
Úspory a udržateľnosť rozvoja s 
renováciou veľkorozmerových ložísk

VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Renováciou veľkorozmerových ložísk spoločnosťou SKF sa predlžuje 
životnosť ložísk o 50% za cenu menej ako 50% ceny nového ložiska.  

Výhody
Úspora až 50 % z ceny nového • 
ložiska
Predĺženie životnosti ložísk o 50% • 
a viac
Zníženie emisií CO• 2 o 80%  
v porovnaní s výrobou nového 
ložiska
Rýchla dostupnosť • 
veľkorozmerových ložísk
Dlhšia prevádzková doba vďaka • 
zvýšenej dostupnosti stroja
Ročná záruka na súčasti  • 
a spracovanie

Typické použitie
Predhrievače vzduchu• 
Drviče uhlia• 
Dopravníky, nakladače, podávače• 
Prevodovky• 
Rôzne typy čerpadiel• 

Pre podniky používajúce zariadenia s  
veľkorozmerovými ložiskami môže byť 
výmena ložísk drahou záležitosťou (kvôli 
cene a dostupnosti nových ložísk, aj kvôli 
nákladom súvisiacim so zastavením 
výroby). Spoločnosť SKF ponúka oveľa 
lepšie riešenie: namiesto vyradenia 
použitých ložísk, ich obnovu do vynikajú
ceho stavu za oveľa kratší čas, ako je 
potrebný na výrobu úplne nových ložísk.

Značná úspora nákladov a zníženie 
emisií CO2 
S renováciou veľkorozmerových ložísk  
si môžu podniky obnovou materiálov  
a energie vloženej do výroby každého 
ložiska ponechať viac zo svojich investícií. 
Výsledok? Úspora až 50% z ceny nového 
ložiska a zníženie emisií CO2 o 80% v 
porovnaní s výrobou nového ložiska. 

Podrobná analýza ložísk
Pred začiatkom všetkých prác odborníci 
spoločnosti SKF každé ložisko skontrolujú, 
rozhodnú, či je renovácia možná a vydajú 
komplexnú správu o analýze ložísk. Táto 
správa môže zamestnancom údržby 
podniku pomôcť proaktívne napraviť 
hlavné príčiny predčasného zlyhania 
strojov a predĺžiť životnosť majetku.

Ložiská vhodné na renováciu
Ložiská s vonkajším priemerom väčším 
ako 250 mm sú vo všeobecnosti na 
renováciu najvhodnejšie. Spoločnosť SKF 
však môže na požiadanie renovovať aj 
ložiská s menšími rozmermi.

Ďalšie informácie o výrobkoch spoločnosti SKF a riešeniach pre odvetvie výroby energie 
získate u miestneho zástupcu spoločnosti SKF.



® SKF je registrovaná ochranná známka spoločnosti SKF Group.

© SKF Group 2008
Obsah tejto publikácie je chránený autorským právom vydavateľa a bez predchádzajúceho písomného 
povolenia sa nemôže rozmnožovať (ani výňatky). Na zabezpečenie presnosti informácií uvedených v tejto 
publikácii sa vynaložilo všetko úsilie, nie je však možné prevziať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty 
alebo poškodenie (priame, nepriame alebo následné) vzniknuté používaním informácií tu uvedených. 
Všetky úspory nákladov a zvýšenie tržieb, uvedené v tejto publikácii, vychádzajú z výsledkov dosiahnutých 
zákazníkmi spoločnosti SKF a nezaručujú, že akékoľvek budúce výsledky budú rovnaké.  

Publikácia 6819 SK  •  August 2008

Vytlačené vo Švédsku na papieri šetrnom k životnému prostrediu.

Zvýšenie návratnosti investícií na údržbu so spoločnosťou SKF
Projekt 360° riešení od spoločnosti SKF Vám má pomôcť získať viac z investícií na strojové zariadenie  
a vybavenie podniku. Môže to znamenať znižovanie nákladov na údržbu, zvyšovanie produktivity 
alebo môže priniesť obidva efekty. Nižšie je uvedený príklad použitia 360° riešení od spoločnosti  
SKF v odvetví výroby energie.

Spoločnosť SKF ušetrí podniku 6 400 €  
a umožní jeho plnú prevádzku o päť 
mesiacov skôr

Problém
V tepelnej elektrárni s výkonom 1 000 MW bolo pred spustením 
prevádzky potrebné vymeniť šesť ložísk posuvných kolies drviča 
uhlia. Na základe preverovania dostupnosti nových ložísk, 
vedenie podniku zistilo, že nebude možné splniť plánované 
požiadavky.

Drvič uhlia je v elektrárni rozhodujúci na udržiavanie špičkového 
výkonu. Keďže nebol k dispozícii náhradný diel ako záloha, pre 
drvič uhlia bolo nutné zabezpečiť pôvodné technické podmienky, 
aby mohla prevádzka elektrárne bez prerušenia pokračovať  
až do ďalšej väčšej plánovanej odstávky.

Riešenie spoločnosti SKF 
Po dokončení kontroly a analýze poruchy, spoločnosť SKF 
skonštatovala, že aj keď sú ložiská poškodené, je možné ich 
obnoviť. Spoločnosť SKF uskutočnila renováciu ložísk za šesť 
týždňov, v porovnaní so siedmimi mesiacmi potrebnými na 
získanie sady nových ložísk.

Výsledok 
Spoločnosť SKF nakoniec podniku ušetrila 6 400 € z nákladov 
na nákup ložísk a súvisiacich nákladov, plus päť mesiacov 
potenciálneho obmedzenia výroby energie v hodnote odha
dovanej na milión eur v stratených tržbách.

Zhrnutie návratnosti investícií
Prípadný nákup a inštalácia
nových ložísk……….......................................…17 750 €

Náklady na renováciu spoločnosťou SKF
a inštalácia….......................................................11 350 €

Celkové úspory……………………………………..……....6 400 €

 

Celková návratnosť investícií…………56%


