
METALS INDUSTRY

A concorrência global apresenta um 
desafio evidente – aumentar a capacida-
de e reduzir os custos. A SKF está aju-
dando as usinas a encontrar as formas 
de fazê-lo. Neste caso, com os rolamen-
tos e caixas de mancais que suportam 
os vasos do convertedor.

Sistema SKF de caixa de mancal 
para convertedor   
Consiste numa carcaça reforçada, um 
rolamento autocompensador de rolos 
no lado fixo , um rolamento de rolo 
toroidal CARB no lado livre  e vedações 
reforçadas com aço. Este exclusivo 
sistema autocompensador  da SKF 
praticamente elimina  as cargas axiais 
internas induzidas, o que permitem aos 
rolamentos acomodar vasos maiores e 
mais pesados sem aumentar o tamanho 
do munhão.

Manter o tamanho do munhão 
e do rolamento também 
indica que as aciarias 
podem aumentar 
a confiabilidade 
operacional, 
ou escolher 
um tamanho 
de rolamento 
menor e com 
maior custo-
benefício. E sem 
cargas internas axiais 
induzidas, os rolamentos 
oferecem uma manutenção mais 
confiável, e uma redução de até 50% no 
consumo de graxa.

SIDERURGIA

Benefícios

•	 Praticamente	elimina	as	cargas	axiais	internas	induzidas
•	 Manipulação	de	cargas	maiores	dos	vasos	
•	 Redução	de	tamanho	e	manipulação	das	cargas	atuais
•	 Prolongamento	da	vida	útil	do	rolamento
•	 Redução	dos	custos	de	manutenção
•	 Redução	do	consumo	de	graxa	até	em	até	50%
•	 Facilidade	de	montagem	e	desmontagem
•	 Redução	do	impacto	ambiental

O sistema SKF de caixa de mancal 
para convertedor permite às 
aciarias fazer mais com menos
A disposição robusta e compacta dos rolamentos permite a 
manipulação segura das maiores cargas dos vasos ou permite 
reduzir o tamanho com a mesma capacidade de carga

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

Adicionalmente, o sistema SKF de 
caixa de mancal para convertedor 
inclui ferramentas de montagem 
e desmontagem, facilitando uma 
substituição de componentes confiável 
e segura especialmente ao manipular 
equipamentos grandes e pesados. A baixa 
quantidade de componentes da caixa 
de mancal também contribui para uma 
montagem e desmontagem mais rápida 
e segura dos componentes. Se solicitado 
pelas usinas  a SKF pode oferecer a 
instalação, assim como os serviços de 
lubrificação e manutenção.
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Sistema	SKF	de	caixa	de	mancal	para	convertedor:
Projeto avançado dos componentes, desempenho avançado. 

Vedações			
• Os lábios de borracha extrudados per-

manecem em constante contato com a 
superfície da vedação inclusive no des-
lizamento axial do munhão, mantendo 
no seu lugar o lubrificante e à vedação

• Os anéis de aço integrados protegem 
contra o pó quente e a escória 

• Instalação externa de molas espirais 
que permitem uma montagem mais 
fácil e segura

Rolamentos	autocompensadores	de	rolos/CARB		
•  Praticamente elimina as cargas axiais 

internas induzidas, permitindo uma 
maior capacidade de carga

• Redução do desgaste devido a uma 
menor pressão de contato, o que 
aumenta a confiabilidade

• O maior raio de chanfro do anel interno 
reduz as tensões do eixo, permitindo a 
redução de seu tamanho

Caixa	do	mancal	
• O corte transversal reduzido facilita o 

acesso para inspecionar a vedação e 
para realizar substituições 

• Amostra lateral de graxa e pontos de 
re-lubrificação central que permitem 
uma fácil manutenção

• Pequena quantidade de componentes 
o qual agiliza a montagem e desmon-
tagem

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.


