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Başarı Hikayesi
Endüstri: Ağaç İşleri
Uygulama: Taşlama Makinesi 
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 13 400

Uygulama Geçmişi

Temel Bilgiler

•   Planlanmamış üretim duruşları

•   Bakım çalışmaları ve rulmanlar için ek maliyetler

•   NSK çözümü: Titreşimli elek uygulamaları için rulmanlar

•   Rulman kullanım ömrünün artması

•   Bakım ve rulman maliyetlerinin azalması

Ahşap İşleme Fabrikası

Değer Önerisi

•   NSK mühendisleri, çalışma koşullarını ve makine
ünitesinin tasarımını analiz etti

•   Analiz sonucunda şok yüklerinin ve titreşimlerin,
rulmanın genel performansını önemli ölçüde etkilediği tespit
edildi

•   Titreşimli elekler için test amaçlı özel rulmanlar
sağlandı

•   14 ay sonunda rulmanlar, planlı bakım tarihinde
değiştirildi, bu tarihe kadar hiçbir planlanmamış duruş
yaşanmadı ve müşteri düşen bakım maliyetlerinden faydalandı
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Ürün Özellikleri

•   Hassas bir şekilde işlenmiş, sert, tek parça pirinç
kafes, konturlu makara cepleri

•   Makaralar, iç ve dış bilezikte geliştirilmiş yüzey
pürüzlülüğü

•   Özel ısıl işlemli makaralar, titreşimlerden ve şok
yüklerinden kaynaklanan çatlakları önler

•   Yüzer kılavuz bileziğiyle kendinden hizalama özelliği

•   Kontrollü makara eğimi

•   İç radyal boşluk ISO standart rulmanın 3’te ikisi
olarak ayarlanmıştır

•   Dış ebatlar ISO standart rulmanın yarısı olarak
ayarlanmıştır

•   40 mm - 200 mm delik çapı

•   Normal rulmanlara kıyasla iki kat daha uzun kullanım
ömrü

•   Daha düşük bakım maliyetleri

•   Yüksek dinamik ve statik yük değerleri - yük değeri
1,25 kat artırılmıştır

•   Sönümlü titreşim ve ağır yüklere veya şok yüklerine
karşı yüksek dayanım

•   Yüksek hız performansı ve düşük çalışma sıcaklığı
artışı

•   Daha iyi makara kılavuzu ve daha sorunsuz çalışma -
kayma, yüzey yorulması, pullanma kaynaklı rulman
hasarlarında azalma

NSK EVB Oynak Makaralı Rulman

Maliyet Tasarrufu Dökümü

SS-TR-33003

Önce  Yıllık
Maliyet

NSK Çözümü Yıllık
Maliyet

Yıllık rulman tüketiminde azalma € 3.400 Rulman değişimine gerek kalmamıştır 0

Duruş süresinin azalması sayesinde
maliyet tasarrufu

€ 10.000 Duruş yaşanmamıştır 0

Toplam Maliyet € 13 400  € 0


