
Reduza os tempos de parada do 
resfriador de clínquer e corte 
custos de manutenção 

MINERAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MINÉRIOS

Benefícios
•	Diminua	as	falhas	de	rolamentos	

em	mais	de	50%
•	Corte	custos	de	lubrificantes	em	

até	70%	
•	Diminua	falhas	relacionadas	à	

lubrificação	
•	Reduza	paralisações	planejadas	e	

não	planejadas
•	Diminua	as	perdas	de	produção	

devido	a	tempo	de	parada
•	Estenda	intervalos	de	

manutenção
•	Aumente	a	segurança	do	

funcionário
•	Realoque	recursos	de	

manutenção

Os resfriadores de clínquer suportam 
altos níveis de temperaturas de operação 
e de poeira. Devido a essas condições, 
além do objetivo principal que resfriado-
res de clínquer desempenham na 
produção de cimento, geralmente eles são 
desligados com frequência para relubrifi-
cação e inspeção manuais. 

Enquanto esses desligamentos planejados 
exigem grande mão de obra e geram 
custos de manutenção, a alternativa 
– desligamentos não planejados devido a 
falhas de rolamentos relacionadas à 
lubrificação – pode ser bem mais custosa 
em termos de reparos e produção 
perdida. A SKF pode ajudar. 

O	sistema	de	lubrificação	automática	
da	SKF	com	bomba	FB

Ao fornecer o lubrificante adequado a 
todos os pontos de lubrificação, na 
quantidade ideal e no momento certo, o 
sistema de lubrificação automática com 
bomba FB da SKF possibilita lubrificação 
automática de rolamentos 24 horas por 
dia e de maneira precisa.

O sistema utiliza uma bomba de alta 
pressão junto com um divisor progressivo 
para levar a quantidade exata de graxa ou 
óleo a cada ponto de lubrificação do 
resfriador de clínquer. A dose e o tempo 
precisos podem reduzir os custos de 
lubrificantes em até 70% e falhas de 
rolamentos em mais de 50%. 

O resultado final? Muito menos paralisa-
ções planejadas e não planejadas, maior 
produtividade e segurança dos funcioná-
rios e a possibilidade de investir os 
recursos de manutenção em outros 
lugares. Além disso, o sistema é flexível o 
bastante para lidar com uma variedade de 
sistemas médios e grandes, graças a suas 
diversas características de desempenho:

•	bomba FB com tanques de 6, 15 ou 
30 kg 

•	volume de deslocamento entre 
0,04 cm3 e 7 cm3

•	de 1 a 24 elementos de bombeamento 
que podem ser configurados conforme 
a aplicação

•	compatibilidade com graxa ou óleo

Para	obter	mais	informações	sobre	os	produtos	e	soluções	da	SKF	para	o	segmento	de	
mineração	e	de	processamento	de	minérios,	entre	em	contato	com	seu	representante	
local	SKF.
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Com	um	sistema	de	lubrificação	automática	da	SKF
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Aumente	o	retorno	do	seu	investimento	em	manutenção	com	a	SKF
A finalidade da Solução 360° da SKF é ajudar você a aproveitar melhor seu investimento em 
equipamentos e máquinas industriais. Isso poderá diminuir seus custos de manutenção, aumentar 
sua produtividade ou ambos! Veja um exemplo da Solução 360° da SKF em ação no segmento de 
mineração e de processamento de minérios. 

SKF	aumenta	o	tempo	de	funcionamento	
do	resfriador	de	clínquer	e	economiza	
US$	10	000	ao	ano	para	fábrica	apenas	
em	custos	de	graxa
O	problema	
Uma fábrica de cimento na República Dominicana enfrentava 
problemas com a disponibilidade do resfriador de clínquer. Os 
rolamentos estavam recebendo lubrificação excessiva e a 
confiabilidade do sistema, que não cobria todos os pontos de 
lubrificação necessários, era baixa. 

O resultado eram paralisações e uma grande quantidade de 
dinheiro gasto em graxa todo mês. Além disso, como alguns 
pontos eram relubrificados manualmente, a equipe de manu-
tenção corria o risco de ser queimada por partículas de 
clínquer quentes.

Procurando uma solução que aumentasse a disponibilidade do 
processo, cortasse os custos e aumentasse a segurança de 
seus funcionários, a fábrica procurou a SKF.

A	solução	da	SKF
A SKF sugeriu um sistema de lubrificação progressiva que 
forneceria lubrificação automática 24 horas por dia. O sistema 
que a SKF instalou ao final do processo era composto por uma 
bomba FB30, um tanque de 30 kg, 4 saídas com alimentado-
res progressivos e detectores de pistão para confiabilidade do 
sistema.

Os	resultados
O sistema de lubrificação progressiva da SKF reduziu as 
paralisações do resfriador, aumentando substancialmente a 
eficácia da lubrificação e disponibilidade do processo. Como um 
representante da fábrica descreve, "Os braços do sistema de 
transmissão 
apresentaram sete 
falhas nos dois 
meses anteriores à 
instalação do novo 
sistema e, desde 
que ele foi instalado, 
não tivemos 
nenhuma falha."

O sistema da SKF 
também reduziu o 
consumo de 
lubrificante da fábrica, que passou de uma média de 100 kg de 
graxa por semana para 35 kg, uma economia mensal de quase 
US$ 1 000. O sistema também permitiu que a equipe de 
manutenção da fábrica começasse a se concentrar em suas 
tarefas e se mantivesse segura longe de partículas quentes do 
resfriador de clínquer.
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