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Başarı Hikayesi
Endüstri: Çelik & Metal
Uygulama: Levha Haddehanesi
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 46 904

Uygulama Geçmişi

Bir çelik üreticisi, levha haddehanesi için açık makaralı iş rulmanları kullanıyordu. Bakım ekibi bu uygulamada kullanılan gresin
yerine alternatifler araştırıyordu. NSK'den rulman uygulaması için maliyet tasarrufu da sağlayan potansiyel bir alternatif sunması
istendi. NSK'nın keçeli temiz 4 sıralı konik makaralı rulman tertibatı kullanılarak müşterinin her gün yeniden gres yağı uygulama
ihtiyacı ortadan kaldırıldı. Çözümün ayrıca gres imha maliyetinde düşüş, sürekli çalışma ve rulmanın dış kirlenmeden korunması
gibi ekstra avantajları da oldu.

Temel Bilgiler

•   Levha Haddehanesi 

•   Açık makaralı rulmanlar günlük bakım gerektiriyordu

•   Verimlilikte artış 

•   NSK çözümü: Keçeli Temiz teknoloji 

•   İyileştirilmiş gres tutma özelliği 

•   Rulman için daha iyi koruma

•   Gres tüketimi ve bakım süresi azaltılarak büyük
tasarruflar sağlandı

Levha Haddehanesi

Değer Önerisi

•   Mevcut rulmanların analizi sonunda gres tutulması ve
bakım işleminin büyük bir sorun olduğu görüldü

•   NSK Mühendisleri iyileştirilmiş malzeme teknolojisine
sahip keçeli temiz rulman opsiyonlarını seçtiler

•   Mevcut rulman kurulumunu inceleyerek NSK en uygun
rulman tasarımı hakkında önerilerde bulundu

•   Ardından, önerilen rulman aranjmanının denenmesi için
teknik destek sağlandı

•   Sonuç olarak gres kullanımında önemli bir azalma
görüldü

SS-TR-0011



NSK Europe - https://www.nskeurope.com

Ürün Özellikleri

•   Süper-TF veya WTF çelik malzeme

•   Yeni tasarlanmış rulman iç geometrisi - daha geniş
kafes çapı, daha fazla sayıda ve daha büyük makaralar

•   Keçeler: Yeni yan keçe, yeni iç çap keçesi

•   Daha kompakt tasarımlı ana keçe ve keçe tutucu

•   Hadde merdanesi üzerinde kaymayı önleyen özel helezonik
oluk

•   Yeni tasarlanmış rulman iç geometrisi ve özel keçe
sayesinde daha fazla yük kapasitesi

•   Yeni tip delikli iç çap keçesi ile ana keçeler
üzerinden su girişine neden olabilecek negatif basınç
birikimini önler

•   Süper-TF çelik malzeme, kirliliğin fazla olduğu çalışma
koşullarında çok daha uzun bir hizmet ömrü sağlar

•   WTF çelik malzeme, su altında ve metal kirliliği olan
koşullarda çok daha uzun bir hizmet ömrü sağlar

•   Keçeli temiz çözüm, gres tüketimini önemli oranda
azaltır

Konik Makaralı Rulmanlar - 4 sıralı - Uzun Ömürlü

Maliyet Tasarrufu Dökümü
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Önce  Yıllık
Maliyet

NSK Çözümü Yıllık
Maliyet

Mevcut açık rulmanların gresleme
maliyeti: Rulmanların günde 1,2 kez
greslenmesi × 4kg gres × 4€/kg gres
maliyeti × Rulman sayısı × Yılda 350
gün

€26.987 NSK Keçeli Temiz tasarımın maliyeti:
rulmanlar × yeniden greslemede 6kg
gres x NSK tarafından önerilen gresin
maliyeti 13,36€

€642

Kullanılmış gresin imha maliyeti
(tesis elemanı başına)

€ 20.625 Yeniden gresleme başına imha maliyeti €66

Toplam Maliyet € 47 612  € 708


