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Uhelná elektrárna, která je na středozápadě USA, musela neustále 
opravovat odstraňovače sazí typu Diamond IR-3Z, přičemž vždy bylo 
mimo provoz 40–50 jednotek. Společnost BDI přišla na to, že příčina 
těchto poruch byla v ložiscích, která umožňovala, aby se jednotka 
stáhla v bronzových objímkách, jež podpírají hnací hřídel. Problémy 
s ložisky byly způsobeny vysokými teplotami a frekvencí mazání, 
přesněji olejové mazání se zkapalňovalo a sklouzávalo v momentě 
nejvyšší teploty. Manuální promazávání nestačilo k nápravě tohoto 
problému. Nedostatky u bronzových objímek byly způsobeny neúplným 
podepřením hřídele, což vedlo k předčasnému opotřebení a nakonec k 
celkové poruše. Bez ohledu na příčinu bylo potřeba porouchaná ložiska 
demontovat a vzít na údržbu, kde byla rozebrána, opravena nebo 
nahrazena. Celý proces trval v průměru osm hodin.

Aby se vyřešil problém s ložisky, navrhla společnost BDI používat 
mazivo Lubriplate SynExtreme a jednobodové mazadlo Perma Vario 
LM402-424. Na podepření hřídele způsobujícího porušování objímek 
byl s pomocí zákazníka navržen držák, který ho podpírá spolu se 
stojanem na kulová ložiska Dodge P2B-SC-012.

Problém:

Řešení:

Snazší cesta k úspěchu:

První zkušební testovací jednotky byly namontovány v červenci 2009 a 
dodnes jsou funkční. Od té doby zákazník ušetřil celkem 158 236 USD 
(včetně výdajů na ložiska a přesunutou pracovní sílu). Problém, „který 
byl jedním z našich největších bolehlavů, už dnes neexistuje“, dodává 
spokojený zákazník, který s BDI podepsal dokument o snížení nákladů. 
Zkoumá se také dodatečná úspora, protože elektrárna zvýšila svůj výkon 
díky tomu, že je v provozu 100 % odstraňovačů sazí namísto 70 %.

Snazší cesta k úspěchu



Adhesives / Sealants / Lubricants
Bearings

Chains / Sprockets
Filters

Gearboxes
Motors & Drives

Hydraulic / Pneumatic

Industrial Supplies / Safety
Linear Motion
Mechanical Power 
Transmission 
Retaining / Locking Devices
Material Handling
O-rings & Seals

Belt Survey
Evaluate and optimize your conveyor components.
Identify problem applications and upgrade 
material specifications to increase uptime 
andreduce premature failures.

Documented Cost Savings
Recommend products with longer life to produce 
documented cost savings.

Energy Savings
Reduce your carbon footprint and your operational 
costs with best practices on energy savings.

Repairs
Our repair services include bearings, ball screws, 
conveyor belts, cylinders, electric motors, gear 
boxes, servo valves, trolley chains, fabrications, 
component rebuilds and more.

Inventory Optimization & Management
Reduce your costs with product standardization to 
eliminate duplicate inventory.

National Accounts Program
Our National Accounts group includes expertise 
in database management, business plan 
development, project management and bid 
proposal preparation.

OEM Interchange
We can help you convert OEM components to off-
the-shelf substitutes at considerable savings, with 
no sacrifice in quality.

On-Site Training
Seminars include: conveyor belting, speed 
reducers, maintenance tools and procedures, new 
technology introduction, and customized learning 
programs.

Services

Products
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