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Başarı Hikayesi
Endüstri: Kimya ve İlaç
Uygulama: Konveyör
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 7 000

Uygulama Geçmişi

Bir potaş işleme tesisi, konik makaralı rulmanlara sahip zincirli konveyördeki Plummer Bloklarla ilgili  sorunlar yaşıyordu. Zorlu
çalışma koşulları (üretim kaynaklı toz, yüksek mil sıcaklığı) nedeniyle rulmanlar senede birkaç defa arızalanıyordu. Müşteri,
ilave bakım maliyetlerine ve planlı olmayan duraksamalara neden olduğu için rulmanların kısa ömründen memnun değildi. Planlı bakım
dönemlerindeki rulman değişimine kadar en az bir sene boyunca çalışma bekleniyordu. NSK mühendisleri, uygulama ünitesini kontrol
ettiler ve milin her iki tarafındaki Plummer blokların serbest uç tasarımına sahip olmadığını ve bunun da rulman ömrünü olumsuz
etkilediğini gördüler. NSK, SNN Plummer Bloklarla daha fazla radyal  iç boşluğa sahip oynak makaralı ve ilave ısıl işlem görmüş
rulmanların kullanılmasını teklif etti. Testlerden sonra konveyör, planlanan bakım dönemine kadar sorun olmadan çalıştı.

Temel Bilgiler

•   Potaş işleme tesisindeki konveyör

•   Konik Makaralı Rulmanlarla donatılmış Plummer bloklar

•   Planlı olmayan duraksama ve bakım işleri için ilave
maliyetler

•   NSK Çözümü: Oynak Makaralı Rulmanlarla donatılmış SNN
Plummer Bloklar, ilave ısıl işlem.

•   Daha uzun rulman ömrü

•   Bakım ve rulmanlarda maliyet tasarrufları

Konveyör

Değer Önerisi

•   NSK mühendisleri bir uygulama İncelemesi
gerçekleştirdiler ve çalışma koşullarını analiz ettiler

•   NSK, Oynak Makaralı Rulmanlarla donatılmış SNN Plummer
blok ile daha fazla radyal iç boşluğa sahip ve ilave ısıl
işlem görmüş rulman kullanılmasını tavsiye etti  

•   Uygulama incelemesinin sonucu olarak çalışma sırasında
eksenel yüklere dayanabilmesi için milin bir tarafına
serbest uçlu bir düzeneğin yerleştirilmesi de tavsiye edildi

•   Denemeler yapıldı ve rulman tüketiminin yanı sıra bakım
faaliyetlerinin de azalmasını sağlayacak tasarruflar elde
edildi  
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Ürün Özellikleri

•   2 yağlama deliği ve 1 drenaj deliğine sahiptir

•   Pinleri yerleştirebilmek için sağlam köşeler

•   Kare şekil ve orta noktalar

•   Yüksek kalite döküm- 5 farklı keçe düzeneğine olanak
tanır: Çift dudaklı keçeler / V-ring keçeler / Felt Keçe  /
Labirent keçeler / Takonit keçeler

•   Kolay montaj, kolay hizalama   

•   Yüksek seviyede rijidite (rulman yatağının
deformasyonunu azaltır)

•   Bütün ihtiyaçları karşılamak için kapsamlı keçe
düzenekleri

•   İyi ısı transferi

•   Benzer yataklar, çift sıralı kendinden ayarlı bilyalı
rulmanlar veya çift sıralı oynak makaralı rulmanlarla
kullanılabilir

•   Düşük bakım maliyetleri      

NSK Plummer Blokları SNN Serisi

Maliyet Tasarrufu Dökümü
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Önce  Yıllık
Maliyet

NSK Çözümü Yıllık
Maliyet

Duruş süresine, bakımın azaltılmasına
ve rulman tüketimine ilişkin maliyet
tasarrufları 

7.000 € Beklenmeyen duruş yaşanmamıştır 0

Toplam Maliyet Önce  NSK Çözümü


