
Monitoramento contínuo das 
funções críticas do equipamento. 
Em tempo real

SIDERURGIA

Sistema SKF Multilog de Monitoramento Online da CondiçãoBenefícios 

•	Melhor controle de processos 

•	Melhor planejamento de 
manutenção

•	A aquisição de dados de alta 
qualidade permite obter maior 
precisão

•	Melhor segurança dos 
trabalhadores

•	Sistema modular que pode ser 
adaptado às suas necessidades 

Aplicações típicas

•	Ventiladores críticos

•	Transmissões e caixas de 
engrenagens

•	Torres de panela

•	Pontes-rolantes

•	Cadeiras de laminadores

Os benefícios de poder se adiantar ao 
acontecimento da falha de uma máquina 
são amplamente conhecidos. A 
manutenção pode ser programada para 
um momento mais apropriado. É 
possível planejar o trabalho para ter a 
certeza de que a mão-de-obra 
especializada, as peças de reposição e as 
ferramentas estejam disponíveis. Estes 
passos minimizam o tempo necessário, e o impacto inanceiro, de qualquer reparo 
que seja necessário.

Soluções integradas para condições 
severas

Ainda que muitas usinas desejassem 
aproveitar a vantagem do 
monitoramento da condição, a indústria 
siderúrgica apresenta uma das condições mais desaiantes. Além do ambiente 
severo e perigoso de fabricação, existem 
mudanças de parâmetros de processos 
entre tipos do aço, equipamentos de 
velocidade variável e baixa, cargas de 
impacto, mudanças frequentes de rolos e 
condições de ressonância que geram 
marcas de vibrações (chatter) nos 
produtos laminados.

Os sistemas de monitoramento da 
condição online da SKF estão projetados 
para responder nestas difíceis 
circunstâncias. O sistema de hardware e software integrado é graduável e 
integral, o que permite à SKF adaptar 
uma solução às suas necessidades especíicas na medida em que elas forem surgindo. A tecnologia é somente uma 
parte da solução SKF.

Nossos sistemas estão respaldados por 
mais de 100 anos de conhecimento das 
aplicações, e a SKF pode oferecer para 
você o apoio necessário desde o projeto e a instalação, até a análise de dados e as 
subsequentes recomendações.

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

Sistema de Gestão dos Ativos SKF 
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Aumente o retorno sobre seu investimento em manutenção com a SKF

A idéia toda por trás da Solução 360° da SKF é ajudar você a aproveitar melhor os equipamentos da sua planta e seus investimentos. Isto pode signiicar reduzir seus custos de manutenção, aumentar sua produtividade, ou as duas coisas! Apresentamos para você um exemplo da Solução 360° da SKF 
em operação na indústria siderúrgica.

O	sistema	SKF	de	monitoramento	da	condição	aumenta	a	coniabilidade	e	reduz	o	tempo	de	
parada de uma laminador

Os problemas

Um laminador brasileiro estava sofrendo 
um alto índice de falhas nos rolamentos 
do redutor do bloco de acabamento. Isto 
gerava custos de reparos mais elevados e 
paradas imprevistas da produção.

Ainda que a planta tivesse um prestador 
de serviços externo para tomar medições 
portáteis das vibrações, as falhas 
voltavam a se repetir a cada três meses. 

A solução SKF

A SKF instalou um sistema de monitora-
mento online de vibrações e temperatura 
nos blocos de acabamento e nos reduto-
res. O sistema inclui um visor fácil de 
utilizar que permite aos operadores 
monitorar a condição geral e o estado de 
operação do equipamento. De forma 
programada, a SKF oferece à planta uma 
análise detalhada dos dados. Uma vez 
detectado um problema, a SKF trabalha junto com o cliente para identiicar a 
causa raíz do problema e desenvolver 
uma solução para melhorar o tempo médio entre falhas.

Os resultados

Com a instalação do sistema online, a 
usina agora pode detectar falhas que 
podem provocar danos nos rolamentos a 
tempo para planejar adequadamente a 
sua substituição.

Também foi possível implementar as 
mudanças no projeto que aumentaram o tempo médio entre falhas de três meses 
para mais de um ano. O sistema de 
monitoramento online oferece agora, 
valiosa informação aos operadores para 
o ajuste dos parâmetros de produção 
para ajudar a reduzir as sobrecargas das máquinas e melhorar a coniabilidade do 
processo e a vida útil do equipamento.
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