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QUALIDADE COMPROVADA E 
CERTIFICADA EM TODO O MUNDO  

A SCHAEFFLER É A PRIMEIRA E ÚNICA EMPRESA QUE CONTA COM UM MÉTODO DE CÁLCULO 
CERTIFICADO PELA ENTIDADE INDEPENDENTE GERMANISCHER LLOYD 

T rata-se de um facto sem precedentes, já que é a primeira 
vez que se certifica um método fundamental, ao contrário 
da certificação anterior que analisava cada fator do 

cálculo de vida útil de forma individualizada.

As homologações individuais para novos produtos e séries 
passaram à história, pois o novo método descreve a vasta 
gama de processos de cálculo e análise necessários para de-
terminar cada parâmetro que influi no tempo de vida útil. Para 
os nossos clientes, a nova certificação confere um importante 
valor acrescentado: a redução de tempos e custos e a uma fia-
bilidade comprovada na produção de grandes volumes.

Para além do coeficiente de segurança estática e do design, o 
cálculo da vida nominal é um parâmetro fundamental para a 
conceção de rolamentos. Em muitas aplicações, os rolamentos 
são dimensionados em função dos requisitos de vida útil.

Durante o processo de 
certificação, a Schaeffler 
demonstrou que os fato-
res de tempo de vida de-
terminados no processo 
de desenvolvimento são 
garantidos a nível interna-
cional. Do mesmo modo, 
demonstrou que a quali-
dade dos materiais e pro-
cessos analisados não são só válidos para as unidades testadas, 
mas também para as séries completas fabricadas em todo o mun-
do. A certificação concedida pela Germanischer Lloyd é extensiva 
aos quatro centros de análise de vida útil da Schaeffler: dois na 
Alemanha, um na Eslováquia e outro na China.
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No passado dia 9 de outubro, o 
Grupo Schaeffler começou a ser 
cotado na bolsa de Frankfurt a 

um preço de 13,50 e, valor superior ao 
preço de emissão de 12,50  e.

Foram emitidos 75 milhões de ações 
preferenciais, dos quais 66 milhões são 
ações da Schaeffler AG e 9 milhões co-
rrespondem a ações do grupo de empre-
sas da família Schaeffler.

“A grande procura dos investidores 
na oferta inicial de ações para investi-
mentos institucionais demonstra que 
a Schaeffler é considerada um investi-
mento atrativo", referiu Klaus Rosenfeld, 
CEO da Schaeffler AG. "Com a entrada na 
bolsa lançámos as bases para manter 

“Como sócios, continuaremos a assumir 
a nossa responsabilidade para que o 
grupo de empresas trabalhe sempre em 
prol dos nossos clientes, fornecedores e 
colaboradores”, afirmou Maria Elisabeth 
Schaeffler-Thumann, acionista e vice-
presidente do Conselho de Supervisão, 
salientando também que, após a estreia 
em bolsa, a companhia continuará a ser 
uma empresa familiar.

a trajetória de crescimento rentável da 
Schaeffler AG."

O rendimento líquido da operação será 
utilizado para reduzir a dívida financei-
ra da Schaeffler AG e, por conseguinte, 
melhorar a sua capacidade económica 
de forma sustentável. Ao mesmo tempo, 
esta etapa conclui a reestruturação jurí-
dica de todo o Grupo.

"Com a conclusão bem-sucedida desta 
operação, completámos o modelo de 
dois pilares em que estamos a trabalhar 
há vários anos de forma constante, com 
uma sociedade holding  estrategicamen-
te orientada para a liderança no topo 
destes dois pilares”, explicou Georg F. W. 
Schaeffler, acionista e presidente do Con-
selho de Supervisão da Schaeffler AG.

Em números:

Receita   .................................................................. 12.124

Da Divisão Automóvel   ............................................. 8.983

Da Divisão Industrial   ............................................... 3.141

EBIT  ......................................................................... 1.523

em % da receita   ........................................................ 12,6

Resultado do Grupo   ................................................... 654

Fluxo de caixa das atividades de exploração  ............... 900

Número de colaboradores   ..................................... 82.294
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Odesenvolvimento da embraiagem de diafragma é apenas um exemplo de que a LuK esteve sempre disposta a assumir novos 
desafios relacionados com a mobilidade do futuro. Um em cada três automóveis que saem de cada cadeia de produção possui 
uma embraiagem LuK. 

Atualmente, a LuK conta com centros de fabrico na Alemanha, Brasil, México, EUA, África do Sul, Hungria, Índia e China, e continua a apos-
tar no desenvolvimento de componentes para os sistemas de transmissão de dupla embraiagem do futuro ou em conceitos alternativos 
de acionamento como subconjuntos eficientes para motores híbridos económicos. 

Pouco depois de terem fundado a empresa LuK GmbH & Co. 
KG., no outono de 1964, os irmãos Wilhelm e Georg Schaeffler 
assinaram um contrato de grande envergadura com um con-

hecido fabricante de automóveis, comprometendo-se a entregar 
mensalmente mais de 25 mil embraiagens de diafragma. 

O fabricante queria equipar o seu novo modelo com essa tecnolo-
gia relativamente nova na Europa. O motor do Tipo 3 era cada vez 
mais potente, gerando um maior binário e alcançando velocidades 
cada vez mais altas. Por esta última razão, as embraiagens de fri-
cção utilizadas até então estavam a atingir o seu limite, tornando 
necessária uma pressão cada vez maior do pedal devido ao aumen-
to da velocidade do motor. Já no caso das embraiagens de diafrag-

ma, as altas velocidades não exercem efeitos contrários, podendo 
funcionar sem problemas ao longo de toda a gama de velocidades.

As caraterísticas da embraiagem de diafragma eram excelentes, e 
os irmãos Schaeffler sabiam que essa tecnologia lhes oferecia uma 
grande oportunidade para expandir o seu negócio. Afinal, no mo-
mento da assinatura do acordo com o fabricante de automóveis, 
nem sequer dispunham da unidade de produção necessária para 
fabricar os componentes. “Tínhamos uma grande oportunidade à 
nossa frente e era crucial que nada falhasse. E não falhou", recor-
dou Schaeffler algumas décadas mais tarde.

DO ÂMBITO LOCAL À INTERNACIONALIZAÇÃO 

5 ANIVERSARIO DA LUK
50 ANOS DE QUALIDADE, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

1965

Novo centro de produção de discos e embraia-

gens em Bühl (Alemanha).

1992
Iniciam-se as obras de construção da nova fá-brica da LuK em Sasbach, localidade próxima de Bühl, uma vez que a capacidade de produção da fábrica principal tinha atingido o seu limite.

2000

A Schaeffler adquire 50% da LuK, que era 

propriedade de outro fabricante de renome. 

Atualmente, a LuK, a INA e a FAG fazem parte do 

“One Schaeffler”. 

2015

Comemoração do 50.° Aniversário da LuK na fábrica principal de Bühl.

1985
Os primeiros volantes bimassa saem da linha de 
produção.

Conexao 
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ANIVERSARIO DA LUK
50 ANOS DE QUALIDADE, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

ASchaeffler Iberia colabora ativamente em todos os os 
setores industriais em que está presente, prestando su-
porte a diversas associações que nos oferecem a oportu-

nidade de participar nos mais variados eventos.

Durante o mês de junho, patrocinámos o 20.° Congresso de Má-
quinas-Ferramenta e Tecnologias de Fabrico e o 1.º Congresso 
Eólico Espanhol.

20° Congresso de  
Máquinas-Ferramenta e 
Tecnologias de Fabrico  

O 20.° Congresso de Máquinas-Ferramenta e Tecnologias de 
Fabrico decorreu entre os dias 10 a 12 de junho no Parque Tec-
nológico de San Sebastián (Espanha). 

Contou com conferências técnicas relacionadas com os temas 
de maior interesse e atualidade no campo do fabrico metalo-
mecânico e, como todos os anos, tornou-se um excelente fórum 
para estabelecer contactos e partilhar conhecimento e expe-
riências. Nesta ocasião, as mesas redondas versaram sobre 
temas tão atuais como a “Indústria 4.0”, o fabrico aditivo e o 
fabrico “zero defeitos”, entre outros. 

Em representação da Schaeffler, esteve presente o Eng. Jörg-
Oliver Hestermann, engenheiro de aplicações da área de  
negócio de Máquinas de Produção da Schaeffler Technologies 
AG & Co. KG., que participou no painel “A indústria 4.0 aplicada 

às tecnologias de fabrico” com a palestra “Soluções inteligentes 
de rolamentos para uma gestão otimizada da manutenção no 
âmbito da Indústria 4.0”. Hestermann sublinhou e analisou a 
importância dos rolamentos no contexto atual da Indústria 4.0 
como componentes essenciais no processo de criação de valor 
acrescentado, bem como os desafios que terão de enfrentar.

I Congresso Eólico Espanhol 
O Primeiro Congresso Eólico Espanhol organizado pela Asso-
ciação Eólica Espanhola (AEE) decorreu em Madrid nos dias 
22 e 23 de junho 2015, com o objetivo de se tornar um dos 
principais pontos de encontro do setor eólico a nível mundial. 
Com base num programa de conferências políticas e técnicas 
de alto nível, reuniu um extenso grupo de líderes do setor ener-
gético nacional e internacional, bem como representantes da 
classe política e das instituições mais representativas. 

Toufik Mebarki destaca a importância da técnica de análise de 
vibrações na otimização da manutenção. 

Com a palestra “Otimização da manutenção através da análi-
se de vibrações”, Toufik Mebarki, engenheiro de aplicações da 
Schaeffler Iberia, salientou a eficácia da técnica de análise de 
vibrações na deteção de defeitos no sistema de transmissão e 
como a combinação da análise de vibrações com uma técnica de 
observação em campo permite reduzir os custos de manutenção. 

Além disso, a Schaeffler colaborou como E-embaixador apoian-
do este 1.º Congresso Eólico, já que, apesar das dificuldades 
dos últimos anos, a Espanha é o quarto país do mundo em 
potência instalada, o terceiro exportador de aerogeradores e o 
quinto em patentes eólicas.

COLABORAMOS NOS EVENTOS  
MAIS IMPORTANTES DE DIVERSOS 
SETORES 

Sr. Mebarki destacando o papel da  técnica da vibração na otimização da 
manutenção.

Dr. -Ing. Jörg -Oliver Hestermann salientou a importância dos rolamentos no 
contexto atual da Indústria 4.0.
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SCHAEFFLER NA EMO 2015  
(MILÃO, 5-10 DE OUTUBRO DE 2015)
PROJETO MÁQUINA-FERRAMENTA 4.0: SOLUÇÕES REAIS NO STAND DA  
SCHAEFFLER  

No encontro mais importante do se-
tor de máquinas-ferramenta, as 
soluções apresentadas no stand 

da Schaeffler estavam claramente em lin-
ha com a tendência da Indústria 4.0. Um 
exemplo real da estratégia de digitalização 
da Schaeffler é o projeto de inovação deno-
minado "máquina-ferramenta 4.0".

Tudo no stand da Schaeffler girava em 
torno da "Indústria 4.0", da digitalização 
e da comunicação dos componentes me-
cânicos, elementos que proporcionam 
informação em tempo real sobre o seu 
estado atual e futuro. 

De realçar o resultado do projeto de ino-
vação da Schaeffler, desenvolvido com a 
DMG Mori e outros parceiros, denomina-
do "Máquina-ferramenta 4.0". Este novo 
conceito de máquina-ferramenta liga a 
tecnologia existente com novos com-
ponentes digitalizados desde o sensor 
até à nuvem, o que constitui um passo 

importante em direção à produção di-
gitalizada. Para o efeito, foram criados 
dois protótipos, um dos quais está a ser 
utilizado na produção em série realizada 
na fábrica de Höchstadt da Schaeffler, no 
segmento dos rolamentos de precisão. 

Entre os exemplos de componentes com 
sensores, encontramos a guia linear de 
rolos 4.0 da INA, que pode ser monito-
rizada através de um leitor piezoelétrico 
de aceleração e lubrificação automática 
adaptada às necessidades. Graças à 
guia hidrostática compacta 4.0 equi-
pada com sensores de pressão integra-
dos, é possível regular de forma ativa a 
maquinação da peça, o que por sua vez 
aumenta a qualidade e a eficiência da 
maquinação. Além disso, a Schaeffler 
oferece a arquitetura de sistema corres-
pondente para avaliar os dados medi-
dos, tanto a nível local como na nuvem 
da Schaeffler.

Soluções em rolamentos  
e lubrificação do fuso  
principal 
Com a utilização de novos materiais e 
processos de produção, a Schaeffler au-
mentou claramente o desempenho dos 
rolamentos para cabeças de diversas 
séries. Estes novos desenvolvimentos 
foram apresentados pela primeira vez na 
EMO: novos rolamentos de precisão e ro-
lamentos de rolos cilíndricos com gaiolas 
de plástico, bem como o novo aço de alto 
desempenho Vacrodur. 

Uma vez que os rolamentos para ca-
beças são, em geral, sensíveis ao exces-
so de lubrificação, é necessário encon-
trar soluções que proporcionem a dose 
adequada de lubrificação no ponto exa-
to. Através dos sistemas compactos de 
lubrificação recentemente desenvolvi-
dos, FAG CONCEPT PRECISION GREASE e 

Conexao 



77

A AFM visita a fábrica de Höchstadt para conhecer o projeto in situ 

Apresentado na EMO 

Após a sua apresentação na EMO, a Máquina-Ferramenta 4.0 foi tam-
bém protagonista em Höchstadt. 

Uma delegação da Associação Espanhola de Fabricantes de Máqui-
nas-Ferramenta (AFM), composta por representantes dos principais 
fabricantes nacionais, conheceu in situ o projeto de inovação durante 
a visita à fábrica de Höchstadt, no âmbito do evento organizado pela 
AFM “A Indústria 4.0 na Alemanha: Teoria e Prática”. O objetivo era 
conhecer os avanços, novidades e inovações relacionadas com a In-
dústria 4.0, através da visita a empresas relevantes para o setor que 
contam já com experiências reais e/ou projetos-piloto na área. 

Jörg-Oliver Hestermann (primeiro da esquerda), diretor do departamento 
de Engenharia Estratégica de Aplicações, no segmento de máquinas-
ferramenta, e Roberto Henkel, diretor do segmento de rolamentos de 
precisão, responderam às perguntas dos visitantes.

FAG CONCEPT PRECISION OIL, a Schaeffler oferece a máxima precisão 

e eficiência no fornecimento de lubrificante aos rolamentos para  

fusos.

Rolamentos de referência e soluções de  
acionamento

O sistema indutivo de medição angular de valores absolutos YRTMA 

com tecnologia de uma cabeça atingiu a maturidade suficiente para 

passar à produção em série. Na prática, o novo sistema de uma ca-

beça permite medir o posicionamento com uma precisão de apenas 

dois segundos sexagesimais. Até agora este valor nunca havia sido 

alcançado em nenhuma parte do mundo, pelo que foram superadas 

as expetativas da própria empresa. 

Foi apresentada também pela primeira vez na EMO a nova série RIB 

de motores de torque da IDAM. Este acionamento é considerado uma 

referência em termos de desempenho a nível mundial no que se re-

fere aos "binários máximos com perdas mínimas de potência". Entre 

as aplicações ideais deste motor destacam as mesas rotativas, os 

veios flutuantes para mesas rotativas oscilantes e as cabeças para 

fresagens potentes e altamente dinâmica, posicionamentos, ciclos 

e rotações.

Aplicação "PrecisionDesk" para rolamentos 

A nova aplicação gratuita "PrecisionDesk" da Schaeffler inclui todos 

os serviços para rolamentos lineares e rotativos em execuções de 

alta precisão. Disponível a partir da EMO 2015. A aplicação pode ser 

instalada em dispositivos móveis com sistemas operativos Android, 

iOS e Windows e oferece assistência aos engenheiros e técnicos de 

montagem na seleção do rolamento e na montagem dos componen-

tes. Como novidade, a aplicação permite verificar a autenticidade dos 

rolamentos que integrem um código Datamatrix, tanto no rolamento 

como na respetiva embalagem.
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¿O que é a UNESID e qual é a sua missão e valores?
A UNESID, constituída em 1968, é a associação empresarial da indústria side-
rúrgica espanhola que agrupa a totalidade dos produtores de aço de Espanha e 

a maioria da indústria de primeira transformação do aço. Como associação empresa-
rial, a UNESID trabalha em três linhas estratégicas. A primeira é a representação dos 
interesses coletivos do setor perante as administrações públicas, os meios de co-
municação, os setores consumidores e fornecedores e, em geral, a sociedade civil. 

A segunda linha é a prestação de serviços de alto valor acrescentado às suas em-
presas associadas, que englobam desde serviços de assessoria técnica em áreas 
próprias do setor até política comercial, ambiente, inovação, estudos económicos, 
análise dos mercados, prevenção e segurança, etc. Por último, a UNESID serve de 
fórum de troca de experiências e boas práticas entre os seus associados.

Quantas instalações de produção de aço existem atualmente em Espanha e 
qual é a sua capacidade de produção global?

Em Espanha existem 22 fábricas que produzem aço, das quais uma é uma fábrica 
integral (altos-fornos) e as restantes são instalações de fornos de arco elétrico. Estão 
distribuídas praticamente por toda a Península, com uma maior concentração no País 
Basco. Adicionalmente, existem mais de 40 instalações que laminam o aço produzido 
em Espanha. 

Em 2014, a produção anual de aço bruto (todas as classes e todos os processos) foi de 
14,2 milhões de toneladas, longe do recorde histórico do ano 2009, de 19 milhões de 
toneladas. As empresas espanholas tiveram de se adaptar à queda brusca da procura 
que ocorreu a partir do início da crise em 2008, combinando atividades de exportação 
e ajustes de produção.

Qual é a posição ocupada pela Espanha como produtor em relação a outros paí-
ses da Europa? E também do mundo?

A Espanha é o quarto maior produtor europeu de aço, praticamente empatado com a 
França e atrás da Alemanha (o primeiro) e da Itália (o segundo). 

O conjunto mundial sofreu uma profunda transformação nos últimos quinze anos de-
vido à ascensão da China à primeira posição, com a metade da produção mundial, e à 
explosão da produção de aço nos demais países emergentes. 

Andrés Barceló

Cartagena, 1955. Licenciado em Ciências 
Físicas pela Universidade Complutense de 
Madrid, a sua atividade profissional esteve 
sempre ligada à administração pública e ao 
setor siderúrgico.
Atualmente é diretor-geral da UNESID desde 
2009, à qual ingressou em 2003 como dire-
tor de Mercados, responsável pela Política 
Comercial, Estudos Económicos e Estatísticas. 
É membro da Comissão de Estudos Eco-
nómicos da Worldsteel, vogal do Consel-
ho e presidente da Comissão de Relações 
Exteriores da Eurofer, da qual também foi 
membro das Comissões de Estatística e Es-
tudos Económicos, bem como membro da 
Comissão Económica e Social Europeia em 
representação da CEOE, dentro do Grupo 1 
de empresários.

ENTREVISTA com Andrés Barceló, diretor-geral da UNESID.

“O aço é uma indústria em constante  
processo de inovação”

Até ao ano 2000, a Espanha era o nono produtor mundial, mas em 2014 passou a ocupar a 16.ª posição, tendo em conta que entre os 
dez primeiros grandes produtores de aço só há um país europeu, a Alemanha.

Como as importações de aço de países asiáticos estão a afetar as fábricas espanholas?

O aço é um dos produtos mais comercializados do mundo, sendo apenas ultrapassado pelo petróleo. Embora uma boa parte do 
comércio mundial seja realizado em condições normais de mercado, atendendo aos custos reais de produção, é certo que alguns 
países, em particular a China, criaram uma sobrecapacidade sem critérios de mercado e estão atualmente a inundar os mercados 
mundiais com preços muito abaixo dos custos. Perante estas ameaças, a siderurgia europeia pede apenas que se restitua um qua-
dro de comércio equilibrado. Queremos um comércio livre, mas leal.

A Schaeffler fabrica rolamentos para a indústria do aço, garantindo a máxima disponibilidade da instalação até mesmo nas 
aplicações mais críticas que requerem rolamentos especiais fabricados à medida. Os novos requisitos do setor provocaram 
mudanças profundas nos sistemas de fabrico convencionais?

O aço é uma indústria em constante processo de inovação. A UNESID promove a PLATEA (www.aceroplatea.es), uma plataforma tecnoló-
gica que serve de ponto de encontro às universidades, centros tecnológicos, produtores de aço e também às empresas utilizadoras para 
fomentar o desenvolvimento conjunto de produtos e aplicações em função das necessidades dos clientes. 

As novas exigências do setor não provocaram mudanças profundas nos sistemas de fabrico, mas uma adaptação progressiva aos requi-
sitos de composição química e propriedades físicas dos aços.

Conexao 
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Prosseguindo a linha de contribuição tecnológica no 
campo da formação e da inovação, colaboramos com: 
ARUS Racing (Universidade de Sevilha) ETSEIB Motorsport 

(Escola Técnica Superior de Engenharia Industrial de Barcelo-
na) e e-TechRacing (EUETIB – Escola Universitária de Engen-
haria Técnica Industrial de Barcelona), escuderias participan-
tes na 6.ª Edição da Formula Student Espanha, realizada de 
26 a 30 de agosto no Circuito da Catalunha.

“Formula Student é um conceito único que proporciona aos 
estudantes a oportunidade de ter um primeiro contacto com 
o mundo empresarial e consolidar o aprendido nas aulas 
numa experiência totalmente prática. A colaboração e o en-
volvimento das empresas em projetos deste tipo é um fator 
fundamental e necessário. Como empresa comprometida com 
a formação a nível global, consideramos a nossa participação 
neste tipo de patrocínio uma importante contribuição para 
que possam continuar a ser levadas a cabo iniciativas tão 
úteis para os futuros engenheiros.”, afirmou Susana Viloria, 
diretora de Comunicação e Marketing da Divisão Industrial da 
Schaeffler Iberia.

A Schaeffler Iberia colaborou com diversas escuderias nas 
últimas edições da Formula Student, partilhando o seu vas-
to conhecimento sobre mecanismos de transmissão, tanto 
para veículos com motores de combustão interna como para 
soluções de mobilidade híbridas e elétricas. Nesta última 
edição, para além de colaborar com diversas escuderias, 
a Schaeffler esteve presente como patrocinador bronze do 
evento.

COLABORAÇÃO COM TRÊS  
ESCUDERIAS NA 6.ª EDIÇÃO DA  
FORMULA STUDENT ESPANHA  



ANÁLISE DE CASOS DE SUCESSO:  
GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS 
RUMO A UMA PRODUÇÃO DE PAPEL 4.0 COM FAG SMARTCHECK  
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Informação técnica relativa à solução

❏ Número de sistemas de Condition Monitoring: 26 FAG 
SmartCheck

❏ Fornecimento de energia: PoE (Power over Ethernet)

❏ Sinais adicionais: 
 •  Velocidade (a partir do sistema de controlo do 

cliente)
 •  Estado geral do FAG SmartCheck ao sistema de 

controlo do cliente

❏ Componentes monitorizados: rolamentos com 
chumaceiras de apoio de 26 ventiladores

❏ Parâmetros monitorizados: temperatura, velocidade e 
vibrações da máquina

❏ Métodos de diagnóstico: 
• Velocidade 
• Aceleração
• Envolvente

O PROBLEMA:
Os 26 ventiladores da SM3 permitem a secagem do papel re-
vestido sem necessidade de manuseamento. No entanto, com 
o passar do tempo, as elevadas velocidades e o grande volu-
me dos ventiladores podem produzir desequilíbrios. De facto, 
um dos ventiladores havia falhado devido a um desequilíbrio 
não detetado a tempo, causando danos no rolamento e em 
outros componentes adjacentes, o que provocou uma para-
gem não programada da instalação, com as consequentes 
perdas de produção. 

Cliente:

A Mitsubishi HiTec Paper Europe (MPEB)  

fabrica papéis especiais, revestidos com os  

métodos mais modernos, que são utilizados  

em todo o mundo. Na fábrica de Bielefeld, é 

aplicado um revestimento especial ao papel 

termográfico utilizando uma máquina de  

revestimento 3 (SM3).

Informação técnica relativa à máquina SM3:

■ Produção anual = 100.000 toneladas

■ Velocidade máxima = 1730 m/min, recorde 

mundial em tecnologia de revestimento por 

cortina desde 200

■ Número de ventiladores = 26 unidades, tanto 

de extração como de insuflação.

O DESAFIO: 
A fim de evitar estas paragens não programadas, o serviço de  
engenharia do cliente contactou a Schaeffler solicitando uma  
solução que lhe permitisse passar de uma manutenção baseada 
no tempo para uma manutenção baseada no estado.

A SOLUÇÃO: 
Em colaboração com o distribuidor autorizado Werthenbach, 
a Schaeffler desenvolveu um conceito de serviço para a mo-
nitorização do estado de todos os componentes críticos da 
máquina de papel. A solução compreendia 26 sistemas de 
monitorização FAG SmartCheck para a monitorização contínua 
das vibrações geradas pelos ventiladores, bem como um dis-
positivo FAG SmartController utilizado como canal bidirecional 
entre o sistema de controlo do cliente e os sensores.

Vantagens para o cliente:

Apenas uns meses após a entrada em serviço da nova solução, o 
FAG SmartCheck demostrou a sua eficácia, detetando irregulari-
dades em dois ventiladores de extração de ar. Após o registo dos 
dados e da análise inicial realizada pela equipa do distribuidor, 
os especialistas da Schaeffler elaboraram um relatório com os 
resultados e as ações corretivas recomendadas. As causas das 
irregularidades eram um elevado desequilíbrio e danos no anel 
exterior do rolamento. Ambos os problemas puderam ser resolvi-
dos numa paragem programada. Graças à deteção precoce das 
variações de funcionamento, o cliente dispõe de várias semanas 
e muitas vezes de até vários meses antes da ocorrência de da-
nos, o que facilita a programação das ações corretivas e a gestão 
dos componentes de substituição. 

Para além de uma maior disponibilidade da máquina e da fiabi-
lidade do processo, a longo prazo a monitorização dos compo-
nentes permite reduzir os custos totais de funcionamento.

Máquina de papel revestido SM 3. 
Imagem cortesia da Mitsubishi  

Electric Europe, B.V. 2015
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R  ealizei recentemente a substituição dos rolamentos de 
superprecisão da cabeça de uma máquina-ferramenta 
e estou prestes a efetuar a sua colocação em funciona-

mento. Trata-se de uma cabeça de alta velocidade com rola-
mentos FAG lubrificados com massa lubrificante. Gostaria de 
saber que passos devo seguir para realizar uma correta colo-
cação em serviço.

Resposta do STC:

No caso de rolamentos lubrificados com massa, uma correta colo-
cação em serviço determina em grande parte o desempenho de um 
rolamento ou o seu tempo de vida em serviço, já que durante esta 
fase é realizada a distribuição adequada da massa lubrificante.

O processo de colocação em serviço é composto por vários ciclos 
de funcionamento Start-Stop com diferentes velocidades de ro-
tação e diversos tempos de serviço, sendo extremamente impor-
tantes os tempos de paragem após cada ciclo de funcionamento. 
Deste modo, é possível evitar altas temperaturas perigosas nos 
pontos de contacto. Na fase Stop, ocorre uma compensação da 
temperatura dos componentes individuais do rolamento, pelo 
que não existe o risco de um aumento excessivo da pré-carga. 

É recomendável controlar a evolução da temperatura durante a 
distribuição da massa lubrificante e também durante o seguin-
te serviço contínuo, devendo o sensor térmico estar situado o 
mais perto possível do anel exterior. É imprescindível evitar um 
aumento progressivo da temperatura, como ocorre no caso de 
um excesso de pré-carga. 

A distribuição da massa lubrificante conclui quando é al-
cançada uma temperatura estável no rolamento. O número 
necessário de ciclos pode variar em função do tamanho e da 
quantidade de rolamentos, da velocidade de rotação máxima 
admissível, do ambiente e dos componentes adjacentes ao 
rolamento. 

A montagem de rolamentos para fusos 
exige conhecimentos específicos para a 
obtenção dos melhores resultados.

A Schaeffler realiza regularmente cursos  
de formação sobre rolamentos para fusos.

Contacte-nos se deseja obter mais 
informações.

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 a cálculos, manutenção e serviços como em qualquer 
aspeto relacionado com o portfólio de produtos das marcas INA e FAG.

Uma nova execução de rolamento tensor de rolos na 
qualidade X-life que combina a capacidade de ajuste 
angular de um rolamento autocompensador de rolos 

com o deslocamento axial de um rolamento de rolos cilíndri-
cos ou de um rolamento de agulhas.

Os rolamentos de rolos toroidais TORB da FAG são o rolamento 
livre ideal em combinação com um rolamento autocompensa-
dor de rolos como rolamento fixo, uma vez que permitem uma 
maior capacidade de carga e/ou um menor espaço construtivo 
do que com um sistema de rolamento fixo-livre convencional. 

Os rolamentos TORB amortecem as vibrações axiais de todo o 
sistema de rolamento, reduzindo assim as tensões exercidas 
sobre o rolamento autocompensador de rolos, o que por sua 
vez influi positivamente em todo o sistema, que pode alcançar 
uma vida útil mais de duas vezes superior. Esta vantagem é 
acompanhada de uma redução no custo total de propriedade 

(TCO), graças aos menores custos de manutenção e à redução 
para metade das paragens por inatividade. 

O novo rolamento TORB pode substituir sem problemas os ro-
lamentos inicialmente utilizados, uma vez que são fabricados 
com a mesma série de medidas e tamanhos ISO dos rolamen-
tos autocompensadores de rolos ou dos rolamentos de rolos 
cilíndricos utilizados como rolamento livre. 

As suas caraterísticas especiais tornam estes rolamentos es-
pecialmente indicados para a utilização na indústria do papel, 
na indústria do aço, na indústria de extração e tratamento de 
matérias-primas, entre outras.

ROLAMENTOS DE ROLOS  
TOROIDAIS TORB DA FAG NA  
QUALIDADE X-LIFE 
 ELEVADA SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO COM MAIS 15% DE CARGA 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, SOLICITE A 
PUBLICAÇÃO OTT.

As próximas  
datas

11 de fevereiro (Barcelona)

16 de fevereiro (Elgoibar)

24 de fevereiro (Madrid)
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MOBILIDADE DO FUTURO

MOBILIDADE URBANA

Os desafios são fascinantes. Como viajaremos e como as mercadorias serão transportadas 

no futuro? Quais e quantos recursos serão necessários? O setor do transporte de passageiros 

e mercadorias avança rapidamente, e nós contribuímos para o movimento. Desenvolvemos 

componentes e sistemas para motores de combustão interna que funcionam de forma cada vez 

mais limpa e eficiente e contribuímos também ativamente para o desenvolvimento de tecnologias 

para veículos híbridos, tando de uso público como privado. Quer em comboios, aviões, automóveis 

ou bicicletas, quer em soluções para as energias renováveis, os nossos produtos proporcionam 

respostas às necessidades globais de mobilidade e crescimento sustentável.

www.schaeffler.pt


