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Başarı Hikayesi
Endüstri: Yardımcı Tesisler
Uygulama: Su Arıtmak için Santrifüjlü Pompa 
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 34 500 

Uygulama Geçmişi

Su arıtımı için santrifüjlü makineler imal eden bir imalatçı, özel uygulamaların gerekliliklerine cevap vermek için yeni bir
makine tasarımı geliştirdi. Test ekipmanı denemeleri çalışma esnasında, orijinal tasarıma kıyasla daha yüksek sıcaklıklar
görüldüğü belirlendi. NSK ile görüşüldükten sonra temel nedeni belirlemek için bir titreşim analizi gerçekleştirmek amacıyla bir
AIP uzmanı, tesisi ziyaret etti ve sıcaklık artışının nedeninin yağlama sorunu olduğu belirlendi. Bu durum, müşterinin yüksek
hızlı uygulamalar için yeni bir yağlama yöntemi kullanarak bu projeyi ilerletmesine yardımcı oldu.  

Temel Bilgiler

•   Su Arıtmak için Santrifüjlü Pompa

•   Özel bir uygulama için yeni tasarım gereklilikleri

•   Test esnasında açıklanmayan yüksek sıcaklık

•   NSK Çözümü: Durum İzleme Hizmeti (CMS) detaylı analizle
rulmanların ve bağlantılı bileşenlerin sağlıklı olup
olmadığını belirlemiştir. NSK, çalışan santrifüjlü makinenin
titreşim analizini gerçekleştirmiştir.

•   Elde edilen sonuçlar, rulmanların optimum durumda
olduğunu göstermiştir ve herhangi bir sorun
belirlenmemiştir. Sıcaklık artışının temel nedeni ise
yağlamadır.

•   Üreticinin bu AR-GE Projesinde ilerlemesine olanak
sağlar

•   Önemli miktarda maliyet tasarrufu elde edilmiştir

Su Arıtmak için Santrifüjlü Pompa 

Değer Önerisi

•   Bir NSK uzmanı prototipin santrifüjlü pompasının ilk
denetlemesini gerçekleştirmiştir. 

•   NSK mühendisi, tüm teknik verileri, ölçüm koşullarını
ve spektrum analizi açıklamalarını içeren bir Durum İzleme
değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. 

•   Sabit deneme çalışması hızında, sıcaklık hızla artmaya
başlamıştır ve bu durum olası bir yağlama sorununun
belirtisidir.

•   Rulmanlarda hiçbir sorun belirlenmemiştir ve bu durum
yağlama sorununu onaylamıştır.
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Ürün Özellikleri

•   Makine hala çalışır durumdayken, makinenin durumu ve
sağlığı ile ilgili canlı değerlendirme

•   Bir makinenin içindeki önemli bileşenlerin ömrünün
tahmin edilmesi müşterinin bakımı daha hassas şekilde
planlamasına olanak sağlar

•   Makinelerde meydana gelen sorunlarla ilgili erken
uyarı. Durum İzleme, makinenin yıpranma işaretlerinin
belirlenmesinde en hassas ve uzun vadeli yöntemdir

•   NSK Mühendisleri’nden yerinde destek

•   NSK’nın kapsamlı tedarikçi olarak önemli rulmanların ve
lineer hareket yedek parçalarının tedarik edilmesinde
yardımcı olabileceği konusunda güvence

•   Performans iyileştirmeleri ve operasyonel maliyet
tasarrufu

Durum İzleme Hizmeti (CMS) 

Maliyet Tasarrufu Dökümü
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Önce  Yıllık
Maliyet

NSK Çözümü Yıllık
Maliyet

6 aylık AR-GE tasarrufuTest ekipmanı
çalışma maliyetlerinden tasarruf   

€ 34.500 Test yapmaya gerek kalmamıştır 0

Toplam Maliyet € 34 500  € 0 


