
Soluções para uma usina conectada

Automação de guindaste

Otimize a produtividade e a segurança com a automação 
de guindaste

Você tem a tarefa de gerenciar a produtividade e a segurança de sua 
fábrica de metais ou usina siderúrgica? O ambiente desfavorável e a 
natureza repetitiva de muitas dessas funções industriais prejudicam os 
funcionários e as máquinas. A adoção de uma Solução de automação 
de guindaste para lidar com a segurança e o manuseio de materiais é 
um bom começo e gostaríamos de ajudá-lo nesse processo.

Sabemos que encontrar uma Solução de automação de guindaste 
pode ser difícil, caro e demorado. Mas também vimos os benefícios 
que ela pode gerar por meio de melhorias na segurança, confiabilidade 
e produtividade, que superam esses obstáculos. Além disso, manter os 
funcionários seguros é uma das principais prioridades em indústrias 
pesadas, como a de metais. Acreditamos que a colaboração em uma 
Solução de automação de guindaste com parceiros de tecnologia pode 
ajudá-lo a criar a usina conectada que você deseja.

Nossas soluções de automação de guindaste e guincho contam 
com um sistema integrado que usa CLPs ControlLogix® e inversores 
PowerFlex®. Nossos especialistas projetam cada solução de guindaste 
para sua aplicação específica com base em resultados comprovados. 
Nossa solução é expansível para guindastes semi ou totalmente 
automatizados e é totalmente testada e validada, além de contar 
com recursos avançados, como controle antibalanço, de inclinação e 
controles do operador fáceis de usar.

Ajudamos empresas do seu setor com soluções de aplicação 
específicas e podemos eliminar parte da pressão de identificar as 
melhores opções para sua usina.

Benefícios
Aumentar a produtividade e a segu-
rança pode ser uma preocupação em 
uma usina. Otimizar o desempenho 
humano e das máquinas, conectar 
sistemas distintos e atender às regula-
mentações de segurança pode 
 aumentar o desafio. Os consultores da 
Rockwell Automation consideram suas 
preocupações e aplicam uma solução 
capaz de atender aos seus objetivos 
operacionais.

Benefícios da nossa solução:

• Aumentar a eficiência e a 
produtividade em toda a operação 
com uma estrutura universal.

• Processos automatizados pré-
programados podem ser mais 
eficientes do que processos 
humanos manuais.

• Oferecer melhor desempenho com 
acesso remoto a alertas, indicadores 
de desempenho e mobilidade em 
tempo real.

• Aumentar a segurança do 
funcionário em ambientes 
desfavoráveis limitando a exposição 
a máquinas e materiais perigosos.

• Evitar o desgaste de processos 
repetitivos em humanos e 
máquinas.

• Melhorar a gestão do inventário, 
integrando-o a um sistema de 
gerenciamento de armazém.

• Suportar ambientes desfavoráveis 
para proporcionar serviço 
ininterrupto de longa duração.



A automação de guindaste oferece 
suporte aos sistemas automatizados de 
armazenamento e recuperação 

Uma área de armazenamento ineficiente e desorganiza-
da desperdiça tempo e dinheiro, além de comprometer 
a segurança e a produtividade. Desenvolver processos 
de manuseio de materiais ajuda a solucionar muitos 
desses problemas. Por exemplo, sua área de armazena-
mento pode ter bobinas, chapas e lingotes não identifi-
cados, mal organizados, danificados ou em excesso no 
estoque. Para ter uma instalação de produção eficiente, 
muitas usinas adotam um Sistema automatizado de 
armazenamento e recuperação (ASRS). 

Otimizar o armazenamento de produtos parece comple-
xo, mas os benefícios superam os riscos. Uma parte 
importante do armazenamento de produtos de aço é a 
automação de guindaste. Nossa Solução de automação 
de guindaste é composta por hardware e software que 
trabalham juntos para oferecer visibilidade de toda a 
fábrica no ASRS. Com essa visibilidade em tempo real, 
você sempre sabe onde cada produto está. 

Você sabe que é importante ter informações e cronogra-
mas em tempo hábil em uma usina de alta produtivida-
de. Nossa solução de automação de guindaste é capaz 
de monitorar várias linhas e operar 24 horas por dia, 
7 dias por semana com pouca intervenção manual. Com 
um sistema de controle integrado e programação exata, 
o posicionamento preciso do guindaste permite arma-
zenar bobinas diretamente em carros transportadores 
ou compartimentos de armazenamento que exigem 
armazenamento de alta densidade. Os requisitos da sua 
usina podem ser diferentes, mas com qualquer Solução 
de automação de guindaste, o resultado é um ambiente 
mais eficiente e produtivo.

Benefícios de um ASRS automatizado

Movimentação, rastreamento e embarque 
aprimorados

• Monitora produtos na área de armazenamento, em 
trânsito ou produtos movidos manualmente

• Facilita a programação de processos e cronogramas 
de embarque

• É compatível com vários algoritmos baseados em 
regras

• Permite intervenção manual

• Executa a melhor análise de caso

Armazenamento e manuseio otimizado de materiais

• Aceita armazenamento de alta densidade

• Analisa o próximo destino

• Aceita vários níveis de empilhamento

• Mantém mapas visíveis da área de armazenamento

• Aceita equipamentos automatizados, tripulados e 
móveis

• Determina o equipamento mais eficiente para 
mover a bobina

• Distribui cargas de trabalho de equipamentos de 
manuseio de materiais

• Usa os tempos de ciclo do equipamento para 
projetar os tempos de movimentação

• Reconhece a disponibilidade do equipamento

Interface do usuário personalizada e compatibilidade

• Telas gráficas que mostram as áreas de 
armazenamento e o status dos equipamentos de 
manuseio de materiais

• Telas de diagnóstico

• Telas de entrada manual

• Alarmes e eventos

• Relatórios e registros históricos

• Intertravamentos com transportadores de bobina, 
AGVs, carros de bobina, etc.

• Interface com guindaste automatizado ou operado 
por um funcionário, computador de processo e 
sistemas de planejamento de produção.



Arquitetura de uma usina conectada

Uma usina conectada é criada da convergência de 
sistemas de tecnologia da informação (TI) e tecnologia 
de operações (TO) em uma única infraestrutura de rede. 
A infraestrutura permite conectividade integrada e o 
compartilhamento de informações em toda a operação 
da usina. Nossas soluções integradas para os setores 
de aço e metal proporcionam visibilidade completa, do 
chão de fábrica ao nível empresarial. 

A essência da nossa solução é o sistema digital de 
controle distribuído que se expande conforme suas 
necessidades. A solução é capaz de executar aplicações 
de processo, discretas, monitoração de energia, 
inversores e segurança dentro do mesmo ambiente 
de visualização de controle para fornecer um sistema 
unificado em toda a usina.

Nossas soluções de usina conectada abordam a gestão 
de dados e a inteligência de produção em todos os 
níveis. Da otimização de processos e equipamentos a 
sistemas de execução de manufatura, nosso software de 
simulação é capaz de imitar um processo de negócios 
antes de ele ser executado.

Essas soluções podem se estender por toda a sua usina. 
Não é necessário renovar todos os sistemas atuais. Nós 
podemos ver o que você tem e sugerir atualizações 
específicas. Assim que construirmos uma base, você 
pode colher os benefícios de uma usina conectada com 
os dados que ela fornece. A visualização em tempo real 
da usina permite que você tome decisões de negócios 
mais inteligentes que afetam o resultado final.

Para obter mais informações, entre em 
contato com o escritório de vendas ou 
distribuidor local.

Conheça nossas soluções para a Indústria de metal.
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