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Başarı Hikayesi
Endüstri: Elektrik Üretimi
Uygulama: Santrifüj Pompası
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 28 970

Uygulama Geçmişi

Büyük bir enerji üreticisi (elektrik ve ısı), su devridaim santrifüj pompalarında sıklıkla sorunlar yaşıyordu. NSK, yerel bir
distribütörle beraber sahada bir rulman arıza incelemesi gerçekleştirdi. Sonuç olarak tekrar tekrar görülen arızaların kaynağının
pompa rulmanlarındaki yağlama olduğu görüldü. NSK, rulman tipini DDU keçeli ve yüksek sıcaklık gresi içeren ömür boyu keçeli bir
rulmanla değiştirmeyi önerdi. Bu, bakım maliyetlerini azaltırken performansta ciddi ölçüde artış sağladı.

Temel Bilgiler

•   Enerji üreticisi - su devridaim santrifüj pompaları

•   Yetersiz yağlama nedeniyle sıklıkla görülen arızalar

•   NSK Çözümü: DDU Keçeli Sabit Bilyalı Rulmanlar

•   6 ay süreyle 20 pompadan 3'ünde yapılan denemelerde
hiçbir arıza yaşanmadı

•   NSK Çözümü kullanıldıktan sonra 12 ay boyunca hiçbir
pompada arıza yaşanmadı

•   Arızasız çalışmanın yanı sıra daha az malzeme ve bakım
maliyeti sayesinde ciddi maliyet tasarrufları

Santrifüj Pompası

Değer Önerisi

•   Pompalarda sıklıkla yaşanan arızalar görüldü. Müşteri,
yerel distribütöre rulmanların kullanım ömrünü arttırmanın
mümkün olup olmadığını sordu.

•   NSK ve yerel distribütör sahada bir rulman analizi
gerçekleştirdi ve arızanın yetersiz yağlamadan kaynaklı
olduğu görüldü. Ekipmanın yaşı ve keçelerin yetersizliği göz
önünde bulundurulduğundan, yağ sızıntılarını önlemek için
yapılacak bir tasarım değişikliği düşünülmedi.

•   NSK bunun yerine, DDU keçeli  ve yüksek sıcaklık
  gresli  Sabit Bilyalı Rulmanların kullanımını önerdi.

•   6 ay süreyle 3 pompada denemeler yapıldı ve hiçbir
arıza gözlemlenmedi

•   DDU keçesi ve yüksek sıcaklık gresli  NSK Sabit Bilyalı
Rulmanlar kullanılmaya başlandıktan sonra 12 aylık dönemde
hiçbir pompa arızası yaşanmadı. 
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Ürün Özellikleri

•   Yüksek Kalitede Çelik - Rulman ömrünü %80'e kadar
arttıran ultra temiz çelik

•   Süper hassas işlenmiş yuvarlanma yolları  - Gürültüyü
en düşük seviyede tutmak için tasarlanmıştır ve yağ
dağıtımını ve ömrünü iyileştirir

•   Patentli Keçeler - en zorlu koşullarda kirlenmeye karşı
dayanıklıdır; standart keçe malzemesi nitril kauçuktur

•   Preslenmiş Çelik Kafes -  yeni   üretilm olan kafes
cepleri ve sıkı bir şekilde kontrol edilen iç boşluklar
sürtünmeyi azaltır ve yağlayıcının eşit bir şekilde
dağıtılmasını sağlar. Preslenmiş çelik kafesler ayrıca,
yüksek sıcaklık direnci avantajını da beraberinde
getirmektedir.

•   Gres Teknolojisi - Yüksek sıcaklık direnci ve hız
kapasitesi, su ve kirlenmeye karşı iyi bir direnç sağlar

DDU keçesine sahip Sabit Bilyalı Rulmanlar

Maliyet Tasarrufu Dökümü
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Önce  Yıllık
Maliyet

NSK Çözümü Yıllık
Maliyet

Daha önce kullanılan rulmanların
maliyeti

1,550 € DDU keçesine sahip Sabit Bilyalı
Rulmanlar

480 € 

Yağ değiştirme maliyetleri 1,700 € Yağ değiştirme maliyetleri 0 € 

Bakım maliyetleri 7,200 € Bakım maliyetleri 0 €

 Duruş süresi maliyetleri 19,000 € Duruş süresi maliyeti yok 0 € 

Toplam Maliyet € 29 450  € 480  


