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Indústria: Celulose e Papel
Aplicação: Suporte Técnico e Revisão de Aplicação
Redução de Custo: R$ 353.006,92

Introdução

Um grande produtor de Chapas de Madeira acionou a NSK, juntamente com o distribuidor AIP, para

análise de falhas recorrentes em um equipamento responsável por manter a planta produtiva em

operação. A falha prematura dos rolamentos provoca parada total do processo, elevando os custos de

produção e manutenção.

↑Picador de Toras

Fatores Relevantes

▪Picador de Toras;

▪Altos níveis de vibração (incidência de falha no anel externo do rolamento);

▪Solução NSK: Substituição do sistema de lubrificação dos mancais, permitindo ao rolamento um maior limite de

rotação, otimizando a troca de calor com o meio externo;

▪Economia significativa de custos devido ao aumento da vida útil dos rolamentos para 1 ano.

Propostas de Valor

▪A aplicação apresentava um cenário de extrema contaminação devido ao próprio processo produtivo e falhas

recorrentes;

▪A análise realizada pela NSK mostrou que a falha dos rolamentos era proveniente de vibrações em altos níveis;

▪Diversas recomendações foram feitas, bem como a substituição do sistema de lubrificação dos mancais,

permitindo ao rolamento um maior limite de rotação e uma melhor formação do filme de lubrificação.

↑Picador de Toras
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↑
Rolamentos NSK

Características Técnicas do Produto

▪Produto NSK: 23134CKE4;

▪Rolamento com gaiola de aço;

▪Folga e classe C3;

▪Termoestabilizado para altas temperaturas;

▪Expectativa de vida de fadiga aumentada para 1 ano. 

Redução dos Custos de Manutenção

Antes Solução NSK

Custos com o Produto Anterior           R$ 30.000,00 Custos com o Produto Novo                   R$ 10.000,00

Custos de Manutenção R$ 8.640,00 Custos de Manutenção R$ 2.880,00

Custos de Produção

(máquina parada)

Primeira Lubrificação R$ 8.400,00 Primeira Lubrificação R$ 8.000,00

Relubrificação R$ 2.200,00 Relubrificação R$ 0

Outros Custos R$ 0 Outros Custos R$ 1.000,00

Custos Totais R$536.485,38 R$183.418,46

R$ 484.615,38 Custos de Produção

(máquina parada)
R$ 161.538,46

Horas de Engenharia R$2.630,00 Horas de Engenharia R$ 0


