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Aumento de eficiência, redução de custos operacionais e
uma melhor ergonomia para a operação de jateamento
Com vista ao aumento de sua capacidade de produção, a área de acabamento de superfícies da
fundição MMG Marsberger Metallguss Gebr. Cordt oHG foi completamente remodelada para
atender ao aumento de capacidade produtiva, a melhoria de qualidade, bem como tornar o
processo mais ergonômico. Para atingir este objetivo, a empresa investiu em uma nova máquina
de jato contínuo de esteira metálica, na modernização da máquina de jato existente, em dois novos
coletores de pó e em uma cabine de jato, tudo fornecido pela Rösler.
Com vários
acessórios, como
o separador
magnético de alto
desempenho, a
máquina de jato
de esteira metálica
RDGE 1250-4-F da
Rösler foi perfeitamente adaptada
para atender às
exigentes condições operacionais
em fundições

Desde que assumiram a empresa em 1996, ainda como Marsberger
Metallgießerei Erger, os irmãos Olaf e Oliver Cordt vêm impondo
um processo de forte expansão nas atividades produtivas. Hoje, os
equipamentos e serviços da empresa incluem várias linhas de fundição em
areia de diferentes ligas de alumínio, fundição por gravidade e usinagem
dos componentes fundidos em moderníssimos tornos e centros de
usinagem.
Pacote completo para a operação de limpeza por jateamento
Em 2018, para melhorar o processo de limpeza de peças de maneira a se
adequar às novas demandas do mercado, a empresa decidiu comprar uma
nova máquina de jato, bem como modernizar o seu sistema de jateamento
existente. Adicionalmente, dois novos coletores de pó e uma cabine de
jato manual foram adquiridos. Graças ao moderno design, à alta qualidade
dos equipamentos, ao serviço completo de pós-vendas e à possibilidade
de aquisição de todo o pacote de uma única empresa, o cliente decidiu
realizar este projeto desafiador com a Rösler. Outra razão para seguir com
o fornecedor de Untermerzbach (Rösler) foi a excelente referência em
outra fundição, a qual tem uma excelente experiência e alto conceito de
equipamentos Rösler similares.
A máquina de jato de esteira metálica atende a todos os requisitos de
qualidade, desempenho e ergonomia
O novo sistema de jateamento tinha que não só atender os altíssimos
requisitos de qualidade na limpeza das peças, de produtividade e de
disponibilidade de máquina, como também ser ergonômico para a
equipe de operação do equipamento. Em vista dos requisitos solicitados
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pelo cliente, a Rösler desenvolveu uma versão para fundição da de jato
contínuo de esteira metálica RDGE 1250-4-F com um elevador de canecas
bipartido de maneira que a máquina pudesse ser instalada no galpão
com altura máxima de 5 metros. No projeto, foi dada uma especial
atenção na optimização das proteções contra desgaste. Por exemplo, a
câmara de jateamento é completamente construída em aço manganês e
com proteção adicional de placas intercambiáveis de alta resistência ao
desgaste. A esteira metálica, também em material de alta resistência ao
desgaste, é construída para suportar cargas de até 250 kg para cada metro
linear.
Quatro turbinas Gamma 400 G, estrategicamente posicionadas na câmara
de jateamento, com potência de acionamento de 15 kW cada, garantem
que até peças complexas sejam jateadas e perfeitamente limpas. Em
comparação com as turbinas convencionais, as turbinas Rösler de alto
desempenho com palhetas curvas em formato Y, geram até 20% mais
rendimento de jateamento a despeito de manter um baixo consumo de
energia. Devido ao seu design exclusivo, as palhetas podem ser usadas
de ambos os lados. Devido ao seu inteligente sistema de troca rápida, a
palheta pode ser trocada ou ter seu lado invertido muito rapidamente, sem
a necessidade da desmontagem da turbina. Isto praticamente duplica a vida
útil das palhetas. As turbinas Gamma 400 de alta resistência ao desgaste e
de baixo consumo de energia também foram usadas na modernização do
sistema de jateamento existente.
A nova máquina de jato RDGE é equipada com sistema de presença de
peças, garantindo que o as turbinas só serão acionadas quando peças
estiverem passando através da câmara de jateamento. Sem peças
presentes na câmara de jateamento, a máquina entra automaticamente
em modo de espera (“stand by”). Isso também contribui para a redução do
desgaste e para o baixo consumo de energia.
Tanto o fluxo de abrasivo, de até 200 kg/min, como a velocidade da
esteira podem ser ajustados, sendo que o operador pode fazer isso
automaticamente pela seleção de programas de jateamento previamente
armazenados no sistema PLC. O sensor de altura de peça permite um
ajuste optimizado da unidade de sopro de peças instalado na saída da
câmara de jateamento. Isso permite a remoção do resíduo de granalha
que possa ter ficado na peça. O sistema de recuperação de granalha é
equipado com um separador magnético (para remoção de areia) de alto
desempenho.

