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Başarı Hikayesi
Endüstri: Elektrik Motorları
Uygulama: Elektrikli Motor
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 11 500

Uygulama Geçmişi

Elektrikli ekipman bakımı ve onarımı yapan bir Alman şirketi elektrikli motorlarda kullanılan Standart rulmanların hizmet ömrünün
kısaldığını gördü. Hizmet süresini arttırmak için NSK’den bu soruna bir çözüm bulması istendi. Bunun üzerine NSK bir Uygulama
Değerlendirmesi ve rulman incelemesi gerçekleştirdi. Bu incelemenin sonucunda rulmanların dışarıdan kontaminasyona maruz kaldığı
ve bunun da erken arızalanmaya neden olduğu görüldü. NSK, Contalı Süper Hassas Rulmanların kullanılmasını tavsiye etti. Bunun,
rulman arızalarını azaltmada önemli bir etkisi oldu ve 4 ay olan hizmet süresi 12 ayın üzerine çıktı.

Temel Bilgiler

•   Elektrikli ekipmanın bakımı ve onarımı

•   Açık Süper Hassas Rulmanlar kullanılmıştır

•   Hizmet ömrü sadece 4 aydır 

•   Dışarıdan kontaminasyon erken arızalanmaya neden
olmuştur 

•   Hizmet ömrü uzatma talebi

•   NSK çözümü: Keçeli Süper Hassas Rulmanlar 

•   3 kat daha uzun hizmet ömrü 

Elektrikli Motor

Değer Önerisi

•   NSK bir Uygulama Değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. Bu
değerlendirme, kontaminasyon girişi nedeniyle rulmanların
erken arızalandığını göstermektedir.

•   Keçeli Süper Hassas Rulmanların kullanılması tavsiyesi

•   Rulman performansı ve güvenilirliği arttırılmıştır

•   Rulman ömrü arttırılarak 12 ayın üzerine çıkarılmıştır

•   Müşteri azalan bakım maliyetlerinden faydalanmıştır

•   Maliyet tasarrufu gerçekleşmiştir

SS-TR-1018



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

Ürün Özellikleri

•   Zaman tasarrufu: Rulman montaj süresi 4 x daha hızlı &
kötü kullanım nedeniyle oluşan kontaminasyon ortadan
kaldırılmıştır

•   Temas etmeyen contalar değerli koruma sağlar: kanal ve
bilya yüzey aşınmasını, gürültü ve titreşimi, yağ arızasını
azaltır

•   Temas etmeyen keçeler nedeniyle hızda azalma

•   Contalı rulmanlar dikey millerde yağ taşınmasını önler,
sıcaklık dengelenmesini teşvik eder ve daha yüksek
hassasiyette işleme sağlar.

•   Daha uzun yağ ömrü: Keçeli rulmanlarla %50 uzatılmıştır Keçeli Süper Hassas Rulmanlar

Maliyet Tasarrufu Dökümü
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Önce  Yıllık
Maliyet

NSK Çözümü Yıllık
Maliyet

Montaj ve sökme maliyetleri € 10.200 12 aydan daha fazla montaj ve sökme
maliyeti olmaz

€ 0

Yağlama Maliyetleri € 1.300 12 aydan daha fazla yağlama maliyeti
olmaz

€ 0

Toplam Maliyet € 11 500  € 0


