
Industrial Solutions

Serviço 360° 
para a sua 
planta
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O poder da verdadeira eficiência

A área de negócios Industrial Solutions da thyssenkrupp é líder mundial 

em engenharia, construção e serviços para plantas e sistemas industriais. 

Juntamente com nossos clientes, desenvolvemos soluções da mais alta 

qualidade e fornecemos eficiência, confiabilidade e sustentabilidade durante 

toda a vida útil de suas plantas. Nossa rede global, com aproximadamente 

21.000 colaboradores em mais de 100 locais, nos permite fornecer 

soluções turnkey em todo o mundo, que estabelecem novos referenciais 

com sua alta produtividade e, particularmente, tecnologias de conservação 

de recursos. Atuamos em várias indústrias diferentes. Juntamente com 

químicos, fertilizantes, coqueria, refinaria, cimento, mineração, portos de 

manuseio de granéis sólidos e outras plantas industriais, nosso portfólio 

também inclui equipamentos para lavras, processamento de minérios e 

transbordo entre outros serviços relacionados. No setor naval, somos líder 

mundial como fornecedores de sistemas para submarinos e embarcações 

de superfície. Otimizamos a cadeia de valor e melhoramos o desempenho 

para nossos clientes nas indústrias automotiva, aeroespacial e de baterias, 

como um importante parceiro.
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Os benefícios escondidos 
de um serviço completo 

Os custos de uma empresa são como um iceberg. Alguns são 
claramente visíveis, como despesas com compras de equipamentos 
e materiais, contratos com terceiros ou custos com pessoal. Alguns 
são escondidos – e estes são os custos que podem realmente 
prejudicar seus negócios, como perda de produção devido à falha 
de equipamentos, vida útil de ativos reduzida e o sério dano a sua 
reputação causado por riscos de segurança ambientais, baixa 
qualidade ou problemas na entrega do produto final.

Para garantir que nossos clientes obtenham o melhor desempenho 
possível para suas plantas e equipamentos, oferecemos pacotes de 
serviço completos, incluindo peças, serviços de campo, 
manutenção, reformas, realocação e gerenciamento de ativos para 
garantir que suas expectativas sejam atendidas.

Nossas soluções de serviços são definidas pelo impacto no 
resultado final do cliente. Por exemplo, nosso pacote de 
gerenciamento de ativos, pode melhorar seus resultados de 2% a 
10% por meio da redução de falhas e melhoria de performance 
além de redução de custo de manutenção e operação. Descubra 
mais sobre os serviços que a thyssenkrupp Industrial Solutions tem 
para oferecer nas páginas a seguir.

Servindo 
a sua 
indústria
Na thyssenkrupp Industrial Solutions 
atuamos em várias indústrias 
diferentes. É por isso que podemos 
oferecer a cada indústria um pacote 
específico de serviços 360°.

• Mineração

• Siderurgia 

• Automotivo

• Aeroespacial

• Construção naval

• Fertilizantes

• Químicos

• Cimento



Três perguntas para ...

Três perguntas, três respostas: Dr. Donald 
Weir, CEO da unidade de negócios de 
Service, da thyssenkrupp Industrial 
Solutions, descreve as características 
marcantes do portfólio de serviços e os 
benefícios que traz a nossos clientes.

Quais são os serviços oferecidos pela
thyssenkrupp Industrial Solutions?
Depois de ouvir as necessidades dos nossos clientes e seus 
mercados específicos, desenvolvemos um portfólio de serviços 
que pode atender suas particularidades, explorar a economia de 
escala e o que podemos fornecer com o conhecimento da 
indústria das nossas operações globais. 

Não oferecemos soluções gerais de múltiplas finalidades e sim 
atendemos as necessidades específicas de nossos clientes, de 
forma individual. Isso significa que se um cliente precisa de uma 
única peça sobressalente o mais rápido possível para consertar 
uma máquina essencial ou quer modernizar sua planta com um 
estudo, seguido de um projeto customizado e um cronograma de 

implantação otimizado, ou revisar seus planos de manutenção 
em geral – podemos atender todas essas necessidades com 
técnicos especialistas que conhecem os problemas específicos 
de cada indústria. Nosso portfólio otimiza o lucro de nossos 
clientes e minimiza seu risco, aproveitando os conhecimentos 
técnicos com máquinas e processos exigentes, experiência de 
anos na prestação de serviços ao redor do mundo e nosso 
programa de inovação contínua.

Qual a diferença entre a 
thyssenkrupp Industrial Solutions e os concorrentes?
A thyssenkrupp Industrial Solutions é líder no fornecimento de 
soluções nas indústrias que atende. Além da economia de escala 
e especialização em processos que isso traz, nossa equipe 
especializada reuniu anos de experiência ao redor do mundo 
em toda vida útil da planta.

Essa escala e base de conhecimentos fornecem uma plataforma 
de serviços nos quais investimos em centros de serviços locais, 
processos voltados para os clientes e técnicos especialistas. Se 
um cliente tem um problema e precisa achar uma boa solução o 
mais rápido possível, ele pode usufruir de nossa especialização, 
seja para otimizar toda a planta ou aperfeiçoar uma máquina. 
Conseguimos atender a essas necessidades por meio de nossa 
rede de centros de serviços locais e nosso conhecimento da 
indústria do cliente.

A thyssenkrupp Industrial Solutions chegou nessa posição de 
liderança com base em confiabilidade, desempenho e inovação 
– esses valores continuam a guiar nossa abordagem de hoje.

Por que os clientes confiam na 
thyssenkrupp Industrial Solutions?
Nosso foco está na otimização do lucro e risco dos nossos 
clientes, isto é, desenvolver uma solução onde todos ganhem.

A thyssenkrupp Industrial Solutions oferece suporte contínuo e 
visa uma relação sustentável. Como apoio e parceria de confiança 
de nossos clientes, continuamos a investir em infraestrutura, 
especialização e serviços para melhorar o futuro de nossos 
clientes.
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“Nosso foco está na otimização 
do lucro e risco dos nossos  
clientes – criando uma solução 
onde todos ganham”

ao redor do mundo
70localidades 

especialistas dedicados a serviços

>1.500

em todo o mundo para 
apoio técnico e serviços de 
usinagem e caldeiraria local, 
reformas e fabricação

Centros de serviço 

fabricante de automóveis 
Especialização líder em 

e know-how de serviço



Na thyssenkrupp assumimos responsabilidade conjunta como verdadeiros 
parceiros da sua produção, incluindo os riscos envolvidos. Graças aos nossos anos 
de experiência no campo de engenharia de plantas, podemos ajudar a otimizar a 
disponibilidade da mesma e minimizar custos de manutenção. Como nosso 
gerenciamento de ativos é baseado em manutenção proativa, ele ajuda a reduzir o 
custo total de propriedade diminuindo suas despesas de operação e aumentando a 
confiabilidade e desempenho, aumentando desta forma a lucratividade da planta.

Gerenciamento de ativos
Consultoria e auditorias | orientação técnica | 
contratos de operação e manutenção

Com o passar do tempo, as demandas nas plantas de produção podem 
mudar. Para atender essas mudanças, oferecemos serviços nos campos 
de modernização e adaptação, eliminação de gargalos e expansão da 
capacidade, redução de emissões, melhoria da eficiência, modernização 
de conversor e paradas de manutenção. Ao implementarmos tal 
modernização ou reforma, paradas da planta são minimizadas e o 
resultado traz benefícios como maior tempo de operação, uso otimizado 
de matéria-prima, menor consumo de energia e conformidade com 
normas ambientais mais rígidas.

Reformas e Paradas de manutenção
Análise, engenharia e fabricação |  
melhorias da planta | reformas EPC |  
Gestão da melhoria contínua 

Em qualquer lugar do mundo podemos aplicar nosso know-how específico 
da planta como seu parceiro de serviços local. Graças à nossa rede de 
centros de serviços e oficinas locais, oferecemos assistência rápida 
quando você mais precisa – para recondicionamento de peças 
estratégicas, manutenção ou serviço. Ao detectar e eliminar problemas 
antecipadamente, aumentamos o tempo de operação da planta. Nossas 
recomendações customizadas para manutenção e modernização o 
ajudam a planejar com precisão paradas da planta. Adicionalmente, 
oferecemos cursos de treinamento e seminários para manter sua  
equipe atualizada e segura.

Serviços em campo e na oficina
Inspeções técnicas | reparos e suporte em campo | 
serviços em oficina | cursos de treinamento de 
operação e manutenção

Uma peça com defeito pode levar a uma paralisação inesperada e cara. Prever a 
necessidade de substituição de peças, ajuda a aumentar a confiabilidade e 
disponibilidade de sua planta, assim como reduzir as despesas de operação em geral. 
Orientamos sobre o momento certo de trocar componentes e quais peças são adequadas, 
entregamos e instalamos essas peças, garantimos alta qualidade e disponibilidade além 
de fornecemos um catálogo eletrônico para que você economize tempo e esforço ao 
encontrar as peças certas. Além de otimizar o fornecimento e gerenciamento de peças, 
também ajudamos a simplificar seus processos de almoxarifado.

Gestão e fornecimento de peças 
Fornecimento de peças sobressalentes | soluções para 
peças de desgaste | soluções avançadas para peças

360°
Serviço 

06 



Fornecemos soluções em  
serviços durante toda a vida  
útil da planta para melhorar  
a competitividade de nossos  
clientes. É isto que chamamos 
de Serviço 360°.

localização da Sede, Essen, Alemanha

localidades da thyssenkrupp Industrial Solutions 

Conceito de serviços integrados 07



Clientes de mineração aproveitam da ampla base  
de experiência e conhecimento da thyssenkrupp 
Industrial Solutions. A empresa oferece atualizações 
locais e reformas utilizando o know-how de sua rede 
de oficinas e equipes de serviço de campo.

 

Manutenção de recuperadora em 
apenas seis dias em uma mina de 
minério de ferro na Austrália Ocidental 
O prazo para realização da manutenção 
com desligamento completo da 
recuperadora de 15.000 tph na Austrália 
foi tão desafiador quanto a localização no 
interior da Austrália Ocidental. A logística 
e fluxo de informações para coleta de 
dados foram desafios adicionais para um 
projeto de manutenção que envolveu 
procedimento de solda, trocas de polia e 
alinhamento de direção. Em apenas seis 
dias a máquina voltou a operar com o 
trabalho de manutenção concluído, antes 
do prazo. O mais importante: todas as 
tarefas necessárias foram feitas com 
segurança sem acidentes ou violações de 
procedimentos.

Aumento da vida útil através de reforma 
da escavadeira rotativa de grande porte 
na Alemanha
Após mais de 50 anos de operação em 
uma mina de lignite, a céu aberto, na 
Alemanha a escavadeira rotativa precisava 
de uma atualização tecnológica para 
prolongar sua vida útil por mais uma 
década. A tarefa envolveu, entre outras 
coisas, substituição da roda de caçambas e 
intervenção na estrutura de sustentação 
dessa roda, substituição do transportador 
da lança, novo projeto da cabine de 
comando e fornecimento de novo sistema 
de tensionamento e elevação da lança. O 
desafio era integrar tecnologia de ponta em 
uma escavadeira antiga – e lidar com 
surpresas inesperadas que frequentemente 
aparecem em equipamentos antigos. Como 
resultado, a escavadeira rotativa está em 
operação novamente com maior 
disponibilidade e os custos de manutenção, 
reparos e estoque de peças sobressalentes 
foram reduzidos em 5%.

Melhorando seus 
resultados através 
da renovação de 
equipamentos

Vida útil  
prolongada  
em 10 anos
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11% de aumento na produção diária 
através da reforma de transportador de 
correia em uma mina de cobre no Chile
Dois transportadores de correia em mina 
de cobre e concentrado de molibdênio 
estavam passando por falhas de 
acionamento e problemas de vibração. Os 
problemas, como excesso de folga da 
correia na região de retorno, freadas 
inesperadas, problemas mecânicos e de 
instrumentos de controle diminuíram a 
capacidade de transporte. Foi solicitado 
que a thyssenkrupp liderasse o projeto com 
diversos fornecedores e representantes do 
cliente, em condições extremas a uma 
altitude de 5.000 metros acima do nível do 
mar, onde temperaturas abaixo de zero são 
comuns. A meta do cliente era aumentar a 
capacidade de produção de 8.500 para 
10.500 tph e recuperar um sistema 
confiável. Para aumentar a produtividade 
foram adicionados guinchos dinâmicos e 
batentes além de um novo sistema de 
lógica de controle foi implementado para 
uma operação mais eficiente. Tudo isso foi 
feito em apenas 12 dias e agora o cliente se 
beneficia de um aumento de 11% no 
resultado, de 139 para 155 ktpd.

dias6Máquina de 
volta a  
operação em

11% de aumento 
na produção diária
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Minimizando o tempo 
de paralisação da 
planta de coque

Risco reduzido de paralisação de produção 
em uma planta de coque na Turquia
Vários cabeçotes de parede de aquecimento em uma planta de 
coque, construída em 1964, precisaram ser consertados para reduzir 
o risco de paralisação da produção. Um time de quatro especialistas 
da thyssenkrupp foi envolvido na fase de planejamento e projeto, e 
cinco técnicos trabalharam em turnos por mais de cinco meses, para 
fazer reparos no local. Eles não só consertaram os cabeçotes da 
parede de aquecimento, como também apresentaram sugestões 
para reparos preventivos e melhorias de processo. Como resultado 
dos reparos, o risco de paralisação da produção foi minimizado e a 
produtividade aumentou significativamente, proporcionando total 
satisfação do cliente.

Quando aparecem problemas em sua produção de coque, 
você precisa de uma ajuda rápida para minimizar o tempo 
de paralisação. A thyssenkrupp Industrial Solutions tem 
experiência e especialização no reparo e serviço de plantas 
de coque, garantindo que a sua planta esteja funcionando 
o mais rápido possível.

Aumento significativo 
da produtividade
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Operações normais restauradas de 
forma confiável em planta de coque na Alemanha 
Depois que o processamento incorreto do carvão impediu que o coque 
fosse carregado em 46 fornos de uma planta de coque na Alemanha, 
técnicos da thyssenkrupp foram chamados para ajudar a resolver o 
problema. Para evitar qualquer superaquecimento dos regeneradores 
foram tomadas medidas especiais para resfriá-los. Depois de 880 
horas de trabalho minucioso o coque sólido foi removido de todos os 
fornos afetados. Os fornos foram verificados para evitar qualquer 
outro dano e depois retornaram à operação normal.

Rápida volta da operação de uma 
planta de coque danificada por 
terremoto no Chile 
Em fevereiro de 2010 um terremoto de 
magnitude 8.8 danificou seriamente a 
bateria de 58 fornos de uma planta de 
coque no Chile – estruturas de aço e tubos 
foram retorcidos ou rompidos, hidráulica e 
elétrica pararam de funcionar, além do 
fornecimento de gás, água e vapor ter sido 
interrompido. Os fornos de coque não 
puderam ser acesos por 20 horas após o 
terremoto. A thyssenkrupp havia 
construído esses fornos e foi solicitado seu 
apoio para os reparos. Os técnicos da 
thyssenkrupp descobriram que um dos 
maiores problemas era um carro de carga 
danificado, que foi consertado o mais 
rápido possível. Tentativas de reiniciar a 
bateria foram malsucedidas, mas os 
técnicos descobriram a causa do problema 
– três quartos do diâmetro de um tubo 
estavam bloqueados por piche. Apenas 
dois meses após o terremoto, o primeiro 
forno foi carregado e o primeiro coque foi 
produzido depois de um dia.

Primeiro coque 
produzido dois 
meses após 
grave terremoto 

46colocados de volta 
em operação

fornos 
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Melhoria do serviço através 
de aperfeiçoamentos com 
foco no cliente
Fabricantes de automóveis estão se beneficiando das melhorias contínuas 
de serviço que a thyssenkrupp Industrial Solutions está proporcionando 
na área. Dois desses exemplos são o centro de serviços dedicado em 
Györ, Hungria, e um e-learning para clientes. 

Economia de tempo através 
por “um único meio de contato 
com o cliente”

Maior oferta de serviços em 
um local estratégico na Hungria
Em outubro de 2013 a thyssenkrupp aumentou a pequena 
instalação de serviços na planta da Audi em Györ, Hungria, para 
um centro de serviços e produção completo. O local é de grande 
importância estratégica para a indústria automotiva da Europa, 
pelo fato demais de 3 milhões de veículos serem fabricados por 
ano em plantas na República Checa, Eslováquia e Hungria – todas 
a pequenas distâncias de carro de Györ. A equipe da thyssenkrupp 
oferece uma ampla variedade de serviços de System Engineering, 
produção e manutenção para a Audi e outros fabricantes de 
automóveis. Os benefícios trazidos pelos serviços incluem 
menores custos de projeto e serviço, menor interface humana, 
tempos de entrega menores, economia de tempo, maior 
flexibilidade para modificações de última hora e garantia de 
qualidade sustentável.
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e-leaning implementado para 
aperfeiçoar as habilidades de serviço
O e-learning (ensino online) tem mais 
vantagens do que os métodos de ensino 
tradicional, principalmente pela liberdade 
de estudar quando e onde for mais 
adequado para o participante do programa. 
Também é uma alternativa economicamente 
mais atrativa do que os treinamentos 
presenciais de processos e produtos. O 
programa técnico de e-learning da 
thyssenkrupp mostrou para seus próprios 
técnicos de serviço e manutenção vários 
módulos relevantes para fabricantes de 
automóveis: medições de ruído, vibração e 
rugosidade em teste a baixa temperatura, 
fundamentos da tecnologia de parafusos 
nível 1 e 2; manutenção do sistema de 
esteira de fricção para transporte e ups64 
runtime manager. Esses módulos de ensino 
online estão se mostrando benéficos para 
melhorar a habilidade tanto do pessoal de 
serviço da thyssenkrupp quanto para o 
pessoal de manutenção de clientes 
automotivos.

Conteúdo de 
treinamento 
personalizado 
de forma 
otimizada

Automotiva 13



Manutenção preventiva, suporte à 
produção, otimização de processo, serviços  
de consultoria: qualquer que seja sua  
necessidade de serviço aeroespacial, a  
thyssenkrupp Industrial Solutions pode 
atendê-lo com um bom custo-benefício. 

Mantendo  
sua produção 
em alta
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Minimizando tempo de paralisação e permitindo 
economia nos custos
Manter uma linha de montagem de alta precisão para peças da 
asa do A320 funcionando, é uma tarefa desafiadora e vitalmente 
importante. Em uma planta aeroespacial na Escócia quatro células 
robotizadas realizam aproximadamente 1.700 operações de 
perfuração e rebitagem de peça em um ciclo de 12 horas e mais 
de 150 estruturas por mês. Técnicos da thyssenkrupp monitoram 
continuamente a operação de montagem para garantir que o 
cliente aproveite níveis otimizados de tempo de operação. Mais ao 
sul no Reino Unido, em uma planta em Gloucester, técnicos da 
thyssenkrupp também realizam um trabalho de manutenção 
preventiva regular em uma linha de montagem semiautomática 
para engrenagem de aterrissagem de A330 e A350. Aqui, a linha 
de montagem única e harmonizada desenvolvida e instalada pela 
thyssenkrupp fornece economia de custos recorrentes e não 
recorrentes através da implementação de melhores práticas de 
fabricação simples. Desde a fase de projeto até serviço pós-venda 
a thyssenkrupp está ajudando este cliente da indústria 
aeroespacial a manter processos de produção em alta.

“Concentre-se no seu negócio principal, 
nós tomaremos conta do resto” 
Um fabricante de aeronaves russo queria construir uma nova 
planta de montagem para uma aeronave comercial de médio 
alcance na Europa Ocidental. O amplo e profundo conhecimento 
da thyssenkrupp sobre o mercado de fabricação de aeronaves 
europeu e o excelente relacionamento com institutos de pesquisa 
fez com que fosse encarregada pela busca de potenciais locais. 
Isso permitiu que o cliente se concentrasse em seu negócio 
principal de planejamento do processo de produção de aeronaves 
e construção de aviões.

Colocando a Indústria 4.0 em prática
Atualmente todos estão falando sobre Indústria 4.0, ou na  
quarta revolução industrial como é frequentemente chamada. A 
thyssenkrupp está colocando isso em prática. Vários módulos de 
sistema de execução de fabricação (MES) estão sendo 
implementados atualmente como parte de um projeto completo 
(turnkey) em larga escala para um fabricante de componentes de 
aeronaves no Norte da Alemanha. Desde o conceito inicial até 
instalação completa desta linha de produção, a thyssenkrupp 
fornece um MES que permite que todos os processos de produção 
sejam exibidos eletronicamente. Os módulos processam 
qualidade, montagem e de máquinas de dados para fornecer ao 
cliente um ambiente de produção totalmente transparente e 
previsível como componente chave de Indústria 4.0.

operações de perfuração 
e rebitagem por peça

1.700 

Implementando 
Indústria 4.0

Aeroespacial 15



Orçamentos navais reduzidos, maior vida útil de embarcações de 
superfície e submarinos, requisitos exigentes de manutenção de sistemas 
e equipamentos altamente sofisticados, tecnologias totalmente novas: 
marinhas de todo o mundo estão enfrentando enormes desafios para 
manter a efetividade de suas frotas. A thyssenkrupp fornece soluções 
customizadas através de In-Service Support.

Maximizando a disponibilidade 
de sua embarcação

Soluções customizadas para suas 
necessidades de serviços
O programa inovador, flexível e 
multifacetado In-Service Support (ISS) 
permite que os clientes mantenham a mais 
alta disponibilidade operacional possível 
para suas embarcações de superfície e 
submarinos com o melhor custo-benefício. 
ISS é uma solução modular que permite 
que o cliente selecione pacotes completos 
abrangentes ou soluções individuais 

Suporte logístico 
abrangente – em 

todo o mundo

customizadas de um portfólio abrangente que 
inclui gerenciamento de ativos, fornecimento 
e gerenciamento de peças sobressalentes, 
engenharia, treinamento e consultoria, centro 
de serviço e serviços em campo, reformas e 
realocação. Os pré-requisitos chave para 
maximizar disponibilidade operacional são 
atividades de Manutenção Planejada e 
Manutenção Corretiva adequadas, que 
normalmente fazem parte dos pacotes ISS 
customizados acordados com os clientes.

16 



Construção naval 17



Correndo contra o relógio para 
terminar o trabalho

Quando plantas de fertilizantes necessitam de serviço ou troca de componentes 
chave, normalmente é uma corrida contra o relógio. Quando desafios  
inesperados aparecem, equipes da thyssenkrupp Industrial Solutions trazem 
uma atitude positiva para o trabalho, como mostram estes exemplos.

Rápida troca do cartucho do 
conversor de amônia na África do Sul
Uma planta de amônia está em 
funcionamento na África do Sul desde 
1993 e componentes chave precisam ser 
trocados. Como o cliente não tem a 
experiência necessária, a thyssenkrupp 
Industrial Solutions ficou encarregada de 
realizar a troca do cartucho do conversor 
de amônia. Os maiores benefícios para o 
cliente foram uma solução única para todo 
o projeto e a boa vontade da equipe da 
thyssenkrupp em fazer um esforço extra. 
Eles não apenas atenderam, como 
superaram as expectativas do cliente.  
A exemplo da implementação da técnica 
de carregamento para encher o reator 
extremamente rápido. O serviço de  
24 horas e 7 dias por semana da 
thyssenkrupp permitiu que o projeto fosse 
concluído em apenas quatro semanas.

Planta de hidrogênio finlandesa  
de volta à operação no prazo
Trocadores de calor desgastados na zona 
de convecção e um manifolde de entrada 
de alimentação de vapor precisavam ser 
trocados em uma planta de hidrogênio de 
uma refinaria de petróleo finlandesa. O 
maior desafio era concluir a entrega em 

nove meses, até a próxima parada 
planejada da refinaria, apesar da entrega 
das peças principais demorar 12 meses. 
Quando o trabalho foi finalmente 
confirmado, restavam apenas cinco 
meses até a parada. Porém, graças a 
longa e próxima cooperação da 
thyssenkrupp com o fabricante, as peças 
foram entregues antecipadamente. 
Apesar do transporte terrestre e marítimo 
das peças, da Alemanha e Áustria para a 
Finlândia ser um desafio logístico devido 
ao seu comprimento, altura e peso, elas 
foram entregues no prazo e a refinaria 
voltou a operar dentro do prazo.

Aprimoramento desafiador de  
uma planta de ácido nítrico nos EUA 
Um fabricante e distribuidor de 
fertilizantes dos EUA solicitou um 
upgrade e aumento da capacidade de 
uma planta de ácido nítrico. A tarefa 
parecia impossível devido às condições 
de água de resfriamento limitada e um 
prazo extremamente apertado, mas a 
thyssenkrupp desenvolveu uma solução 
que incluiu troca da torre de absorção e 
do condensador resfriador. Apesar do 
trabalho ser ainda mais desafiador, pois 
os materiais do condensador estavam 
sujeitos a fatores de fadiga 
extremamente altos, uma solução 
adequada foi novamente encontrada: a 
instalação de um pré-resfriador de 
zircônia sem gás para proteger o 
condensador. Surgiu uma complicação 
inesperada quando o fornecedor do 
condensador relatou problemas em obter 
material. A thyssenkrupp resolveu esse 

Refinaria 
modernizada em 
tempo recorde

Conclusão confiável de 
projetos complexos

problema através de discussão direta 
com o fornecedor do material. Como 
resultado, a torre de absorção de 55 
metros, condensador e pré-resfriador 
sem gás foram entregues no prazo e os 
equipamentos foram instalados durante 
uma parada de três meses da planta e as 
operações de teste foram concluídas 
com sucesso e a tempo.
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Trabalho 
concluído em 
4 semanas
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Se sua planta de produtos químicos precisar de 
reforma, troca de componentes ou serviço completo de 
revitalização, a thyssenkrupp Industrial Solutions tem 
conhecimento e experiência para que você economize 
tempo e dinheiro, mesmo em projetos complexos.

Permitindo economia 
de tempo e custos em 
projetos complexos

1 milhão  
de horas de trabalho – 

sem incidentes

existente sem interrupção da produção. 
A reforma forneceu ao cliente um 
processo mais competitivo, melhor 
viscosidade do produto e economias 
significativas de energia com a solução 
única de engenharia e equipamentos.

Peças sobressalentes para  
planta holandesa de PA-6 entregues 
antes do prazo 
O pedido de troca de dois resfriadores de 
granulares chegou no fim de janeiro. A 
planta seria desligada no começo de 
junho. O período normal de entrega de 
resfriadores de granulares é de 
aproximadamente cinco meses. Surgiu 
uma complicação adicional quando um 
defeito sistemático foi descoberto nos 
tubos duplos do resfriador de granulares. 
Os tubos precisaram ser encomendados 
novamente. Apesar disso, os resfriadores 
de granulares foram entregues antes do 
prazo exigido, na última semana de maio.

Reconstruindo uma planta de olefina 
alemã no prazo e abaixo do orçamento  
Um incêndio danificou uma planta 
complexa de “Olefina” em uma refinaria de 
petróleo na Alemanha. O cliente queria que 
voltasse a produção o mais rápido 
possível, sem acidentes com afastamento. 
A equipe da thyssenkrupp trabalhou um 
milhão de horas sem um único incidente 
apesar do trabalho de reconstrução 1:1 ser 
realizado em condições extremamente 
apertadas. A reconstrução da planta foi 
concluída no prazo e abaixo do orçamento. 
 
Reforma estratégica  
e uma planta nos EUA  
Uma companhia americana desejava 
substituir a produção de DMT (di-metil 
tereftalato) líquido para uma mais 
competitiva com PTA (ácido tereftálico) 
em pó. A operação da reforma envolveu 
um projeto de novos processos, a troca 
de quatro reatores antigos por um reator 
leve ESPREE® (patenteado, fabricado e 
entregue pela thyssenkrupp), entrega de 
uma ampla variedade de equipamentos e 
válvulas, integração às instalações de 
produção existentes, supervisão da 
instalação e comissionamento da planta. 
Em apenas quatro meses a nova planta foi 
erguida bem ao lado da instalação 
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272

Troca de membranas de eletrolisador 
em uma planta alemã
A troca de membranas em 272 elementos 
de três eletrolisadores precisava ser 
concluída durante a parada programada de 
três semanas da planta de cloro-soda. O 
complexo trabalho foi planejado, concebido 
e realizado antes do prazo graças à 
especialização e experiência pela 
thyssenkrupp Industrial Solutions durante 
vários anos de serviço em plantas de 
eletrólise.

Modernização de fornalhas trincadas em 
condições desafiadoras na Rússia 
Trocar a fornalha trincada de uma planta 
de cloreto de vinila (VCM) de 30 anos na 
Rússia foi uma tarefa extremamente 
desafiadora. A fornalha teve que ser 
projetada para suportar temperaturas 
ambiente tão baixas quanto -50°C e 
temperaturas de projeto de até 650°C. A 
equipe de construção e comissionamento 
enfrentou temperaturas de até -30°C 
durante o trabalho. Apesar disso, tirando 
proveito de décadas de experiência em 
planejamento, construção e operação de 
tais plantas, a thyssenkrupp conseguiu 
instalar a mais moderna tecnologia anti-
rachaduras para modernizar a planta e 
concluiu o trabalho no prazo, com tempo 
de paralisação mínimo e em total 
conformidade com as mais recentes 
normas GOST russas.

Nova planta erguida 
em quatro meses

elementos concluídos 
em três semanas
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Modernizar a manutenção traz 
vantagem competitiva
Soluções de manutenção  
turnkey fornecem aos clientes 
uma clara vantagem  
competitiva pelos benefícios  
de maior eficiência e economia 
de energia.

Atualização benéfica de fábrica de cimento pozolânico no México 
Após inspeção regular de uma fábrica de cimento pozolânico revelar que o 
acoplamento turbo hidráulico estava danificado, a operadora da fábrica decidiu 
modernizar o sistema de transmissão trocando o acoplamento turbo hidráulico 
e instalando um motor assíncrono ao invés de um síncrono. Especialistas da 
thyssenkrupp no México trabalharam com seus colegas na Alemanha como 
uma única equipe. Junto ao fornecedor de motores, elaboraram uma solução 
abrangente para um sistema de transmissão totalmente novo, que não era mais
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Serviço

360°

Soluções em serviço 
durante toda a vida útil 
de sua planta

Gerenciamento 
de ativos

Gestão e Fornecimento 
de peças 

Serviços em campo 
e na oficina 

Reformas 
e paradas 

caro do que comprar peças de reposição 
para o acoplamento turbo – além de um 
tempo de entrega menor. A equipe alemã/
mexicana forneceu o projeto de engenharia, 
materiais e montagem e comissionou os 
equipamentos. Os benefícios para a 
operadora da fábrica incluíram níveis mais 
altos de eficiência e utilização de recursos, 
além da economia de energia e manutenção 
reduzida.

Virola de forno de três estações 
trocados rapidamente
Inicialmente, este trabalho envolveu a 
preparação e supervisão de peças de 
reposição para o forno de uma planta de 
cimento. A thyssenkrupp Industrial 
Solutions ganhou o contrato propondo a 
solução de manutenção turnkey com bom 
custo-benefício, comprometimento, com 
um prazo extremamente apertado (parada 
de apenas 26 dias) e fornecimento de uma 
equipe de 10 colaboradores em dois turnos. 
O trabalho envolveu troca de duas seções 
de virola, revertendo as engrenagens de 
pinhão e circunferencial, troca de placas de 
mola e alinhamento e comissionamento do 
forno. O local foi preparado em apenas dez 
dias, mobilizado (incluindo contratadas) em 
uma semana e o trabalho foi concluído no 
prazo, sem nenhum acidente. A conclusão 
em curto prazo de manutenção turnkey só 
foi possível devido ao alto nível de 
conhecimento da mecânica de fornos da 
thyssenkrupp.

Esforços de  
manutenção reduzidos –  
economia de energia 

Parada de apenas 

– sem incidentes

26 dias 
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Industrial Solutions  

thyssenkrupp Industrial Solutions
Service Center Santa Luzia
Av. Dr. Ângelo Teixeira da Costa 2170, Santa Luzia, MG - Brazil
+55 31 3649 - 5100
service.br@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-brazil.com

thyssenkrupp Industrial Solutions
Centro de Serviços Carajás
Av. das Flores 1358, Parauapebas, PA - Brazil
service.br@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-brazil.com
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