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BENEFÍCIOS

rápido, confiável, seguro rmeGlobal.com

MILL RELINE DIRECTOR Safety é uma 
metodologia de análise e captura de evento 
discreto eficiente e comprovada que avalia 
desempenho de segurança real e oferece 
estratégias de aprimoramento de riscos 
controláveis para sua próxima recuperação de 
revestimento.

• Conheça os riscos reais de revestimento de 
moinho com segurança

• Avalie de acordo com padrões de segurança 
do setor

• Calibre a redução de risco disponível por meio 
de atualizações de equipamento e processos 
e comportamentos aprimorados

• Entenda os caminhos para a otimização da 
segurança

• Tenha a garantia de que os riscos estão sendo 
gerenciados de forma eficiente

• Tome decisões melhores baseadas em dados 
que aprimoram o revestimento e a segurança 
operacional

O MILL RELINE DIRECTOR Safety faz com que 
nosso processo de tomada de decisões seja mais 
esclarecido conforme avançamos no revestimento 
mais seguro de moinhos. O programa oferece 
percepções importantes que nos direcionam para 
processos otimizados e apresentam tecnologias 
avançadas e automatizadas que reduzem a exposição 
de nossos funcionários a riscos.

Gerente de manutenção de planta fixa
Mina de cobre e ouro, sudeste da Ásia

A RME é a maior fabricante de equipamento 
original (OEM) do mundo no setor de sistemas
de recuperação de revestimento de usinas.

locais de mineração 
atendidos por equipamentos 
e serviços da RME

países com minas 
que têm equipamentos 
da RME

Mais 
de 440 64
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APLICAÇÕES

• Programa integrado: software, hardware de câmera, 
padrões de segurança do setor, conhecimento de 
recuperação de revestimento da RME

• Captura de vídeo de recuperação de revestimento: 
utilização de até 12 câmeras colocadas em torno do 
moinho

• Estudo de referência de recuperação de revestimento: 
específico para seu local, para que todas as atividades 
relacionadas à recuperação possam ser avaliadas em 
termos de segurança e risco

• Relatório de segurança de recuperação de revestimento: 
inclui dados qualitativos que identificam comportamentos 
de risco conscientes e inconscientes, processos ou 
incidentes e dados quantitativos com taxas de incidentes 
baseadas na severidade do problema

• Otimização de segurança da recuperação de 
revestimento: recomendações justificáveis e verificáveis 
para eliminação de riscos, como design de circuito de 
moinho, otimização de processo de recuperação de 
revestimento, atualizações de equipamento e treinos de 
equipe

• Captura interna e externa das condições do moinho 
durante a recuperação de revestimento

• Identificação e avaliação os riscos de revestimento de 
moinho

• Modelo e planejamento de melhorias para a recuperação 
de revestimento

• Auditoria de recuperações de revestimento subsequentes 
para garantir a conformidade de segurança e riscos

• Determinação dos requisitos de treinamento da equipe
• Suporte dos programas de conformidade, riscos e 

segurança operacional e organizacional
• Orientação da tomada de decisão de CAPEX relacionada 

a atualizações de equipamento de recuperação de 
revestimento e tecnologias de automação avançadas

SAIBA MAIS

SOMOS RME

A RME nasceu há mais de 35 anos fortemente determinada a 
enfrentar os desafios de nossos Clientes. Desde então, o Sistema 
de recuperação de revestimento de moinhos da RME dividiu por 
quatro o tempo para recuperar revestimento de nossos Clientes 
e erradicou muitos problemas de segurança. Essa mesma busca 
orienta o desenvolvimento de nossa Tecnologia RME INSIDEOUT, 
ajudando os Clientes a eliminar os riscos fatais ao permitir a 
recuperação de revestimentos a partir do exterior dos moinhos.
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