
DOROL® Expert Service
Traz vida nova para moinhos desgastados.

Com mais de 400 unidades em todo o mundo, o nosso moinho de rolo duplo POLYSIUS  
DOROL® é uma verdadeira história de sucesso. Nosso serviço especializado ajuda a manter  
todo o desempenho do seu moinho DOROL® mesmo depois de décadas. Muitas vezes, o  
rendimento reduzido das fábricas resulta em uma diminuição na produtividade das seções
upstream e downstream da planta, bem como um aumento considerável no consumo  
específico de energia. O DOROL® Expert Service interrompe essa evolução e garante uma  
melhoria decisiva na operação da fábrica.

Visão geral completa com análises e medidas

Para isso, os nossos especialistas das áreas de tecnologia de

processo e sistemas mecânicos, além de serviços, analisam todo o  

sistema da fábrica. Além do moinho, eles examinam o

separador, a válvula de alimentação grossa, o ventilador, o ciclone  

e os filtros.

Realizamos medições durante a operação e inspecionamos o  

compartimento de moagem durante uma parada. Só assim é  

possível obter um quadro completo da condição mecânica e das

condições operacionais específicas da planta. Após a análise,  

podem ser feitas declarações claras sobre a profundidade do leito  

de moagem, as quantidades de ar falso, a velocidade do ar no anel  

do bocal, os volumes de fluxo de gás e o desgaste.

Otimização do desempenho e dadisponibilidade

Com base nisso, podemos identificar imediatamente o potencial de

otimização da planta e aumentar o seu desempenho e a sua  

disponibilidade. Juntamente com o cliente, elaboramos um plano

de emergência detalhado e o colocamos em prática diretamente no  

local.

Com as nossas medidas, podemos aumentar a produção,  

minimizar o consumo de energia e aumentar a vida útil dos  

componentes da planta.

A experiência mostra que podem ser esperados um aumento na  

produção e uma redução de 5 a 25% do consumo de energia  

em apenas uma semana - que é o tempo que precisamos para  

inspecionar e otimizar a planta.

Vantagens do serviço

• Inspeção profissional da planta de moagem pelos  

especialistas em serviços da thyssenkrupp Industrial  

Solutions

• Aumento na capacidade da planta

• Minimização do consumo de energia

• Operação ideal de moagem

• Maior vida útil dos elementos mecânicos

• Avaliação das peças de desgaste

• Recomendações para etapas adicionais de otimização

• Análise de causas

• Assessoria e treinamento para seu pessoal

• Recomendações de peças sobressalentes

• Estoque calculável de peças de reposição

engineering. tomorrow. together.

Contatos: 

+55 31 3649-5100

thyssenkrupp Industrial Solutions

Centro de Serviços Santa Luzia (MG) 

service.br@thyssenkrupp.com

+55 94 3352-7000

thyssenkrupp Industrial Solutions

Centro de Serviços Carajás (PA) 

service.br@thyssenkrupp.com



Serviços 360°
Soluções de serviços durante toda a vida de sua planta

Somos os especialistas no fornecimento de peças
sobressalentes e de desgaste durante toda a vida 
útil de sua fábrica, na hora certa e com a 
qualidade certa.

Fornecimento de peças sobressalentes

• Todas as peças sobressalentes e componentes para o seu ativo 
em  qualidade OEM

• Tecnologia de ponta com funcionalidade garantida

• Programas contratuais atraentes e acordos de fornecimento

Soluções de peças de desgaste

• Desenvolvimento de peças de desgaste de acordo com suas  
necessidades

• Soluções individuais em termos de qualidade e desempenho

• Conceitos inovadores de peças de desgaste

Soluções avançadas para peças

• Projeto e fabricação de peças sobressalentes individuais

• Desenvolvimento contínuo de peças sobressalentes e  
componentes para aumentar o desempenho de sua planta

• Peças sobressalentes e de desgaste para plantas
originalmente não desenvolvidas pela thyssenkrupp

Oferecemos assistência local para reforma de
peças sobressalentes e de desgaste, ou em casos 
de necessidade de manutenção e assistência.

Inspeções técnicas

• Inspeções programadas de máquinas e componentes

Reparos e suporte no campo

• Suporte local em tempo integral e assistência após a  entrega 
do equipamento

• Identificação de falhas e reparos de emergência de componentes

• Instalação e desmontagem

• Ajustes e alinhamentos de equipamentos

Serviços de oficina

• Fabricação local de peças sobressalentes

• Reforma e fornecimento de componentes da thyssenkrupp  e 
de terceiros

Treinamento de operação e manutenção

• Cursos de operação e manuntenção

• Treinamento para todas as áreas do portfólio da  thyssenkrupp

• Utilização de especialistas em produtos da rede global da  
thyssenkrupp

Reformas e paradas

Ao longo do tempo, as demandas mudam. Para 
atendê-las, oferecemos soluções personalizadas 
de reformulação.

Análise, engenharia e fabricação

• Análise das condições e avaliação ambiental da planta

• Estudos de viabilidade

• Engenharia básica, levantamento de campo e detalhada

• Fabricação de equipamentos individuais

Melhorias na planta

• Soluções personalizadas de reformas e modernização

• Ampliações de capacidade para eliminação de gargalos

• Melhoria da eficiência com modernização e atualizações

• Redução de emissões

• Atualizações de segurança e integridade

• Melhoria da confiabilidade

Execução de renovação incluindo EPC

• Execução de projetos complexos de renovação e paradas

• Execução de projetos de reformas na modalidade EPC

• Modelos customizados de risco e participação nos lucros

Gestão de recuperação

• Gestão de paradas de manutenção

Gestão de ativos

Oferecemos uma abordagem holística degestão  
de ativos, visando reduzir as despesas
operacionais de sua planta.

Consultoria

• Avaliação da eficácia e eficiência

• Mapeamento de processos e análise de falhas

• Implantação e supervisão de medidas de melhoria

Orientação técnica

• Implementação de medidas de melhoria

• Melhoria técnica das máquinas e dos componentes existentes

• Análise estratégica e planejamento futuro

• Melhoria de processos e procedimentos

Contratos de operação e manutenção

• Administração terceirizada completa ou parcial de atividades de 
manutenção e/ou operações

• Soluções completas de operação e manutenção, incluindo  
peças (opcionais) e consumíveis

• Modelos de negócios personalizados com foco em acordos ganha-
ganha

Peças Sobressalentes Serviços de campo e oficina

engineering. tomorrow. together.


