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Başarı Hikayesi
Endüstri: Yarı İletken
Uygulama: Şerit Testere
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 9 553

Uygulama Geçmişi

Müşteri, silikon testere uygulamasında arızalar yaşıyordu. Tesisin temiz çevre koşulları gereksinimi sonucu olarak, yağ
rulmanlardan yıkanarak uzaklaştırılıyor ve kanallara giren silikon parçacıkları rulmanlarda arızaların meydana gelmesine neden
oluyordu. Bu rulman arızaları, dört ayrı makinede meydana geliyor ve bu makinelerde bir yılda toplam 384 rulman kullanılıyordu.
NSK uzmanları, rulmanların Molded-Oil yağlama sistemi olan Sabit Bilyalı Rulmanlar ile değiştirilmesini önerdi.

Temel Bilgiler

•   4 motorlu silikon testeresi

•   Müşteri çift keçeli, standart yağlamalı rulman
kullanıyordu

•   Yıkama nedeniyle, yağ rulmandan yıkanarak atılıyor bu
da yağın eksilmesine neden oluyor. Bunun yanı sıra rulmanın
içine giren silikon parçacıkları da hasara ve arızaya neden
oluyor.

•   NSK çözümü: Rulmanları NSK’nın Molded-Oil Sabit Bilyalı
Rulmanları ile değiştirmek.

•   Bir yılda gereken rulman sayısı yarıya indirilmiştir
(384’den 192’ye) Şerit Testere Makinası

Değer Önerisi

•   NSK bir Uygulama Değerlendirmesi gerçekleştirmiş ve
yağın yıkandığını, silikon parçacıklarının rulmanların içine
girerek rulmanların arızalanmasına neden olduğunu
belirlemiştir.

•   NSK mühendisleri, NSK’nın çift keçeli ve Molded-Oil
Sabit Bilyalı Rulmanlarının kullanılmasını önermiştir.

•   Molded-Oil kullanımı ile rulman kullanımı yarıya
indirilmiş (yılda 384 rulmandan 192 rulmana) bu da maliyet
tasarrufu sağlamıştır.
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Ürün Özellikleri

•   Molded-Oil sürekli olarak yağlama yağı tedariği sağlar.

•   Yağ dolumuna gerek kalmayan gressiz özelliği sayesinde
çalışma ortamı temiz kalır.

•   Su veya tozla kirlenen ortamlarda, gres yağlanması
süresince çalışma ömrü iki katın üzerine çıkar.

•   Molded-Oil sürekli yağ tedariği sağladığı için bakım
gerektirmeden çalışma süresi daha uzundur.

•   Bilyalı rulmanlarda, oynak makaralı rulmanlarda ve
konik makaralı rulmanlarda mevcuttur.

•   Temaslı keçe tipi, bilyalı rulmanlar standart
envanterinde mevcuttur.

•   Yüksek devirli uygulamalar için uygundu

Molded-Oil Rulmanlar

Maliyet Tasarrufu Dökümü
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Önce  Yıllık
Maliyet

NSK Çözümü Yıllık
Maliyet

Rulman değiştirme maliyetleri:- 4
makine: 384 rulman x 48€

€ 18.432 Rulman değiştirme maliyeti:- 192
rulman x 48€

€ 9.216

NSK Uygulama Mühendisliği zamanı € 337 Mühendislik zamanı gerekli değildir € 0

Toplam Maliyet € 18 769  € 9 216


