
KNOWLEDGE BASE

Contactați sucursala 
BDI locală pentru 
mai multe informații 
despre SmartLUBE 
și alte Soluții BDI.

Modificarea suflantei de funingine 
Diamond creează economii 
electrizante pentru un client 
producător de energie

Unitățile de testare inițiale au fost instalate în iulie 2009 și 
sunt încă operaționale. Din acel moment, economiile generate 
pentru client au totalizat 158.236 USD (reprezentând costuri 
cu lagărele împreună cu costurile cu mâna de lucru realocată). 
Potrivit clientului, care a semnat cu plăcere un document 
atestând realizarea economiilor de costuri de către BDI, 
problema „a devenit din una dintre cele mai mari bătăi de cap 
o problemă care nu mai există!” În prezent, se analizează 
realizarea unor economii suplimentare, pe baza randamentului 
îmbunătățit al uzinei, care a rezultat din funcționarea suflantelor 
de funingine în proporție de 100% în loc de 70%.

SUCCESUL ESTE ACUM 
MAI SIMPLU:

BDI a propus utilizarea lubrifiantului Lubriplate 
SynExtreme și a lubificatorului într-un singur 
punct Perma Vario LM402-424 pentru a rezolva 
problema lagărelor. Cu contribuția clientului, 
s-a proiectat o placă de montare care urma să 
fie combinată cu un lagăr cu rulment cu bile 
cu talpă Dodge P2B-SC-012, pentru a susține 
arborele care cauza defectarea bucșei.

SOLUȚIA:

O centrală electrică pe bază de cărbune din 
regiunea de nord a Vestului mijlociu repara 
constant suflantele de funingine model 
Diamond IR-3Z, având mereu 40-50 de unități 
scoase din funcțiune. BDI a identificat cauzele 
de bază ale acestor defecțiuni la nivelul 
lagărelor care asigură mersul invers al unității 
și la bucșele din bronz care susțin arborele 
de antrenare al unității. Defecțiunile la nivelul 
lagărelor se datorau temperaturilor ridicate 
și frecvenței lubrifierii, și anume unsoarea 
utilizată pentru lubrifiere se lichefia și curgea 

din lagăr la temperatura maximă, iar frecvența 
relubrifierii manuale era insuficientă pentru a 
corecta problema. Limitările la nivelul bucșelor 
din bronz erau cauzate de faptul că arborele 
nu era complet susținut, ceea ce conducea 
la uzură prematură și, în cele din urmă, la 
defectare completă. Indiferent de sursă, 
lagărele defecte trebuiau scoase din funcțiune 
și transportate la atelierul de întreținere, 
unde erau demontate, reparate sau înlocuite. 
Procesul dura în medie opt ore.

PROBLEMA


