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Başarı Hikayesi
Endüstri: Ağaç İşleri
Uygulama: Ahşap İşleme Makineleri için Tabla Kılavuzu
Toplam Maliyet Tasarrufu: € 13 333

Uygulama Geçmişi

Uluslararası bir ahşap işleme makinesi üreticisi, makinelerindeki kılavuz makaralarının sürekli olarak arızalanması sebebiyle
birçok sorunla karşılaştı. NSK sorunu araştırdı ve mevcut rulmanların, yanlış rulman montaj yöntemleriyle beraber yetersiz
toleransa sahip olduğunu ve sıklıkla yaşanan arızaların bunun sonucunda meydana geldiğini belirledi. NSK, tabla kılavuz
makaralarının doğru monte edilmesine izin veren bir eğitim paketiyle beraber daha yüksek toleransa sahip makaralı destek
rulmanının kullanılmasını tavsiye etmiştir. Bu, makinanın arızalanmadan çalışmasını ve rulmanlar için daha kısa montaj sürelerinin
elde edilmesini sağlamıştır.

Temel Bilgiler

•   Ahşap işleme makineleri için tabla kılavuzu

•   Mevcut rulmanların toleransları yetersiz

•   Rulman ve bileşenlerin karmaşık ve çoğunlukla yanlış
montajı sebebiyle oluşan arızalar

•   Yetersiz hizmet ömrü ve sık görülen arızalar

•   NSK makaralarıyla denemeler

•   Denemeler başarılı oldu ve üstün performansı ortaya
koydu

•   Sonuç: montaj maliyetlerinde ve personel ihtiyacında
azalma Ağaç İşleme Makineleri İçin Tabla Kılavuzu

Değer Önerisi

•   NSK’nin yaptığı inceleme, rulman montajı sırasında
sorunların ortaya çıktığını gösterdi

•   Rulmanların montajında ve demontajında çalışanların NSK
tarafından eğitilmesi

•   NSK makara rulmanlarının kullanım teklifi

•   Montaj maliyetlerinde ve personel ihtiyacında azalma

•   Rulman performansı ve dayanımında üstün iyileşme

•   Yıllık yaklaşık 13.333€ maliyet tasarrufu
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Ürün Özellikleri

•   Siperler: ZR: çelik sac disk

•   Keçeler RSR: çelik diskle güçlendirilmiş, nitril
kauçuktan yapılmıştır

•   İç bilezik içerisinden tekrar yağlanabilir

•   Dış bilezik silindirik veya kaplamalıolabilir

•   Temaslı keçeler, kirin girmesini çok iyi engeller

•   Yuvarlanma yolu ve bilya yüzeyi üzerinde aşınmayı
azaltır

•   Gürültüyü, titreşimi ve yağlayıcı kaynaklı hata
tehlikesini azaltır

•   Her iki yönde radyal ve eksenel kuvvetlere uyum sağlar

•   Devirme momentinin transferi mümkündür

NSK Kasnak Rulmanları

Maliyet Tasarrufu Dökümü

SS-TR-1003

Önce  Yıllık
Maliyet

NSK Çözümü Yıllık
Maliyet

Montaj maliyetleri (dönüşüm) €3,333 Montaj maliyetleri (arızasız) €0

Rulmanları değiştirmek için gerekli
personel

€10,000 Rulmanları değiştirmek için
gerekli personel

€0

Toplam Maliyet €13 333  € 0


