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O futuro da configuração de operações de acabamento em massa

Foco total na automação, digitalização e qualidade
Automação, digitalização e controle de qualidade através do monitoramento contínuo do processo,
documentação do processo e eficiência energética – estes são alguns desafios que as organizações
industriais estão enfrentando para se preparar para o futuro. Claro, estes desafios se apresentam
também no acabamento em massa. A Rösler pode oferecer as melhores e mais eficientes soluções
para estes desafios.
Seja para peças em bateladas ou peças individuais, o acabamento em massa abre

Soluções e serviços digitais para o acabamento em massa

continuamente novos campos de aplicação para um acabamento de precisão

A digitalização contínua e a interligação de equipamentos e processos

por meio de desenvolvimentos inovadores em tecnologia de equipamentos e de

representam não apenas um benefício para clientes com operações complexas

consumíveis. Isso inclui atender a demandas rigorosas de qualidade, estabilidade

de várias etapas. Elas também são vantajosas para aplicações menos complicadas.

de processo e documentação de processo. Além disso, no âmbito das operações

Por exemplo, uma máquina pode ser controlada remotamente e seu status de

industriais que não afetam o clima, a eficiência energética e a sustentabilidade

processo atual pode ser acessado. As soluções de software que podem ser

estão se tornando objetivos cruciais. A Rösler está enfrentando de frente esses

implementadas retroativamente permitem, entre outras coisas, a coleta de

desafios de inovação, desenvolvendo novas soluções operações de acabamento

dados do consumo de energia. Essas informações permitem o planejamento e

em massa e melhorando continuamente as soluções já existentes. O objetivo

controle das medidas de economia de energia. A eficácia global do equipamento

final é oferecer produtos e serviços que sejam precisamente adaptados às

(EGE), ou seja, o tempo de operação do equipamento e a eficiência operacional,

necessidades individuais dos clientes, permitindo operações de acabamento

também podem ser facilmente exibidos em um painel. Esta métrica permite tirar

em massa aprimoradas e eficientes e oferecendo o melhor da relação custo

conclusões sobre se um maior volume de peças pode ser processado. Outras

benefício.

áreas onde as soluções digitais da Rösler podem ser benéficas são a manutenção
e o serviço. Ao monitorar os componentes relevantes, tempos de parada não

Operações de acabamento em massa interligadas e totalmente integradas

planejados do equipamento, que frequentemente causam atrasos na entrega,

no processamento de uma única peça

podem ser evitados.

Especialmente em setores como automotivo, aeroespacial, engenharia médica
ou fabricação de ferramentas, o aumento da diversidade e individualização do
produto resulta em lotes de produção menores, às vezes consistindo de apenas
uma única peça. É por isso que há uma tendência clara para o processamento
de uma única peça diretamente integrada a uma linha de fabricação. Para obter
os melhores resultados, várias etapas do processo, como lavagem, rebarbação,
arredondamento de resta e / ou polimento, são geralmente interligados umas às
outras. Para garantir alta eficiência de custos e estabilidade de processo, esses
processos interligados devem ser totalmente automatizados. Como parceiro de
soluções para resolver essas tarefas desafiadoras, a Rösler oferece não apenas
equipamentos de acabamento em massa adaptados com precisão e consumíveis,
mas também dispositivos de fixação especialmente projetados para aplicações
de limpeza e automação, incluindo a integração de hardware e software,
eliminando assim completamente o risco de quaisquer problemas de interface.
Uma tecnologia de sensores altamente precisa permite o monitoramento
contínuo e a documentação de todos os parâmetros do processo, como RPM,
dosagem de líquidos do processo, tempos de ciclo e até mesmo o controle da
posição da peça durante o processo de acabamento. Além disso, sistemas de
controle de qualidade para os componentes processados, ou seja, instrumentos
de medição óticos ou táteis podem ser integrados. Os dados de processo
coletados podem ser transferidos para um sistema MES de nível superior, onde
podem ser processados para permitir a rastreabilidade completa do processo.
Claro, esta documentação pode ser disponibilizada a qualquer momento em
toda a organização.
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Linha de processamento totalmente automatizada com a máquina Rösler Multi-Surf-Finisher
e um sistema de lavagem contínuo, também da Rösler.

