Linha de laminação a frio CRL
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Linha CRL

Linha de laminação a frio CRL

As linhas de laminação a frio CRL são projetadas para
produzir fios de aço laminado a frio lisos ou nervurados
para aplicações industriais ou de reforço.

CRL 12

CRL 16

Diâmetros de fio

4 - 8 mm

4 - 12 mm

5 - 16 mm

Peso do rolo / bobina

1 - 5 tons

2 - 5 tons

3 - 5 tons

Potência do bloco de arrasto

75 - 132 kW

110 - 160 kW

160 - 250 kW

Potência do bobinador (motor AC)

35 - 55 kW

55 - 75 kW

75 - 90 kW

4000

CRL 8

VPS

MDLD
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Linha CRL
O produto final obtido através de
bobinadores horizontais semi automáticos ou totalmente automáticos verticais
é fio em bobinas ou em formato de rolo
compacto com diâmetros que variam de
4 mm a 16 mm, enquanto o peso das
bobinas varia de 2 toneladas a um
máximo de 5 toneladas.

HBB

23000

HS

Módulo VPS
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Sistema de Pay-off Vertical VPS

O sistema de pay-off vertical VPS é utilizado para desenrolar bobinas de fio-máquina com diâmetros entre 5,5 mm
e 16 mm e assegura a alimentação contínua da linha.

Módulo VPS
Este é composto por dois braços
basculantes, onde as bobinas de
fio-máquina são carregadas em
sequência e uma torre de pay-off com
altura suficiente para garantir o
desbobinamento do fio em elevada
velocidade sem entrelaçamentos.

vídeo

Módulo MDLD
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Unidade de preparo de fios MDLD

A unidade compacta de preparo de fios MDLD é uma unidade completamente fechada com proteção deslizante. O seu interior aloja um descalcificador mecânico MD e um dispositivo de lubrificação LD que realizam
simultaneamente a limpeza mecânica da superfície e a lubrificação do
fio-máquina.

Módulo MDLD

Descalcificação mecânica MD

Dispositivo de Lubrificação DL

Este inclui um sistema de evacuação
em escala e ligação a um sistema de
exaustão de pó, de modo a manter o
ambiente limpo.

O dispositivo mecânico de descalcificação consiste numa série de rolos que
rompem a superfície das camadas de
incrustação dobrando o fio- máquina
durante o processo de laminação a frio /
estiramento. O MDLD está equipado
com dispositivos de segurança.

O dispositivo de lubrificação de fio LD
lubrifica o fio-máquina com estearato
de cálcio e sódio em pó e é utilizado no
processo de laminação a frio.
O estearato é continuamente misturado
por meio de parafusos de transporte
verticais e horizontais sem fim que são
acionados por caixas de engrenagens
motorizadas.
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Módulo HBB

Monobloco Horizontal HBB

O monobloco horizontal HBB puxa o fio de aço por meio de
cabrestantes especiais, garantindo a força necessária para o
processo de laminação a frio ou estiramento.

Módulo HBB
Este é composto por uma estrutura
robusta completamente fechada por
portas deslizantes, dentro das quais
estão instalados cassetes rolantes RC
ou os painéis de alongamento STR,
diferentes cabrestantes, o dispositivo de
alívio de tensão SRD e as unidades de
guia de fio.

Os cabrestantes são ligados diretamente a uma caixa de engrenagens especial
e robusta que é acionada por um motor
AC no outro lado
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CR 25 / 30 Cassetes de laminação a frio
Os cassetes de laminação a frio incluem
dois conjuntos de 3 rolos, dispostos de
modo a formar três planos equidistantes. Os rolos de carboneto de tungsténio são axial e radialmente ajustáveis.
Os cassetes estão equipados com um
sistema de engrenagens para facilitar a
regulagem da abertura / fechamento
dos rolos por meio de uma alavanca e
com um sistema de lubrificação
automática. Um circuito de água de
refrigeração serve para reduzir o calor
produzido pelo processo de laminação.

Dispositivo de alívio de tensão SD
O dispositivo de alívio de tensão SD
consiste numa série de rolos de metal
duro e reduz mecanicamente as tensões
internas do fio deformado a frio,
modifi- cando as características
mecânicas do fio de reforço, tais como
tensão de escoamento, tensão de
ruptura e alongamento.

Módulo HS
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Bobinador Horizontal HS

O bobinador horizontal HS executa o
enrola- mento do fio em bobinas fixas ou
colapsíveis.

Módulo HS
É composto por uma estrutura robusta
e fechado com uma porta deslizante. As
bobinas são mantidas numa posição
horizontal por dois pinos centrais, um
move-se axialmente por meio de um
atuador hidráulico e o outro gira
acionado por um motor AC.

vídeo

O bobinador horizontal inclui uma
plataforma móvel e um dispositivo de
extração para facilitar os movimentos
dos carretéis vazios ou cheios dentro do
bobinador.

Módulo AVS
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Bobinador Vertical Automático AVS

Os bobinadores AVS totalmente automáticos mais avançados enrolam
fios de aço em bobinas colapsíveis, enquanto empacotam automaticamente bobinas compactas cintadas num formato regular, camada a
camada.

Módulo AVS
Este não requer qualquer operador,
uma vez que todas as operações de
bobinamento, cintagem / pesagem /
etiquetagem e a evacuação das bobinas
compactas são realizadas automaticamente e em menos de dois minutos de
paragem da linha. O bobinador automático AVS é composto por uma
estrutura robusta com uma plataforma
circular de duas posições.

Na primeira posição, as bobinas
colapsíveis são automaticamente
carregadas / descarregadas, cintadas /
etiquetadas / pesadas e abertas /
fechadas, enquanto o bobinamento do
fio, a fixação da cauda / ponto e a coleta
automática de amostras realizam-se na
segunda posição.
O bobinador automático AVS é fornecido com dois bobinadores colapsíveis
automáticos especiais e pode produzir
bobinas compactas cintadas com pesos

entre 2 e 8 toneladas e diâmetros de fio
entre 4 e 25 mm. O manipulador especial
de grua suspensa e a correia transportadora de rolos podem ser configurados de acordo com o layout da fábrica
do cliente. O bobinador automático AVS
também pode ser utilizado para enrolar
fio em bobinas fixas e são carrega- dos /
descarregados de modo completamente
automático.

vídeo
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Módulo SC

Sistema para endireitar e cortar na medida SC

Os sistemas de endireitamento e corte para a produção de
barras são compostos por uma unidade de rolo de aperto,
painéis de endireitamento, uma tesoura volante e um
coletor de barras.

Módulo SC

Dados Técnicos

O sistema pode ser combinado com um
enrolador ou ficar isolado.

• Gama de diâmetros de fio: 4 mm – 16 mm
• Tipo de endireitamento: rolos ou moldes
• Comprimento do coletor de barras:
modular de 2 m a 15 m

Linha de soldadura

Integração numa linha de solda de tela

Dependendo das suas opções de investimento e do grau de automação
necessário, a Schlatter oferece uma solução completa de uma única fonte
- desde um sistema simples até uma linha totalmente automatizada.

Extensível com princípio modular
A linha de laminação a frio e a linha de
solda de tela complementam-se para
formar uma solução de produção
integrada e altamente eficiente.
A integração significa que o arame
transversal da linha de laminação a frio
é alimenta- do sem interrupção para a
linha de solda de tela.

Isto reduz significativamente os tempos
de paragem e elimina a necessidade de
todo o complexo manuseamento da
bobina de fio para o arame transversal.
Assim, o funcionamento da máquina de
solda de tela é simplificado, e a
produtividade é de novo significativamente aumentada.

A vasta gama de módulos e opções
extras garante a extensão até um
sistema de produção automático com
uma necessidade mínima de pessoal.
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www.schlattergroup.com

Um parceiro confiável na construção de instalações

O Grupo Schlatter é líder mundial na construção de instalações para
sistemas de solda por resistência para aplicações especiais, bem como
sistemas de teares para tecidos da indústria de papel, fios e telas. Com
nossa vasta experiência em engenharia industrial, espírito inovador e
nosso confiável serviço de suporte ao cliente, oferecemos aos nossos
clientes sistemas de alto desempenho e alta qualidade.

Experiência na construção de
instalações
A combinação de competência em
tecnologia de solda, teares e engenharia
industrial faz com que o Grupo Schlatter
cotado na Bolsa na Suíça seja um valor
seguro na engenharia industrial.

Segmento de Teares
Nós produzimos teares e máquinas de
acabamento para a indústria de papel,
assim como tecidos metálicos e telas
sob a marca Jäger.

Contato
Segmento Solda por Resistência
Nós desenvolvemos e construímos sistemas de solda por resistência que são utilizados para a produção de telas
industriais e de construção, assim
como na solda de trilhos.

Contato de vendas, suporte técnico,
serviço de atendimento ao cliente e
administrativo estão disponíveis mundialmente nas empresas do grupo, bem
como nos representantes / agentes do
Grupo Schlatter. Os dados de contato
constam em nosso site
www.schlattergroup.com

Produção de fios
A inovadora tecnologia de laminação a
frio, trefilação e estiramento estabelece
novos padrões em termos de segurança,
confiabilidade e eficiência na produção
de fio.
Schlatter Industries AG
Brandstrasse 24
8952 Schlieren | Switzerland
T +41 44 732 71 11
info@schlattergroup.com
www.schlattergroup.com
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