Vibroacabamento | Tecnologia de jateamento | AM Solutions | www.rosler.com

Inovadores abrasivos para processos de acabamento em massa (mass finishing)

Fácil otimização da qualidade, sustentabilidade e eficiência do
processo de acabamento
Quando se trata de alcançar a qualidade exigida de produtos por meio de tratamento de superfícies, a tecnologia de acabamento em
massa (mass finishing) pode ser usada para uma ampla gama de diferentes tarefas de acabamento. Com suas abrangentes atividades
de pesquisa e desenvolvimento, a Rösler Oberflächentechnik GmbH continua gerando novas evoluções técnicas não apenas para
a tecnologia da máquina, mas também para os respectivos consumíveis de acabamento em massa (mass finishing). Três produtos
recentemente introduzidos permitem melhorar significativamente a qualidade, a reprodutibilidade, a relação custo-benefício e a
sustentabilidade dos processos de acabamento em massa (mass finishing). Ao mesmo tempo, abrem as portas para novas aplicações,
por exemplo, o acabamento de peças complexas com cavidades côncavas.
A tecnologia de acabamento em massa (mass finishing)
pode ser usada para maioria das tarefas de acabamento
de superfície, indo desde a simples rebarbação/
arredondamento de arestas e nivelamento de
superfície até o polimento de alto brilho de peças por
batelada ou componentes individuais. É possível até
mesmo criar efeitos especiais na superfície das peças.
É claro que, como qualquer outro processo industrial,
as operações de acabamento em massa (mass
finishing) devem atender a todos os tipos de requisitos,
como altos padrões de qualidade, estabilidade do
processo, rastreabilidade da peça e boa relação
custo-benefício. Mais recentemente, racionalização
de recursos e sustentabilidade tornaram-se questões
centrais em vários setores industriais. E, finalmente, a
automatização e digitalização em rápido crescimento
nas

operações

de

fabricação

também

exigem

soluções especialmente adaptadas para processos
de acabamento em massa (mass finishing). Por
décadas, a Rösler Oberflächentechnik GmbH vem
enfrentando esses desafios com abrangente pesquisa
e desenvolvimento tanto no setor de equipamentos,
como nas áreas de tecnologia de processos, automação
e consumíveis. Neste contexto, uma grande vantagem
é que a Rösler produz todos os seus consumíveis
internamente. Rüdiger Böhm, gerente global de
P&D da Rösler, explica: “Estudamos extensivamente
as tendências e requisitos técnicos em inúmeras
indústrias e mercados. Nossas descobertas são então
sistematicamente utilizadas para o desenvolvimento
de produtos inovadores de maneira a aumentar
significantemente o valor agregado dos produtos de
nossos clientes e expandir a faixa de aplicação para a
tecnologia de acabamento em massa (mass finishing)”.
MultiShape – um formato exclusivo de abrasivo
viabiliza antigas impossibilidades
Tal inovação é o novo abrasivo cerâmico MultiShape.
Comparado com todos os outros produtos atualmente

A forma patenteada do inovador abrasivo MultiShape reduz significativamente o risco de aprisionamento do abrasivo
nas peças. Também aumenta a estabilidade, eficiência e sustentabilidade dos processos de acabamento em componentes complexos. Além disso, o abrasivo MultiShape com suas áreas de superfície arredondadas permite o acabamento
da superfície das peças de trabalho, que até o momento não podiam ser tratadas com acabamento em massa (mass
finishing) ou apenas com configurações operacionais muito complicadas.

disponíveis no mercado, este abrasivo tem um

segmentos de tubos e componentes com cavidades

formato patenteado sem nenhuma superfície plana

côncavas, como carcaças e peças trefiladas.

e paralela. Por um lado, este formato exclusivo evita

Comparado os abrasivos cerâmicos tradicionais,

o aprisionamento de abrasivo nas peças, o que pode

o novo produto também se caracteriza por um

ocorrer principalmente no caso de peças complexas.

movimento mais rápido e dinâmico da mistura peça/

Esse abrasivo quando alojado pode afetar gravemente

abrasivo e uma maior taxa de remoção de material.

o processo de acabamento e deve ser removido com

Isso resulta em tempos de acabamento até 10%

frequência e de maneira manual. Por outro lado, este

mais curtos. Portanto, o novo abrasivo representa

formato com suas áreas de superfície arredondadas

uma contribuição significativa para uma maior

permite o acabamento da superfície das peças, que

produtividade e eficiência de custos. Outro atributo

até hoje não podiam ser tratadas com acabamento em

importante da mídia MultiShape é a sua característica

massa (mass finishing) ou apenas com operações de

de desgaste uniforme. Este excelente recurso de

configurações complicadas. Isso inclui componentes

manutenção da forma permite um uso mais longo

com áreas de sua superfície de difícil acesso, como

do abrasivo, o que afeta positivamente os custos

pequenos raios, rebaixos, entalhes e fendas, que

operacionais. A intensidade de corte (remoção de

podem ser encontrados frequentemente em peças

material) pode ser ajustada à respectiva aplicação

estampadas e dobradas. Este inusitado abrasivo

de acabamento através de diferentes composições

cerâmico também permite o acabamento eficaz e

cerâmicas.

homogêneo de superfícies externas e internas em
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Acabamento em massa (mass finishing) sem
formação

de

espuma

–

maior

estabilidade,

eficiência e sustentabilidade do processo
A espuma indesejada é um fenômeno comum em
processos de acabamento em massa (mass finishing)
com abrasivo plástico, mesmo com versões de
abrasivos com espuma reduzida. A formação de
espuma pode ser problemática porque, atuando como
um amortecedor entre as peças e o abrasivo, reduz
o desempenho da abrasão e a taxa de remoção de
material. Isso pode diminuir a estabilidade do processo
e o objetivo do processamento muitas vezes não pode
mais ser alcançado dentro do tempo de ciclo definido.
Além disso, a espuma contendo partículas finas de
metal e abrasivo contamina a superfície das peças
acabadas. A espuma também causa uma deterioração
da limpeza da água de processo, exigindo uma taxa
de dosagem de compostos mais alta e forçando o
usuário a substituir a água de processo com mais

Durante as operações de secagem, em que são utilizados mídias de secagem orgânicas, como Maizorb, o aditivo Anti-Dust
previne eficazmente a formação de poeira. O aditivo pode ser facilmente descartado e está em conformidade com os padrões
alimentares vigentes. Isso resulta em peças limpas e condições de produção mais limpas e um ambiente de trabalho mais
confortável.

frequência. Por último, mas não menos importante,

processos de acabamento em massa (mass finishing)

permite uma redução significativa da poeira que

a espuma descarregada da máquina de acabamento

estão sendo executados de forma muito mais estável

ocorre durante os processos de secagem utilizando

em massa (mass finishing) contamina o ambiente de

e os resultados necessários são alcançados em

mídias de secagem orgânicas, como Maizorb. Mesmo

trabalho. No passado, os usuários tentavam controlar

tempos de ciclo menores. Este efeito positivo em

em pequenas quantidades, o aditivo líquido Anti-

a formação de espuma adicionando compostos

relação à eficiência de custos e sustentabilidade é

Dust, facilmente descartável, reduz significativamente

químicos especiais. Mas isso não teve muito sucesso,

aumentado por uma vida útil mais longa d abrasivo e

a formação de poeira. Dependendo dos tempos de

gerou custos adicionais e reduziu a sustentabilidade

água de processo e um uso reduzido de compostos.

operação e das peças, o aditivo pode ser adicionado

do processo.

”Devido à formação de espuma indesejada, muitos

manualmente ou dosado de forma totalmente

Com a mídia plástica não espumante, a chamada versão

usuários estavam usando abrasivo cerâmico, embora

automática.

“N”, o departamento de P&D da Rösler desenvolveu

essa não fosse a melhor opção. Para esses usuários,

O aditivo Anti-Dust é empregado nas operações de

uma solução melhor. Christian Höhn, chefe de

a versão de abrasivo plástico não espumante é uma

secagem de componentes metálicos e plásticos,

gerenciamento de tecnologia da Rösler, explica: ”Antes

ótima oportunidade para otimizar seus processos

sempre que se utiliza mídia de secagem orgânica. Sem

de introduzir o produto no mercado, realizamos testes

de acabamento”, conclui Christian Höhn. Todos os

afetar negativamente o desempenho de secagem,

de campo extensivos com usuários-piloto especiais.

abrasivos plásticos do abrangente portfólio Rösler

garante acabamentos de superfície absolutamente

Os testes provaram de forma convincente que o

estão disponíveis na versão “N” sem espuma.

livres de manchas. Ao mesmo tempo, os resíduos

abrasivo plástico não espumante tem as mesmas

de poeira nas peças acabadas e na área circundante

características de abrasão e desempenho que o

Secagem sem poeira com mídias de secagem

são minimizados. Isso também representa um grande

produto padrão”. Os testes também demonstraram

orgânicas

passo em direção a um ambiente de trabalho limpo

que,

A terceira novidade no setor de consumíveis em 2021

e com pouca poeira. Rainer Schindhelm, gerente da

com

o

abrasivo

recém-desenvolvido,

os

divisão de produção de consumíveis, explica: “Por
ser puramente orgânico e em conformidade com
os padrões alimentares vigentes, o aditivo Anti-Dust
também representa uma contribuição significativa
para um ambiente mais limpo”.
Aumentar

a

produtividade

da

tecnologia

de

acabamento em massa (mass finishing), melhorando
a sustentabilidade geral e reduzindo as emissões de
CO2; estes são os principais objetivos do trabalho de
desenvolvimento da Rösler no ano de 2022. Diversas
soluções dos setores de tecnologia de equipamentos
e consumíveis já estão sendo testadas em diversos
clientes.

Para processos de acabamento com abrasivo plástico, a nova versão “N” não espumante produz resultados
de processamento mais homogêneos e melhora a relação custo-benefício, produtividade e sustentabilidade.
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