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Acrescente escassez de combustíveis fósseis e matérias-primas, bem como o aumento do preço da energia, exige o 
nosso empenho na utilização de processos eficientes e amigos do ambiente no fabrico de produtos.
Tanto a Comissão Diretiva como todos os colaboradores da Schaeffler e todas as empresas do Grupo assumimos a 

Política Energética com aplicação a nível mundial, adquirindo o compromisso de rever periodicamente o sistema de gestão 
de energia e o ciclo de vida dos produtos e serviços.
Desta forma, garantimos aos nossos clientes o cumprimento de todas as leis e especificações internas relacionadas com o 
nosso sistema de gestão da energia.

RESPONSABILIDADE SOCIAL  
CORPORATIVA GRUPO SCHAEFFLER
O NOSSO COMPROMISSO COM O AMBIENTE
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Agradecemos à Rolamentos Huryza, Distribuidor Autorizado com sede em Saragoça (Espanha), a organização da formação à empresa SAICA publicada 
na página 9 da Conexión Schaeffler nº 1.
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REUNIÃO DE DISTRIBUIDORES 
AUTORIZADOS DIVISÃO INDUSTRIAL 
SCHAEFFLER IBERIA 2013
O PROGRAMA INCLUIU A VISITA AO CENTRO DE PRODUÇÃO DE SCHWEINFURT  
E AO BANCO DE ENSAIOS ASTRAIOS

3

A Reunião anual de Distribuidores Autorizados da Schae-
ffler para Espanha e Portugal decorreu em Bamberg e 
Schweinfurt (Alemanha) nos dias 4 e 5 de Junho.

Albert Monera-Llorca, presidente da Divisão Industrial da 
Schaeffler Iberia, abriu as intervenções focando a atenção na 
nova organização comercial estruturada por zonas e regiões, 
bem como nos aspetos fundamentais para o desenvolvimen-
to de negócios, reiterando a aposta de valor da Schaeffler 
baseada nos seguintes pontos: gama completa de produtos 
e serviços, apoio técnico e comercial de qualidade, comuni-
cação inovadora e eficiente, suporte financeiro e jurídico de 
um grande grupo consolidado e todo um conjunto de valo-
res intangíveis, entre os quais se destacam a reputação e o 
prestígio das marcas LuK, INA e FAG e a melhor rede de distri-
buição do mercado.
Em representação da matriz alemã compareceram o vice-
presidente do Sector Industrial Aftermarket para Europa, 
África e Médio Oriente, Sr. Schulenburg, e o diretor de 
Desenvolvimento de Mercado MRO, Sr. Schöbel, ambos in-
tegrantes da Divisão Industrial da Schaeffler. Schulenburg 

ofereceu uma visão atualizada da distribuição no mercado 
europeu, destacando a quarta posição ocupada pela Espan-
ha na classificação europeia por volume de negócios. Schö-
bel, por sua vez, centrou a sua intervenção no desenvolvi-
mento de novos mercados no sector MRO.
Após a jornada destinada à parte informativa realizada em 
Bamberg, os participantes foram transferidos para Schwein-
furt, onde visitaram a sede central da divisão industrial e um 
dos principais centros de produção do grupo. Lá tiveram a 
oportunidade de conhecer diversas áreas do centro de fabri-
co, tais como a de rolamentos de rolos cónicos, a de rolamen-
tos de esferas e a fundição. A visita culminou no laboratório 
do Astraios, considerado o maior e mais moderno banco de 
ensaios para testar os rolamentos de grandes dimensões das 
turbinas eólicas.
A Schaeffler Iberia enfrenta com otimismo os novos desafios do 
futuro. Inovação, uma melhor colaboração com a rede de dis-
tribuidores autorizados e desenvolvimento de novos sectores e 
mercados são os pilares que sustentam a estratégia empresa-
rial da empresa para os próximos anos em Espanha e Portugal.
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O CORAÇÃO DA MÁQUINA-FERRAMENTA
A SCHAEFFLER NA EMO 2013

A “máquina-ferramenta transparente» da Schaeffler foi 
a grande protagonista da última edição da EMO, que 
decorreu no passado mês de setembro em Hanôver. A 

forma original e inovadora de mostrar o local exato onde as 
forças são transmitidas e a potência se transforma em pre-
cisão e produtividade atraiu todos os olhares dos visitantes 
da feira internacional mais importante do sector de máqui-
nas-ferramenta.
Através da «máquina-ferramenta transparente», a Schaeffler 
apresentou de uma forma inovadora a sua vasta gama de so-
luções para fusos principais, mesas rotativas e eixos lineares, 
que se destaca por uma elevada fiabilidade, produtividade, 
dinâmica e precisão. Estes atributos são também extensíveis 
às novidades apresentadas pela Schaeffler na EMO 2013, entre 
as quais é de salientar:

Mesas rotativas: sistema ab-
soluto de medição angular in-
tegrado 
A Schaeffler desenvolveu um sis-
tema indutivo de medição angular 
integrado no rolamento que satis-
faz os requisitos dos eixos rotati-
vos com acionamento direto e alta 
dinâmica das máquinas-ferramen-
ta, constituindo uma excelente 
alternativa aos sistemas óticos de 
medição angular. Os rolamentos 
da nova série YRTSMA da INA estão 
disponíveis com diâmetros de furo 
de 200 mm a 460 mm. Do ponto 
de vista mecânico, equivalem aos 
rolamentos para velocidades ele-
vadas da série YRTS.
 
Tecnologia de acionamento 
direto para operações de torneamento e fresagem 
Tecnologia de acionamento direto para operações de tornea-
mento e fresagem
Com a série de acionamentos diretos rotativos de alto desem-
penho RKI, a INA Drives & Mechatronics AG & Co. KG conse-
guiu obter excelentes características de desempenho até hoje 
não superadas. Os acionamentos dispõem de um binário 
30% superior ao dos motores convencionais. A velocidade e 
a potência mecânica multiplicam-se por cinco, ao passo que 
a perda de energia se reduz até 60%, gerando menos calor. 

A «máquina-ferramenta 
transparente» da 

Schaeffler permite 
ver o coração de uma 

máquina-ferramenta. A 
grande quantidade de 

soluções inovadoras 
apresentadas na EMO 

2013 demonstra a 
elevada competência 

da Schaeffler na área de 
máquinas-ferramenta 

eficientes e de alto 
desempenho. 

Para mesas rotativas, 
a Schaeffler otimizou a 
construção interna do 

rolamento axial de esferas 
de contacto angular de 

duas carreiras ZKLDF..B, 
que permite alcançar o 

dobro de velocidade-limite.

Conexao 
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A eficiência energética aumenta e os custos operacionais di-
minuem de forma significativa devido à menor necessidade 
de refrigeração. As opções de downsizing também são inte-
ressantes, pois é possível utilizar motores de menor tamanho 
com a mesma potência, reduzindo os custos de conversores 
e motores.
A Schaeffler otimizou a construção interna do rolamento axial 
de esferas de contacto angular de duas carreiras ZKLDF..B, 
que permite alcançar o dobro de velocidade-limite e, ao mes-
mo tempo, diminuir o binário de atrito e manter a elevada pre-
cisão e rigidez do rolamento. Em combinação com os motores 
rotativos RKI de alta velocidade da IDAM, abrem-se novas 
possibilidades para o torneamento e a fresagem, até agora 
impossíveis de alcançar com os componentes convencionais.
 
Fuso principal: rolamentos axiais para altas velocida-
des: maior desempenho e precisão 
Os rolamentos axiais da série BAX da FAG permitem al-
cançar maiores velocidades em fusos principais, com uma 
combinação de rolamentos axiais sem retenção radial e ro-
lamentos de rolos cilíndricos, até hoje só alcançadas com 
rolamentos para fusos. Esta combinação de rolamentos 
permite a separação das cargas axiais e radiais na carcaça 
do rolamento. Uma vez que não precisam de absorver mo-
mentos de basculamento, as características cinemáticas 
sob cargas combinadas não são afetadas negativamente.

Fuso principal: menor atrito graças à otimização dos 
rolamentos
Com a série de rolamentos FAG RS (rápidos e robustos), em 
rolamentos para fusos, e TR (termicamente resistentes), em 
rolamentos de rolos cilíndricos, a Schaeffler oferece uma com-
binação de alta capacidade de carga e grandes reservas de 
energia para aumentar a velocidade. Do mesmo modo, a oti-
mização do comportamento de fricção da construção interna 
do rolamento também reduz a energia de atrito na carcaça do 
rolamento. 

Sistema de medição magnético integrado LMSA 
A Schaeffler desenvolveu o sistema de medição LMSA, (siste-
ma de medição magnético integrado) para integrar a medição 
do curso nos eixos principais. Neste sentido, a Schaeffler de-
cidiu utilizar um princípio de medição analógico que alcança 
uma precisão de ± 3 µm/m. Caracteriza-se por uma elevada 
resistência, não é sensível aos campos magnéticos de in-
terferência e funciona sem histerese, ou seja, sem qualquer 
magnetismo ou magnetismo residual.
  
Sistema de diagnóstico para a qualidade e segurança 
do processo 
A substituição de componentes com base no estado duran-
te as paragens programadas, uma qualidade uniforme e 
uma elevada produtividade, bem como a redução de custos 
resultantes das perdas de produção, são hoje fatores indis-
pensáveis para os operadores e fabricantes de máquinas-
ferramentas modernas.
Dependendo das necessidades e da estratégia de monitori-
zação, contamos com uma vasta gama de sistemas de diag-
nóstico de rolamentos, tais como: FAG Smart Check, FAG Detec-
tor III, FAG DTECT X1s e FAG ProCheck. Com o FAG SmartCheck, a 
Schaeffler oferece um sistema inovador online que proporciona 
informações abrangentes sobre o estado dos componentes da 
máquina-ferramenta tendo em conta parâmetros adicionais. 
 

Nova série FAG RS: 
uma construção interna 

otimizada face ao atrito com 
corpos rolantes de grandes 

dimensões e um ângulo de  
contacto de 20°. 
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A
gama FAG Black Series é a resposta da Schaeffler 
à procura cada vez maior de rolamentos tensores e 
chumaceiras que cumpram o padrão JIS (Japanese 
Industrial Standard). Desta forma, a Schaeffler com-

pleta a sua gama de produtos X-life INA, com a norma ISO, no 
segmento Premium.
Os novos rolamentos tensores e chumaceiras FAG Black Se-
ries da Schaeffler destacam por uma montagem simples, uma 
grande suavidade de funcionamento e uma elevada fiabilida-
de, o que os transforma em rolamentos especialmente econó-
micos. Foram concebidos para cargas médias a elevadas e os 
principais sectores de aplicação são:

■ agricultura, construção e indústria mineira
■ tecnologias de acionamento e transporte
■ bombas
■ maquinaria têxtil, máquinas do sector do papel e da trans-

formação da madeira 
■ máquinas da indústria alimentar e de embalagem
■ indústria do aço

ROLAMENTOS TENSORES E 
CHUMACEIRAS FAG BLACK SERIES
O ALIADO PERFEITO CONTRA A CORROSÃO

Vantagens para o cliente:

■  Proteção de série contra a corrosão

■ Substituível segundo padrão JIS

■ Fácil de montar

■ Funcionamento silencioso

■ Eficiência energética

■ Lubrificação de longa duração

■ Robustez e fiabilidade

■ Longos intervalos de manutenção

■ Custos mínimos de operação

PARA MAIS INFORMAÇÕES, SOLICITE O CATÁLOGO TPI 219 OU VISITE  
WWW.SCHAEFFLER.ES.

Rodamientos insertables y
soportes
Black Series

Durotect® B. A importância do revesti-
mento
O revestimento Durotect® B das carcaças, para além de con-
ferir a sua particular coloração preta, oferece também uma 
característica básica realmente excecional que impede a oxi-
dação, conseguindo desta forma aumentar a fiabilidade das 
chumaceiras.

Vedação RSR- muito mais que proteção
A vedação RSR é composta por 
uma chapa de aço galvaniza-
da de uma só peça, com lábio 
de vedação vulcanizado NBR 
pré-carregado radialmente e 
disco centrifugador antepos-
to, um conjunto eficaz contra 
a entrada de partículas con-
taminantes. 

Conexao 
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COLABORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO  
EM ATIVIDADES DE DIVERSOS  
SECTORES INDUSTRIAIS
A Schaeffler Iberia esteve presente nos eventos imprescindíveis de diversos sectores da 
indústria, entre os quais é de destacar:

O apoio incondicional da Schaeffler, tanto em competições desportivas que promovem  
a relação universidade-empresa como em eventos concebidos para reforçar as relações  
comerciais com distribuidores e clientes, materializou-se nas seguintes colaborações.

Participação 
Jornadas Técnicas 

Associação Empresarial 
Eólica (AEE)

Mais de 150 profissionais do sector eólico e 40 
palestrantes participaram nas Jornadas Técnicas, 

organizadas pela AEE no âmbito da exposição 
Wind PowerExpo, que decorreram em Saragoça 
(Espanha) de 22 a 24 de setembro. A Schaeffler 
Iberia contribuiu com o seu conhecimento em 

matéria de tendências e novidades na área da 
manutenção, focada em multiplicadores 

e transmissão, participando num 
dos workshops da jornada 

técnica.

Participação Congresso Máquina-Ferramenta
A Schaeffler participou no 19.º Congresso de Máquina-ferramenta e Tecnologias 
de Fabrico, organizado pela Associação de Fabricantes de Máquina-Ferramen-
ta (AFM), que decorreu nos dias 12, 13 e 14 de junho no Parque Tecnológico 
da cidade de San Sebastián (Espanha). Com a palestra «Aumento da disponi-
bilidade da máquina através do diagnóstico da condição dos rolamentos», os 
nossos especialistas em Condition Monitoring dissertaram sobre as vantagens 
de implementar um plano de manutenção preditiva e apresentaram as diversas 
opções e dispositivos para a monitorização de componentes críticos em máqui-
nas-ferramenta.

Jornada Soluções Manu-
tenção para profissionais 
do Grupo Leche Pascual
Em colaboração com a Brammer, 
distribuidor autorizado da Schaeffler 
Iberia, a jornada do passado dia 30 
de outubro, dedicada a apresentar as 
melhores soluções em ferramentas e 
produtos de manutenção, reuniu mais 
100 especialistas em manutenção, pro-
dução e inovação no auditório da sede 
do Grupo Leche Pascual em Aranda de 
Duero (Burgos-Espanha). Tendo em 
conta as rigorosas normas das insta-
lações de produção do sector alimentar, 
a Schaeffler Iberia disponibiliza um 
extenso portfólio de produtos e serviços 
que cumpre com perfeição os requisitos 
mais exigentes

Formula Student 2013. Colaboração com a equipa  
Motorsport da ETSEIB 

O Formula Student é uma compe-
tição universitária que reúne os 
centros mais prestigiados de todo 
o mundo com o objetivo de promo-
ver a inovação e a I&D através do 
projeto de um veículo.
“O comportamento das rótulas da 
Schaeffler no nosso veículo elétrico 
foi excelente, já que suportaram as 
forças e não foi preciso substituí-las 
em nenhuma corrida”, disse David 

López, Responsável de Dinâmica da equipa Motorsport da ETSEIB, integrada por 35 estu-
dantes da Escola Superior de Engenharia Industrial de Barcelona da Universidade Politécni-
ca da Catalunha. “Já estamos a trabalhar num novo projeto em que voltaremos a utilizar os 
rolamentos da Schaeffler, pois o resultado foi muito satisfatório”. acrescentou David López.
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O que é o Instituto de Patentes e Marcas e que serviços oferece ao consumidor?
O Instituto Espanhol de Patentes e Marcas (OEPM) é um organismo autónomo do Minis-
tério de Indústria, Energia e Turismo de Espanha encarregado de conceder os diversos 
títulos de Propriedade Industrial (patentes, marcas e desenhos industriais), após o exa-
me dos respetivos pedidos. No plano internacional, o OEPM representa a Espanha nos 
diversos foros e organizações internacionais ligados à área da propriedade industrial e 
intelectual. Do mesmo modo, divulga a informação relativa à Propriedade Industrial em 
geral e às suas diferentes formas de proteção. No entanto, o OEPM não é um organismo 
de mero registo, já que, como instituto moderno e avançado, oferece também um vasto 
leque de serviços ao utilizador, tais como informações tecnológicas, tanto provenientes 
do OEPM como de outros institutos estrangeiros, informações sobre contrafação, infor-
mações orientadas para PME e empreendedores, etc.

Após a recente comemoração do 40.º aniversário da assinatura da Convenção sobre 
a Patente Europeia, quantos são atualmente os países membros e qual foi a progres-
são das validações de patentes e marcas realizadas em Espanha?
Dos 21 países participantes na Conferência Intergovernamental que culminou na Con-
venção da Patente Europeia de 1973, passámos aos atuais 38 países membros, os quais 
representam um território de 600 milhões de pessoas. A progressão das validações foi 
espetacular, desde as iniciais 28 de 1978 até às 18 840 realizadas em 2012. 

Graças à inovação constante e a uma política ativa de patentes, a Schaeffler ocupa a 
quarta posição na classificação de pedidos de patentes na Alemanha, atrás da Bosch, 
da Daimler e da Siemens. Porque recomendaria a todas as empresas patentear as 
suas inovações?
Quando uma empresa desenvolve um novo produto ou processo, deve considerar a 

possibilidade de patenteá-lo como parte da sua estratégia de negócio. Uma das questões fundamentais para a exploração dos 
resultados de inovação obtidos pelas empresas é de que forma podem ser protegidos, ou seja, como evitar que terceiros possam 
beneficiar gratuitamente dos esforços realizados pela empresa inovadora. Em geral, as empresas dispõem de várias alternativas para 
a proteção dos seus investimentos em inovação. Uma delas consiste em manter os resultados em segredo, dando lugar ao chamado 
«segredo industrial». A outra alternativa reside em apoiar-se na proteção oferecida pelas leis de propriedade industrial: patentes e 
modelos de utilidade. A empresa que patenteia protege os resultados da sua investigação, com a segurança jurídica que uma pa-
tente oferece. Além disso, as patentes conferem um valor acrescentado à empresa. Uma carteira de patentes representa importantes 
ativos intangíveis que permitem que a empresa adquira um maior valor económico. Portanto, o facto de patentear beneficia dupla-
mente a empresa, uma vez que protege a invenção e, ao mesmo tempo, proporciona à empresa um ativo intangível que aumenta o 
valor económico da empresa. 
 
Em relação à questão da pirataria, uma ameaça constante para os fabricantes de rolamentos, de que meios dispõe o Instituto 
Espanhol de Patentes e Marcas para combater a contrafação?
O OEPM promoveu diversas ações para sensibilizar o público contra a contrafação. Entre elas a realização de várias campanhas 
através da Internet e das redes sociais, tais como «Marcas tu futuro» e «Yo soy original», e estudos sobre contrafações e cópias 
(anos 2001-2006-2010). Do mesmo modo, o OEPM tem participado ativamente no Dia Mundial contra a Contrafação desde 2011 
(porto de Valencia em 2011, aeroporto de Barajas (Madrid) em 2012 e porto de Las Palmas em 2013). 
Por outro lado, o OEPM participa ativamente na Comissão Intersectorial de luta contra as atividades que violam a Propriedade 
Industrial. Através de um portal específico do nosso site «Stopfalsificaciones», mantemos os interessados informados sobre as 
últimas novidades. 

Patricia García-Escudero 
Patricia García-Escudero é licenciada em Ciências 
Biológicas pela Universidade Complutense de Ma-
drid e pertence à Escala de Titulados Superiores de 
Organismos Autónomos do Ministério de Indústria, 
Energia e Turismo de Espanha, especialidade Proprie-
dade Industrial. Desenvolveu toda a sua carreira pro-
fissional no Instituto Espanhol de Patentes e Marcas, 
onde ingressou em 1987 como funcionária pública, 
ocupando os cargos de responsável do Serviço de 
Divulgação, responsável da Área de Divulgação e In-
formação, conselheira técnica no Departamento de 
Patentes e Informação Tecnológica e responsável da 
Área de Divulgação, Comunicação e Relação Empre-
sarial. Até à data da sua nomeação como diretora-
geral, foi subdiretora-geral de Coordenação Jurídica 
e Relações Internacionais no Instituto Espanhol de 
Patentes e Marcas.

ENTREVISTA com Patricia García-Escudero, diretora-
geral do Instituto Espanhol de Patentes e Marcas.
“A empresa que patenteia, proteje os resultados 
da sua investigação, com a segurança jurídica 
que uma patente oferece”

Conexao 
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Dentro do contexto da promoção da formação em uni-
versidades, a Schaeffler Iberia, em colaboração com a 
Rolamentos Arizti, distribuidor autorizado local, minis-

trou o Curso Básico de Rolamentos na Universidade de Vito-
ria. A metodologia do curso, adaptada às necessidades dos 
alunos, é abordada do ponto de vista prático. Antes do início 
do curso, o Schaeffler Technology Center (STC), responsável 
pelas formações técnicas na Schaeffler Iberia, contacta o pro-
fessor e fornece o enunciado de um exercício que deve ser 
entregue aos alunos. O objetivo é que, no dia da formação, o 
aluno já tenha realizado um trabalho prévio e a jornada possa 
ser dedicada ao esclarecimento das dúvidas surgidas duran-
te a resolução do exercício. Do mesmo modo, são fornecidos 
os conhecimentos básicos sobre os rolamentos existentes no 
mercado: aplicações, tipos, execuções, características e de-
signações.
Juan Arrugaeta, professor que coordenou a formação comen-
tou: “A nossa avaliação sobre a formação é totalmente positi-
va, tanto no que se refere ao nível de formação e metodologia 
docente utilizada como em conteúdos e oradores. Em con-
clusão, gostaríamos muito de repetir esta experiência”.

Curso Básico de Rolamentos a ministrar em Universidades 
(UNI-001)

■ Duração aproximada do curso: 1/2 jornada.

■ Suporte: Power Point, catálogos e publicações da Schaeffler.

■ Material de demonstração: amostras de produto.

Se é docente de um centro universitário e está interessado  
em receber formação da Schaeffler Iberia, contacte-nos:  
stc.es@schaeffler.com

CURSOS DE FORMAÇÃO  
SCHAEFFLER IBERIA 2013 
OS ALUNOS DO TERCEIRO ANO DA ESCOLA UNIVERSITÁRIA DE ENGENHARIA TÉCNICA 
INDUSTRIAL DE VITORIA (ESPANHA) REALIZARAM O CURSO BÁSICO DE ROLAMENTOS

Programa de cursos

CURSO JORNADA/S

ROT-001
Tecnologia de Rolamentos: Curso Básico

1

ROT-002
Tecnologia de Rolamentos: Curso 
Avançado

LIN-001
Tecnologia Linear: Curso Básico

1

MOB-001
Montagem e Desmontagem de 
Rolamentos Mobidemo I

1

MOB-002
Montagem e Desmontagem de 
Rolamentos Mobidemo II

1

FES-001
Formação Específica Sector: Papel, 
Cimento, Aço, Montagem de rolamentos 
em aplicações-chave.

consultar

CURSO JORNADA/S

AYE-020
Formação Básica Equilibragem

1/2

AAR-001
Análise de Avarias em Rolamentos

1

LUB-001
Formação Melhores Práticas de 
Lubrificação

1

TRC-001
Tecnologia de Rolamentos de Cabeçotes

1

UNI-001
Conceitos Básicos de Rolamentos a 
Ministrar em Universidades

1/2

UNI-002
Conceitos Básicos de Guias Lineares a 
Ministrar em Universidades

1

CURSO JORNADA/S

FES-006
Formação Específica Sector: Rolamentos 
para o sector eólico

1

VIB-001
Formação Análise de Vibrações Nível I + 
Iniciação Utilização Coletor Dados  
Detector III

2

VIB-002
Formação Análise de Vibrações Nível II e 
Diagnóstico de Máquinas Rotativas

2

AYE-001
Formação Básica Alinhamento + 
Equilibragem

1

AYE-010
Técnica de Alinhamento

1/2

Graças ao sucesso dos cursos de formação realizados em 2013 
—mais de 300 profissionais e alunos confiaram na Schaeffler 
para reciclar ou ampliar os seus conhecimentos em sistemas 
rotativos e/ou lineares— já estamos a trabalhar no programa de 
cursos para o próximo ano.

PROGRAMA CURSOS DE FORMAÇÃO 2014
Se está interessado numa formação específica, conhecer 
datas concretas ou qualquer informação adicional, con-
tacte-nos em stc.es@schaeffler.com ou consulte o progra-
ma em  www.schaeffler.es.



O PROBLEMA:
O nosso cliente, empresa dedicada ao fabrico de papel, 
conta com centros de produção em Espanha, Itália e 
Polónia. A fábrica espanhola de papel tissue tem uma 
capacidade de produção de 70 mil toneladas por ano. 
Um dos objetivos da fábrica espanhola era atender as 
altas expetativas relativas aos serviços de manutenção 
baseados na condição requeridos pelo processo de 
produção, o que a motivou a procurar um fornecedor 
vocacionado para a transmissão de conhecimentos 
através da formação e do trabalho em campo. 

O DESAFIO: 
Os responsáveis do projeto analisaram a situação 
com o objetivo de oferecer ao cliente uma solução que 
permitisse fortalecer internamente o departamento 
de manutenção, proporcionado as ferramentas e 
a formação adequadas para satisfazer as elevadas 
exigências de produção da fábrica. 

A SOLUÇÃO: 
Os especialistas da Schaeffler Iberia recomendaram 
um pacote personalizado, baseado em quatro pontos 
fundamentais:

■ Monitorização e controlo da condição de máquinas 
críticas

■ Análise da causa-raiz para máquinas críticas

■ Programa de formação para o pessoal de manutenção

■ Assistência e Serviço in situ

ANÁLISE DE CASOS DE SUCESSO:  
GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS 
ECONOMIA DE CUSTOS COM A MONITORIZAÇÃO DE MÁQUINAS

Sector: 
Pasta e Papel

Informação técnica relativa à fábrica:

■ Capacidade de produção: 70.000 t/ano

■ Faturação anual: 190 M ¤

■ Colaboradores: 179

Informação técnica relativa à solução:

■  Funções FAG Detector III utilizadas:

 – ISO 10816

 – Estado das engrenagens

 – Estado dos rolamentos
■  Funções DTECTX1 utilizadas:

 – Monitorização on line

 – Estado dos rolamentos e engrenagens.

 – Comunicação TCP-IP
■  Diagnóstico em profundidade com base em sinais 

temporais e espectros de frequência
■  Software gratuito para o PC
■  Rotas de medição
■  Identificação automática do ponto de medição com 

tecnologia RFID
■  Equilibragem estática e dinâmica in situ.

Após a assinatura do acordo, foram monitorizadas 73 máqui-
nas utilizando principalmente dispositivos FAG Detector III. 
Em alguns casos específicos, foi utilizado o dispositivo DTEC-
TX1 e a análise com câmara termográfica. Paralelamente, a 
equipa de manutenção do cliente recebeu uma formação per-
sonalizada, através de um programa de análise de vibrações.

Vantagens

O programa de manutenção baseado na condição permitiu 
detetar inúmeras falhas de alinhamento e vibrações em 
ventiladores, bombas e redutores. Se estes danos não 
tivessem sido detetados com a suficiente antecedência, 
teriam causado dispendiosas paragens nas máquinas. 
Graças à transmissão de conhecimento por parte dos 
especialistas da Schaeffler Iberia, os membros da equipa de 
manutenção do cliente receberam formação sobre Condition 
Monitoring, o que lhes permitiu controlar internamente o 
estado das suas máquinas críticas.

Poupança de custos: 
250.000 e
Aumento anual da produção: +10%
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A Schaeffler recebeu o prémio IEN Europe 2013, um re-
conhecimento concedido pela publicação industrial ao 
produto mais inovador dos últimos doze meses que é 

entregue tradicionalmente na Feira Industrial de Hanôver. 
A equipa editorial da IEN Europe, publicação que fornece infor-
mação sobre novos produtos e serviços do sector industrial há 
mais de 30 anos, seleciona cinco produtos que obtiveram uma 
boa resposta no mercado.
O dispositivo FAG SmartCheck recebeu mais de 30% dos votos, 
tornando a Schaeffler vencedora do prémio da edição 2013. 
O FAG SmartCheck é um sistema inovador de medição para a 
monitorização em tempo real de máquinas e instalações. As 
suas dimensões compactas e o seu preço atrativo permitem 
pela primeira vez que máquinas pequenas e, portanto, menos 
críticas em caso de falha possam ser monitorizadas com um 
baixo custo.
Desde o seu lançamento, o dispositivo de medição foi testado 
numa vasta gama de aplicações, tais como crivas vibratórias, 

motores elétricos, bombas e ventiladores. Este dispositivo 
compacto pode ser instalado rapidamente, é fácil de utilizar e 
contribui significativamente para a otimização de processos, 
para além de reduzir os custos do ciclo de vida graças às suas 
características inovadoras.

FAG SMARTCHECK ELEITO PRODUTO 
MAIS INOVADOR
A SCHAEFFLER RECEBE O PRÉMIO IEN EUROPE

P       retendo montar os rolamentos de 
um moinho rotativo composto pelos 
seguintes elementos principais: um 

motor principal, transmissão por correia, 

dois rolamentos autocompensadores de ro-

los com casquilho de montagem e rotor. Qual 

é o processo de montagem a seguir para o 

correto funcionamento dos rolamentos?

Resposta do STC:
Em primeiro lugar, é muito importante 
verificar se as chumaceiras, eixos e outros 
componentes da disposição dos rolamen-
tos estão limpos. Para manter os rolamen-
tos em perfeito estado, é aconselhável 
conservá-los na embalagem original até 
imediatamente antes da montagem.

Também devem ser verificadas as tolerân-
cias dimensionais e de forma de todos os 
componentes que estarão em contacto 
com o rolamento, ou seja, o eixo e o aloja-
mento. Depois de limpar o interior do eixo 
e o exterior do rolamento, utilizando papel 
ou celulose seca e sem óleo, é necessário 
deslizar o casquilho ao longo do eixo até 
atingir a posição correta, respeitando as 
medidas de maquinagem do eixo. Segui-
damente, colocar o rolamento no casquil-
ho, inserir a anilha e enroscar a porca com 
o chanfro voltado para o rolamento. Por úl-
timo, deve-se apertar a porca até ao ajuste 
correto. Para controlar a folga radial resi-
dual do rolamento devem ser utilizados 
calibradores de espessuras.

Aspetos a considerar:

■ A folga radial deve ser medida sempre 

entre o anel exterior e as carreiras dos 

rolos pela parte sem carga, certificando-

se de que as carreiras de rolos não estão 

inclinadas.

■ Uma vez apertada a porca, deve-se veri-

ficar se o rolamento roda de acordo com 

o aperto realizado no passo anterior. 

Posteriormente, dobrar uma das lingue-

tas até introduzi-la numa das ranhuras 

da porca.

Schaeffler Technology Center.

stc.es@schaeffler.com

O Schaeffler Technology Center 
responde às suas consultas

O Schaeffler Technology Center está ao seu dispor para resolver quaisquer dúvidas 
técnicas que possam surgir, tanto em relação aos cálculos, manutenção e serviços como 
em qualquer aspeto relacionado com o portfólio de produtos das marcas INA e FAG.
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Schüller e Erberich, diretor de produto e de serviço do FAG SmartCheck, 
respetivamente, exibem o Prémio. 



Schaeffler Iberia, s.l.u.  c/Foment, 2   P.I. Pont Reixat.  08960 Sant Just Desvern (Barcelona).

A criatividade é uma arte
Também a técnica é fruto do engenho humano.

Com os nossos produtos criativos, pode transformar o mundo.

Promovemos a arte da criatividade: www.schaeffler.es


