AIP – PROGRAM WARTOŚCI DODANEJ
ZWIĘKSZANIE RENTOWNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI

SUBSKRYBUJ BIULETYN NSK

Jako jeden z wiodących światowych producentów łożysk tocznych, komponentów
technologii liniowej i układów kierowniczych, jesteśmy obecni prawie na każdym
kontynencie – w zakładach produkcyjnych, biurach sprzedaży i centrach
technologicznych – ponieważ nasi klienci doceniają krótkie kanały decyzyjne,
sprawne dostawy i lokalny dostęp do naszych usług.
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Firma NSK
NSK rozpoczęła swoją działalność w 1916 r. jako
pierwszy japoński producent łożysk tocznych.
Od tamtego czasu stale rozbudowujemy i ulepszamy
nie tylko gamę naszych produktów, lecz również
zakres usług dla rożnych sektorów przemysłu.
Z myślą o nich rozwijamy technologie w dziedzinie
łożysk tocznych, systemów liniowych, komponentów
dla branży motoryzacyjnej i systemów mechatronicznych.
Nasze ośrodki badawcze i produkcyjne w Europie,
Ameryce i Azji są ze sobą powiązane w globalnej

2

sieci technologicznej. Koncentrujemy się nie tylko
na rozwoju nowych technologii, ale również na stałej
optymalizacji jakości – na każdym etapie procesów.
Nasze działania badawcze obejmują m.in. projektowanie
produktu, aplikacje symulacyjne z wykorzystaniem
różnorodnych systemów analitycznych, a także
opracowywanie nowych typów stali i środków
smarnych dla naszych łożysk tocznych.

Program Wartości Dodanej –
zaprojektowany dla zwiększania
efektywności

NSK opracowała własny program AIP, który identyfikuje dodatkową wartość dla klienta
Program ten łączy nasze kluczowe kompetencje – blisko 100 lat globalnego doświadczenia w inżynierii oraz wysokiej
jakości rozwiązaniach łożyskowych – w celu zwiększenia efektywności i rentowności naszych partnerów. Dzięki naszej
szerokiej ofercie usług, możemy służyć wsparciem w identyfikowaniu problemów technicznych oraz działać wspólnie
na rzecz opracowywania rozwiązań optymalizujących bieżące operacje i procesy konserwacyjne. Ostateczne kontrole
weryfikują i wyceniają rezultaty, co ma zapewnić osiągnięcie pożądanych korzyści. Zastosowanie naszego programu AIP
przynosi oszczędności czasu i pieniędzy, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

AIP – ZWIĘKSZANIE RENTOWNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI 3

Oprócz łożysk

Określanie najbardziej wydajnych zastosowań dla rozwiązań łożyskowych jest
złożonym zadaniem. Ten ciągły proces doskonalenia poprzedzają sformalizowane
procedury określone w Cyklu Wartości AIP, które zawierają szeroką gamę usług
wartości dodanej – Oferta Usług AIP.

Cykl Wartości AIP – ściśle zorientowany na klienta
Cykl Wartości AIP to sformalizowana procedura, która wspiera wstępną ocenę Państwa procesów i ma prowadzić
do zaoferowania najlepszego rozwiązania z zakresu naszych usług i produktów. Cykl Wartości AIP opiera się na
wieloletnim doświadczeniu i partnerskiej współpracy z naszymi klientami oraz pomaga rozwiązywać ich problemy.
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Oferta Usług AIP – dostosowana do Twoich potrzeb
Oprócz szerokiej gamy naszych produktów, NSK oferuje
również kompleksowy zakres usług wartości dodanej.
W oparciu o rezultaty zastosowania Cyklu Wartości AIP,
możemy dobrać optymalne rozwiązanie dostosowane
konkretnie do Twoich potrzeb.

› Przegląd zapasów
› Wizytacja
warsztatów/zakładów
› Mapa procesu
› Wskazanie zamienników
łożysk

› Analizy aplikacji
› Wsparcie przy projektowaniu maszyn
› Konwersja części OEM
› Diagnostyka

› Szkolenie dotyczące produktów
› Zastosowanie łożysk NSK
› Szkolenie AIP
› Szkolenie branżowe/sektorowe

› Analiza stanu łożysk
› Analiza uszkodzeń łożysk
› Analiza smarowania
› Analiza materiałowa i wymiarowa
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Przeglądy:
bliższe spojrzenie

Zdarza się, że klienci mają ciągłe problemy, które pozostają nierozpoznane przez lata,
zwiększając koszty i obniżając rentowność. Dlatego właśnie przyglądamy się bliżej procesom
produkcyjnym, metodom pracy czy magazynowania. Przedstawiamy kompleksową opinię,
wskazującą na możliwości usprawnień.

Usługa

Korzyść

› Udokumentowany przegląd

Przegląd

› Ocena stanu łożysk

zapasów

› Zalecenie najlepszej praktyki
› Konsolidacja zasobów

› Udokumentowana ocena

Wizytacja
warsztatów/zakładów

› Certyfikowany standard łożysk
› Zalecenia dotyczące nieustannej poprawy
› Przykłady najlepszych praktyk

› Udokumentowany przegląd całej linii produkcyjnej

Mapa

› Ocena stanu łożysk

procesu

› Raport ze zdjęciami
› Identyfikacja kluczowych problemów łożyskowych

› Wykaz odpowiedników łożysk NSK

Wskazanie
zamienników łożysk

› Alternatywne produkty oferowane celem zwiększenia
osiągów
› Alternatywne produkty oferowane celem poprawy
dostępności
› Wymiana przestarzałych części
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Wybór:
doskonałe powiązanie

Zbieramy dane dotyczące operacji oraz stanu maszyn, dzięki czemu możemy przedstawić
optymalne rozwiązanie łożyskowe. Dane te są następnie poddawane analizie, co pozwala
wypracować rekomendację najlepszej praktyki, informacje odnośnie konstrukcji komponentów
maszyny, dostępne numery katalogowe oraz środowisko pracy.

Usługa

Korzyść

› Ocena stanu łożysk

Analizy

› Dobór optymalnego łożyska

aplikacji

› Obliczenia żywotności
› Zalecenia dotyczące konfiguracji

Wsparcie
przy projektowaniu
maszyn

› Analiza konstrukcji maszyny
› Zalecane ulepszenia zwiększające osiągi łożysk
› Rysunki i dane pasowań obudów i wałów
› Raport techniczny

› Zalecenia dotyczące wymiany łożysk

Konwersja

› Poprawa dostępności części zamiennych do łożysk

części OEM

› Zmniejszenie kosztów zapasów
› Lepsze opcje charakterystyk

› Warunki pracy łożysk

Diagnostyka

› Wczesna identyfikacja uszkodzeń
› Ocena stanu maszyny
› Porady techniczne (osiągi, kluczowe problemy)
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Szkolenie:
poprawa możliwości

Oferujemy pełną gamę szkoleń dla wsparcia Państwa zespołów i zapewnienia osiągnięcia
optymalnej wydajności – prawdziwe oszczędności Całkowitego Kosztu Posiadania
(Total Cost of Ownership TCO) – dzięki naszym łożyskom w Państwa maszynach.
NSK określa potrzeby szkoleniowe i opracowuje program dostosowany do indywidualnych
potrzeb, aby zapewnić Państwa zespołom zdobycie wymaganej wiedzy specjalistycznej.
Usługa

Korzyść
› Efektywne kursy on-line

Szkolenie
dotyczące produktów

› Doskonały sposób na zdobycie podstawowej wiedzy
o produktach
› Zwiększona wydajność
(lepsze umiejętności przy korzystaniu z systemów oznaczeń
łożysk, rozwiązywaniu problemów łożyskowych)

› Lepsze zrozumienie zastosowań łożyskowych

Zastosowanie

› Uznanie najlepszych praktyk montażu łożysk

łożysk NSK

› Lepsza wiedza nt. rodzajów uszkodzeń łożysk
› Zrozumienie dokładności łożysk i jej wpływu na osiągi łożysk

› Zwiększone osiągi i zysk zakładu

Szkolenie AIP

› Ustrukturyzowane i logiczne podejście do rozwiązywania
problemów łożyskowych
› Większa świadomość możliwości ciągłych ulepszeń
› Prawdziwe oszczędności TCO

Szkolenia
branżowe/sektorowe

› Indywidualne szkolenia skupiające się na aplikacjach
przemysłowych, typowych problemach, urządzeniach
oraz wyzwaniach danej branży
› Przykłady najlepszych praktyk NSK z konkretnych sektorów
przemysłu
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Kontrola:
gotowość do poprawy

Wiele czynników ma wpływ na osiągi łożysk. NSK dokonuje analizy zużytych i uszkodzonych
łożysk aby zidentyfikować główną przyczynę problemów. NSK rekomenduje także zalecenia
poprawiające stan maszyny i właściwy dobór łożysk.

Usługa

Korzyść

› Wyniki badań wzrokowych i dotykowych

Analiza
stanu łożysk

› Oznaki przedwczesnego zużycia
› Próby nieniszczące
› Raport z pełną dokumentacją

› Badanie głównej przyczyny uszkodzenia

Analiza
uszkodzeń łożysk

› Rozwiązania problemów
› Szczegółowe wyjaśnienia techniczne
› Raport z pełną dokumentacją

› Identyfikacja środka smarnego

Analiza
smarowania

› Wskazania zanieczyszczenia wodą
› Wskazania zanieczyszczenia cząstkami stałymi
› Raport odnośnie stanu środka smarnego
› Badanie głównej przyczyny uszkodzenia

Analiza
materiałowa
i wymiarowa

› Badanie metalurgiczne
› Identyfikacja źródłowej przyczyny uszkodzenia
› Analiza wymiarowa
› Badanie głównej przyczyny uszkodzenia

AIP – ZWIĘKSZANIE RENTOWNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI 9

Oszczędności w zasięgu ręki

Zmiana konstrukcji łożyska może skutkować znacznymi oszczędnościami.
Jesteśmy w stanie zmierzyć je dla Państwa. Wyeliminowanie przestojów i strat produkcji
przynosi największe oszczędności kosztów. Sięgamy głęboko, aby zaproponować idealne
rozwiązanie, zawsze w oparciu o TCO i ROI, które ilustruje specjalnie zaprojektowana
aplikacja NSK. Pozwala ona naszym inżynierom zebrać potrzebne dane bezpośrednio
w Państwa zakładzie i przedstawić szacunkowe oszczędności, wynikające z zastosowania
nowej konstrukcji.

Najlepsze praktyki –
najlepiej wspólnie

AIP Program NSK jest dedykowany dla osiągnięcia sukcesu. Nasze światowe doświadczenie
w branży jest znane w wielu sektorach przemysłu i przyczynia się do sukcesów naszych
klientów. Nasze najlepsze praktyki prezentowane w Przykładach Sukcesów mogą służyć
jako inspiracja dla Państwa procesów, poparte naszym bogatym doświadczeniem,
dającym pełne zaufanie. Jesteśmy szczęśliwi mogąc dzielić się z Państwem naszą wiedzą,
aby zwiększać rentowność i niezawodność.

Informacje podstawowe:
› Sektor: spożywczy
› Zastosowanie: przenośnik taśmowy do żywności
› Produkt końcowy: gotowe danie
› Liczba maszyn: przenośnik – łożyska w wielu miejscach
› Kraj: Wielka Brytania
› Problem: regularne czyszczenie pod wysokim ciśnieniem doprowadziło do korozji,
uszkodzeń uszczelek oraz wypłukiwania smaru, co z kolei powodowało konieczność
stałej konserwacji i przestój w produkcji
› Przybliżona żywotność: 4-6 tygodni

Proponowane rozwiązania:
› NSK przeprowadziła analizę stosowanego łożyska i stwierdziła, że głównym problemem była korozja łożyska
i wypłukiwanie smaru
› Zaproponowano okres próbny z zastosowaniem wkładek łożyskowych Molded-Oil ze stali nierdzewnej
› Po 12 miesiącach łożyska nadal sprawnie działały, bez żadnych usterek
› Po tym okresie próbnym rozwiązanie to zastosowano przy innych, podobnych aplikacjach, co przełożyło się na znaczną
oszczędność kosztów
› To skuteczne rozwiązanie zostało następnie wdrożone w innych zakładach produkcyjnych tego klienta

Szczegóły techniczne Life-Lube® z wkładkami łożyskowymi Molded-Oil:
› Obudowa z żywicy termoplastycznej PBT
› Wkładki Molded-Oil (ze stałym środkiem smarnym)
› Martenzytyczna stal nierdzewna
› Uszczelnienia kauczukowe
› Dostępne w oprawie stojącej, 2 i 4 śruby z kołnierzem oraz zdejmowana część
› Wielkość otworu 20 mm – 40mm
› Odporność na korozję
› Obudowa niepokryta farbą – brak problemów z odpryskiwaniem i odpadaniem farby
› Odporność na zanieczyszczenia zwiększająca żywotność urządzenia
› Idealne do zastosowania w maszynach z płynnością procesów
› Brak potrzeby ponownego dosmarowywania

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK:
Roczny koszt

PRZED

› Regularne awarie łożyska co 4-5 tygodni
na dwóch liniach.
Roczny koszt łożysk: 922 € na linię × 2

PO

Roczny koszt

€1.844

› Brak awarii łożysk w ciągu 12 miesięcy.
Roczny koszt łożysk:
533 € na linię × 2

› Koszty konserwacji, dosmarowywania,
robocizny:
1.644 € na linię × 2

€3.288

› Brak potrzeby ponownego
dosmarowywania, ograniczone
koszty robocizny

› Straty z powodu przestoju w produkcji
(12/rok): 32.880 € × 2

€65.760

› Brak strat w produkcji z powodu
nieplanowanego przestoju

Koszt całkowity

NSK Europe · www.nskeurope.pl

€70.892

Koszt całkowity

€1.066

€1.066

SS-PL-2003
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Biura sprzedaży NSK – Europa, Bliski Wschód i Afryka
Polska i Europa
Środkowo-Wschodnia
NSK Polska Sp. z o.o.
Warsaw Branch
Ul. Migdałowa 4/73
02-796 Warszawa
Tel. +48 22 645 15 25
Fax +48 22 645 15 29
info-pl@nsk.com

Bliski Wschód

Niemcy, Austria,

Turcja

NSK Bearings Gulf Trading Co.

Szwajcaria, Skandynawia

NSK Rulmanları Orta Doğu Tic. Ltd. Şti

JAFZA View 19, Floor 24 Office 2/3

NSK Deutschland GmbH

19 Mayıs Mah. Atatürk Cad.

Jebel Ali Downtown,

Harkortstraße 15

Ulya Engin İş Merkezi No: 68/3 Kat. 6

PO Box 262163

40880 Ratingen

P.K.: 34736 - Kozyatağı - İstanbul

Dubai, UAE

Tel. +49 (0) 2102 4810

Tel. +90 216 4777111

Tel. +971 (0) 4 804 8205

Fax +49 (0) 2102 4812290

Fax +90 216 4777174

Fax +971 (0) 4 884 7227

info-de@nsk.com

turkey@nsk.com

Francja i kraje Beneluksu

Republika Południowej Afryki

Wielka Brytania

NSK France S.A.S.

NSK South Africa (Pty) Ltd.

NSK UK Ltd.

Quartier de l’Europe

25 Galaxy Avenue

Northern Road, Newark

2, rue Georges Guynemer

Linbro Business Park

Nottinghamshire NG24 2JF

78283 Guyancourt Cedex

Sandton 2146

Tel. +44 (0) 1636 605123

Tel. +33 (0) 1 30573939

Tel. +27 (011) 458 3600

Fax +44 (0) 1636 643276

Fax +33 (0) 1 30570001

Fax +27 (011) 458 3608

info-uk@nsk.com

info-fr@nsk.com

nsk-sa@nsk.com

Hiszpania

Rosja

Włochy

NSK Spain, S.A.

NSK Polska Sp. z o.o.

NSK Italia S.p.A.

C/ Tarragona, 161 Cuerpo Bajo

Russian Branch

Via Garibaldi, 215

2a Planta, 08014 Barcelona

Office I 703, Bldg 29,

20024 Garbagnate

Tel. +34 93 2892763

18th Line of Vasilievskiy Ostrov,

Milanese (MI)

Fax +34 93 4335776

Saint-Petersburg, 199178

Tel. +39 02 995 191

info-es@nsk.com

Tel. +7 812 3325071

Fax +39 02 990 25 778

Fax +7 812 3325072

info-it@nsk.com

info-me@nsk.com

info-ru@nsk.com

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nskeurope.pl
Global NSK: www.nsk.com
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