
O ambiente de condições extremas nas 
quais o equipamento de lingotamento 
contínuo opera exige uma manutenção 
regular, fazendo que manter a qualidade 
e a produção das placas seja todo um 
desafio.  Tomando como base os dados, 
poder saber quando realizar ajustes nos 
processos para aumentar a qualidade 
e produção das placas é crucial. A SKF 
pode ajudar você a obter maior produção 
de placas  e qualidade, através de um 
sistema incomparável na indústria side-
rúrgica atual.

Sistema SKF Caster Analyst
O sistema, integrado por uma unidade 
especializada de monitoramento on-line 
de carga e temperatura para a coleta 
avançada e confiável de dados, permite 
aos operadores monitorar os dados  crí-
ticos de carga e temperatura durante a 
produção.

 

O sistema simplifica a resolução de pro-
blemas, o que permite aumentar a pro-
dução e melhorar a qualidade do produto. 
Ajustes de ângulos podem ser modifica-
dos, as velocidades dos processos podem 
ser ajustadas para otimizar a produção e 
os problemas de refrigeração podem ser 
identificados e resolvidos com precisão.

O sistema SKF Caster Analyst contribui 
também com a otimização da confiabili-
dade do equipamento, ajudando às usinas 
a evitar paradas não planejadas e falhas 
catastróficas. O processamento avançado 
de dados do sistema e a capacidade de 
compartilhar informação podem ajudar às 
usinas inclusive a garantir e atender com 
os objetivos de produtividade futuros    

•	Monitoramento da distribuição e 
duração da carga para identificar e 
ajudar a evitar danos nos rolos

•	Monitoramento da temperatura para 
identificar falhas nas técnicas de 
resfriamento para garantir a qualidade 
das placas

•	Permite obter melhoras, entre elas, 
aumento da velocidade, tempo de 
troca de panelas intermediárias, 
ajustes de aberturas e muito mais

•	Permite o processamento remoto de 
dados, sua análise e capacidade de 
compartilhar a informação em toda a 
usina e na Web

•	Adaptável a vários projetos de máquinas

O sistema SKF Caster Analyst ajuda 
você a tomar decisões respaldadas  
para aperfeiçoar a produção 

Benefícios

•	 Reduz	o	tempo	de	parada		planejada	e	não	planejada
•	 Aumenta	a	produtividade
•	 Reduz	os	custos	de	manutenção	
•	 Diminui	o	risco	de	falhas	catastróficas	no	equipamento	
•	 Otimiza	os	procedimentos	de	manutenção	
•	 Melhora	a	qualidade	das	placas

O sistema realiza monitoramento da carga e da temperatura dos 
rolos em tempo real durante a produção  

Para maior informação a respeito dos produtos e soluções SKF para a indústria siderúrgica,  
entre em contato com seu Distribuidor SKF.

SIDERURGIA



O	sistema	SKF	Caster	Analyst	ajuda	a	economizar	€300	000
O problema

Outokompu, Avesta, fabricante sueca de 
aço inoxidável, sofria de paradas não 
planejadas devido às falhas de rola-
mentos e rolos no segmento curvo do 
lingotamento contínuo. O lingotamento 
frequentemente era um gargalo na 
produção, de modo que a companhia 
necessitava um sistema que a ajudasse a 
evitar as paradas imprevistas e aumentar 
a produção das placas.

A solução 

Ante a necessidade de contar com a 
coleta de dados precisos para realizar 
uma análise de causa raíz, a companhia 
recorreu à SKF. A SKF instalou seu siste-
ma Caster Analyst e determinou a causa 
do problema, ajudando à companhia a 
tomar a decisão de reformar a máquina. 

A SKF ofereceu então, apoio contínuo 
para ajudar à Outokompu a alcançar 
seus objetivos de produção.

Os resultados

A SKF ajudou à Outokompu a obter 
vários pontos de referência de produção 
novos. Ao aumentar a velocidade de lin-
gotamento em 10% para determinados 

tipos de aço  e dimensões, a produção 
aumentou. Ao mudar as técnicas de 
resfriamento e o ajuste de abertura, me-
lhorou a qualidade das placas. Os custos 
de manutenção reduziram ao produzir 
certos tipos de aço e a vida útil dos rolos 
aumentou de 12 a 15 meses.
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Resumo (ROI)*

Redução do tempo de parada não planejado .………............………….…   até €220 000/ano

Redução em peças de reposição …………………….…………………….……   até €80 000/ano

Economia total ………………….…………………….……………………...   até €300 000/ano
*Todas as quantidades estão arredondadas e estão baseadas nas estimações do cliente.  Sua	economia	de	custos	especiica	pode		diferir.	

Aplicação do conhecimento em engenharia da SKF para melhorar a 
coniabilidade e eiciência na indústria siderúrgica 
São poucos os ambientes que podem ser adaptados às demandas que sofrem os equipamentos utiliza-
dos na indústria siderúrgica, desde lingotamentos contínuos e vasos até pontes-rolantes e sistemas de ventilação.	Os	engenheiros	da	SKF	trabalham	em	contato	direto	com	as	usinas	para	satisfazer	os	desaios	
da aplicação e entregar os benefícios que elas necessitam para manter a sua competitividade.

Esses	benefícios	incluem	maior	coniabilidade	de	equipamentos,	prolongamento	dos	intervalos	de	manu-
tenção e redução dos custos, aumento da produtividade, redução de consumo de energia e otimização 
do custo do ciclo de vida. A seguir, apresentamos um exemplo de como o conhecimento em engenharia da	SKF	ajudou	um	cliente	da	indústria	siderúrgica	a	melhorar	a	eiciência	e	a	rentabilidade.


