
METALS INDUSTRY

Os rolamentos dos laminadores 
possuem uma vida difícil e devem ser 
protegidos. Quando os retentores  da      
primeira linha de defesa não possuem 

o rendimento 
adequado, 
os resultados 
podem oscilar 
entre custosos, 
consumos de 
lubrificante 
e excesso 
de resíduos 
perigosos para 

limpar até a falha dos rolamentos, 
paradas não planejadas e perda da 
produtividade.

A solução SKF 
A opção do já comprovado projeto com 
revestimento de borracha da variedade 
de retentores de grandes diâmetros da 
SKF com carcaça metálica para trabalhos 
pesados oferecem uma solução para as 
aplicações com rugosidade superficial 
considerável no furo da caixa de mancal. 
É aplicado um elastômero durável ao 
diâmetro externo da carcaça metálica do 
retentor para acomodar as imperfeições 
na superfície do furo da caixa de mancal, 
melhorando a vida útil e o rendimento 
tanto do equipamento como do retentor. 
O diâmetro externo de borracha também 
reduz o risco de danos durante a 
instalação e a desmontagem.
A gama de produtos  inclui projetos do 
lábio do retentor  com mola helicoidal  
para uma segura retenção do óleo e um 
projeto otimizado de lábio sem mola 
para as aplicações lubrificadas à graxa. 
Ambos oferecem uma eficaz exclusão de 
contaminantes mesmo nos ambientes 
mais rigorosos dos laminadores.
Disponível numa ampla variedade de 
modelos e tamanhos, nos sistemas 
métrico e polegadas, os retentores  de 
grandes diâmetros da SKF ajudam os 
laminadores a estender a vida útil e o 
rendimento do rolamento e do retentor 
em praticamente todas as aplicações.

SIDERURGIA

Benefícios

•	Redução	dos	custos	de	operação	mediante:
-	Diminuição	do	consumo	de	lubrificante	
–	Prolongamento	da	vida	útil	dos	rolamentos	e	retentores,	gerando	redução	nos	custos	de	substituição		
–	Redução	dos	custos	de	descarte	de	resíduos	

•	 Aumento	do	tempo	de	produtividade	através	do	aumento	da	vida	útil	do	rolamento	e	da	vedação			
•	 Redução	dos	resíduos	perigosos

Proteja seus rolamentos e seu resul-
tado inal com as soluções de reten-
tores de grandes diâmetros da SKF 
Os avançados projetos dos retentores SKF mantém os lubriicantes 
dentro, os contaminadores fora e os custos baixos

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



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.

A US Steel Serbia d.o.o. desejava 
melhorar as práticas de manutenção e 
lubrificação nas caixas de mancais dos 
cilindros de trabalho. Os custos de graxa 
representavam €385 500 ao ano e, 
graças ao trabalho em conjunto com a 
SKF, foi possível identificar os motivos 
desse consumo. A SKF propôs então, 
uma solução para reduzir estes custos.

A SKF começou a equipar os rolamen-
tos dos laminadores com seus retento-
res de grandes diâmetros e as melhoras 
foram consideráveis. O consumo de 
retentores teve uma redução significa-
tiva ao mesmo tempo em que os inter-
valos entre trocas passaram para cada 
duas inspeções do cilindro. Também 
ouve uma redução no conteúdo de 
água na graxa, criando assim condições 

mais favoráveis 
para os rolamen-
tos do cilindro de 
trabalho.

Quando o lami-
nador estiver 
totalmente equi-
pado com reten-

tores SKF, estima-se uma redução do 
consumo de graxa de aproximadamente 
50 por cento e a vida útil do rolamento 
poderá se estender devido às melhores 
condições de operação. A redução de 
custos prevista somente em graxa será 
de pelo menos €125 000 ao ano.
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A	SKF	reduz	o	consumo	de	graxa,	prolonga	a	vida	útil	do	retentor	e	gera	economias	para	a	planta	de	mais	de	€125	000	ao	ano


