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Başarı Hikayesi
Endüstri: Tekstil ve Deri
Uygulama: Fırın Fan Motorları
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 38 127

Uygulama Geçmişi

Bir tekstil imalat şirketi, kumaş fırınında kullandıkları hava sirkülasyon motor-fanlarında yaklaşık 6 ayda bir tekrarlanan
arızalar yaşamıştır. Yerinde yapılan bir  inceleme esnasında, NSK fırında nispeten yüksek bir çalışma sıcaklığı tespit etmiştir.
NSK, bunu göz önüne alarak, özellikle yüksek sıcaklıklardaki uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış alternatif bir sabit
bilyalı rulman önerisinde bulunmuştur. Rulman ömrünün standart ürünlere kıyasla iki kat arttığını gösteren bir deneme
başlatılmıştır. Bu deneme, bakım maliyetlerinin önemli derecede düşmesi, istenmeyen arızaların ortaya çıkmaması ve bunların
sonucunda verimlilikte bir gelişim ile sonuçlanmıştır.

Temel Bilgiler

•   Özel tekstil imalat fabrikası

•   Kumaş fırını motor-fanı

•   Planlı bakım duruşları arasında tekrarlanan arızalar
yaşandı

•   Rulmanın yüksek çalışma sıcaklığı nedeniyle arızalar
yaşandı

•   NSK Çözümü: NSK, yüksek sıcaklık uygulamaları için
alternatif bir sabit bilyalı rulman önerdi

•   Yapılan bir deneme, rulmanların standart ünitelerden
iki kat daha fazla dayandığını gösterdi

•   12 aylık bir dönemde, herhangi  beklenmeyen  arıza
meydana gelmedi

•   Bakımın azalması ve üretim kaybının olmaması nedeniyle
maliyet tasarrufu sağlandı

•   Tekstil İmalatı için yüksek sıcaklık keçeli Sabit
Bilyalı Rulman

Tekstil İmalatı

Değer Önerisi

•   Müşteri, fırın motor-fanlarında tekrarlanan rulman
arızaları yaşadıklarını belirtmiştir

•   Bir NSK uygulama incelemesi, buna fırında oluşan yüksek
sıcaklıkların neden olduğunu belirlemiştir.

•   Müşteri, motor fanlarında standart sabit bilyali
rulmanlar kullanıldığını belirtmiştir.

•   Müşteri, fırın motor-fanlarında tekrarlanan rulman
arızaları yaşadıklarını belirtmiştir

•   Bir NSK uygulama incelemesi, buna fırında oluşan yüksek
sıcaklıkların neden olduğunu belirlemiştir.

•   Müşteri, motor fanlarında standart sabit bilyali
rulmanlar kullanıldığını belirtmiştir.
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Ürün Özellikleri

•   Rulman çeliği +200 °C’de ısıl işlem görmüştür

•   Yüksek sıcaklık Viton keçeler

•   Yüksek sıcaklık gresi +160 °C

•    Rulman bileziğindeki sıcaklık farklarına uyum sağlamak
için normalden daha büyük boşluk

•   Rulman ömürlük yağlanmış ve keçelenmiştir

•   Rulman çalışma sıcaklığı +180 °C 

Yüksek sıcaklık keçeli sabit bilyalı rulman     

Maliyet Tasarrufu Dökümü
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Önce  Yıllık
Maliyet

NSK Çözümü Yıllık
Maliyet

Rulman Maliyeti 69 € Rulman Maliyeti 26 € 

İşçilik Maliyeti   284 € İşçilik Maliyeti   0 €

Kayıp Üretim Maliyeti   37.800 € Kayıp Üretim Maliyeti   0 € 

Toplam Maliyet 38.153 €  26 € 


