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Indústria: Bebidas
Aplicação: Mancais de Transportes da Linha de Envase –
Saída da Enchedora
Redução de Custo: R$ 221.517,83

Introdução

Um grande cliente do Segmento de Bebidas solicitou ao Departamento de Engenharia de Aplicação, um

estudo de melhoria em rolamentos NSK aplicados em mancais de transportes da linha de envase (saída

de enchedoras) que estavam apresentando baixo MTBF (tempo médio entre falhas).

↑Mancais de Transporte da Linha de Envase

Fatores Relevantes

▪Saída de Enchedoras

▪Oxidação com posterior travamento dos rolamentos

▪Solução NSK: aplicação de mancais especiais confeccionados de termoplástico resistente juntamente com

Rolamento de Esferas de Aço Inoxidável

▪Economia significativa de custos e aumento da vida útil do rolamento

Propostas de Valor

▪Os rolamentos operavam em baixas rotações e temperatura ambiente, porém a contaminação por umidade e

agentes químicos era excessiva e agressiva, isso gerou o travamento dos rolamentos

▪A análise realizada pela NSK mostrou que a causa raíz da falha dos rolamentos foi devido a oxidação e corrosão

▪A solução técnica foi a aplicação de mancais especiais confeccionados de termoplástico resistente juntamente

com Rolamento de Esferas de Aço Inoxidável e ainda a graxa especial de grau alimentício inserida

↑Mancais de Transporte da Linha de Envase
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Características Técnicas do Produto

▪Produto: PSFT40CR RR F22S5

▪Rolamento em aço inoxidável

▪Graxa alimentícia

▪Vedações mais eficientes

▪Mancal termoplástico

▪Maior vida útil

▪Maior disponibilidade de máquina

▪Custos reduzidos de mão de obra e lubrificação

Redução dos Custos de Manutenção

Antes Solução NSK

Custos com o Produto Anterior           R$ 32.400,00 Custos com o Produto Novo                   R$ 8.100,00

Custos de Manutenção R$ 1.800,00 Custos de Manutenção R$ 150,00

Custos de Produção

(máquina parada)

Primeira Lubrificação R$ 855,36 Primeira Lubrificação R$ 0

Relubrificação R$ 1.604,97 Relubrificação R$ 0

Outros custos R$ 0 Outros Custos R$ 0

Custos Totais R$245.850,33 R$24.332,50

R$ 192.990,38 Custos de Produção

(máquina parada)
R$ 16.082,50

Horas de Engenharia R$16.200,00 Horas de Engenharia R$ 0


