństwie do metalowych łożysk 

sferycznych, nie wymagają zewnętrznego smaru, do którego może przywierać 

brud i kurz, tworząc lepkie osady i stwarzając potencjalne ryzyko 

zanieczyszczenia. Zamiast tego firma igus wprowadza do materiału stały 

środek smarny, który z czasem jest uwalniany automatycznie, zapewniając 

higieniczną pracę na sucho o niskim współczynniku tarcia. Zarówno obudowa, 

jak i nowy materiał czasz kulistych są zatem zgodne z wymogami FDA i UE 

10/2011. „Atest FDA, z jednymi z najsurowszych wytycznych higienicznych na 

świecie, oraz zgodność z dyrektywą UE 10/2011 potwierdzają wysoki poziom 

higieny łożyska przegubowego” — mówi Steffen. Aby jeszcze bardziej poprawić 

higienę, zarówno obudowa łożyska, jak i czasza kulista są zabarwione na kolor 

niebieski,  co ułatwia optyczne wykrycie w przypadku uszkodzenia maszyny. W 

materiale obudowy wbudowane są również odpowiednie dla żywności, 

wykrywalne dodatki. W sytuacjach awaryjnych pozwalają wykrywaczom metalu 

znaleźć nawet najdrobniejsze fragmenty — w zakresie jednej dziesiątej grama. 
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Podpis pod ilustracją 

 

 

Obraz PM4322-1 

Większe bezpieczeństwo żywności dzięki bezsmarowym motion plastics firmy 

igus: dzięki nowej czaszy kulistej A181 łożyska przegubowe igubal FC są teraz 

trzykrotnie bardziej odporne na zużycie i kosztują 25% mniej. (Źródło: igus 

GmbH) 
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O FIRMIE IGUS: 
 
igus GmbH opracowuje i produkuje polimerowe komponenty maszyn do pracy w ruchu. Te 

bezsmarowe, wysokowydajne tworzywa sztuczne ulepszają technologię i obniżają koszty, 

gdziekolwiek są zastosowane. Firma igus jest światowym liderem w dziedzinie zasilania, wysoce 

elastycznych przewodów, łożysk ślizgowych i liniowych, a także techniki śrub pociągowych 

wykonanych z trybopolimerów. Jest przedsiębiorstwem rodzinnym z siedzibą w Niemczech, w 

Kolonii, posiada przedstawicielstwa w 35 krajach i zatrudnia 4900 pracowników na całym świecie. 

W 2021 roku, firma igus osiągnęła obroty w wysokości 961 milionów euro. Badania 

przeprowadzone w największych laboratoriach badawczych w branży, przynoszą innowacyjne 

rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników. 234 000 artykułów jest dostępnych 

prosto z magazynu, a ich żywotność można obliczyć online. W ostatnich latach, firma rozwijała 

się, tworząc również wewnętrzne start-upy, m.in. dla łożysk kulkowych, napędów robotów, druku 

3D, platformy RBTX dla Lean Robotics i inteligentnych tworzyw sztucznych dla Przemysłu 4.0. 

Do najważniejszych inwestycji środowiskowych należy program "eko-prowadnik", czyli recykling 

zużytych prowadników, oraz udział w przedsiębiorstwie produkującym olej z plastikowych 

odpadów. 

 
Znaki handlowe "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", „drygear”, "drylin", "dry-

tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-

skin", "e-spool“, "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "kineKIT", "manus", "motion plastics", 

“print2mold”, "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", 

"speedigus", "tribofilament“, "triflex", "robolink", „xirodur” i "xiros" są zastrzeżonymi znakami 

towarowymi w Niemczech oraz innych krajach. 
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