
DADOS GERAIS PARA BLACK MAMBA

PROCESSO DE ENROLAMENTO FILAMENTAR

O processo de enrolamento filamentar (filamento winding), é um

processo com molde aberto que através de um mandril ou molde

rotativo, efetua o enrolamento dos fios de roving (fibra de vidro), que

previamente passou por uma banheira de impregnação ou

molhamento de resina e catalisador, onde os fios são enrolados pela

força rotacional do mandril ou molde. Através de uma programação e

sincronização do eixo rotacional (mandril) e do carro (bandeja),

efetua este enrolamento com largura e da banda (largura dos fios de

roving juntos) e ângulo programado e enrolamento para seu

fechamento completo sobre o mandril ou molde (ver fig. 1)



Na figura dois, podemos verificar os ângulos de enrolamento.

Dando continuidade ao processo, o mandril também poderá

ser revestido ou coberto por um véu de superfície, para que

se crie uma superfície que possa resistir s corrosões químicas.

Quando o véu e aplicado na superfície externa do poste, além

de garantir que a superfície seja protegida pela corrosão, dá

um acabamento superficial muito melhor, até mesmo no

processo de impregnação de gelcoat na cor desejada.

O processo de enrolamento filamentar é muito utilizado para

fabricação de produtos não maciços (ocos), comumente

cilíndricos e cônicos com alta resistência mecânica e química.

Por exemplo: Tubos, postes, vasos de pressão, tanques e ou

reservatórios.



Equipamento desenvolvido para suprir a necessidade de enrolamento

rápido, seguro e com alta confiabilidade de processo de enrolamento.

Equipamento de fácil operação e programação e principalmente com

alta tecnologia e baixo custo de investimento x retorno.

COMPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO BLACK MAMBA

01 Prateleira para fios de roving com até 60 rolos de fios.

01 Quadro passa fios para até 60 fios.

03 Módulos com 6,0 m padrão total 18,0 m

01 Cj Carro longitudinal com acionamento por servo motor.

01 Cj Bandeja de molhamento / impregnação de resina e catalisador

com raspador. Molhamento por imersão e/ou rolo de contato.

01 Cj pente de saída até 60 fios, basculante.

01 Cj Acionamento do mandril com servo motor e redutor.

01 Cj Mesa de apoio do mandril ou molde.



Na figura 7 modelo com mesa de apoio fixa.

Na figura 8 modelo com mesa de apoio com modulo de 
deslocamento, para regular e/ou ajustar o comprimento do mandril 
ou molde.



Na figura 10, exemplo de colocação e/ou retirada do mandril ou 
molde. Pode ser por ponte rolante, ou algum sistema de 
movimentação de carga existente que atenda as características do 
mandril.

Acoplamento rápido (sem chaves)



EXEMPLO DE UMA PLANTA PILOTO PARA UMA MAQUINA FILAMENT WINDING 
COM PRODUÇÃO DE ATÉ 04 (*) POSTES POR HORA. 

GALPÃO COM 25,0m X 50,0 m COM ALTURA PÉ DIREITO MINIMO DE 6,0 m.



 PRATELEIRA 60 FIOS DE ROVING

Prateleira para até 60 rolos de fios de roving, sendo rolo de fios em média de

Ø300 mm Fabricada em perfil laminado e dobrado e chapas em aço carbono

SAE-1020. Acompanha tensionados de barras para os fios de roving e guias

passa fios. Acabamento na cor azul Royal e pintado pelo processo de pintura

eletrostática. Peso aproximado 275 kg (liq). Embalagem de madeira reforçada

nas medidas de 900x2000x2600 mm.

 QUANDO PASSA FIOS

Quadro passa fios. Até 60 fios. Fabricado em perfis laminados e

barras redondas galvanizadas. Acabamento na cor azul Royal e

pintado pelo processo de pintura eletrostática. Peso aproximado 45

kg (liq). Embalagem de madeira reforçada nas medidas de

900x1600x1700 mm



 PRATELEIRA 60 FIOS DE ROVING

Modulo padrão 6,0 m com cremalheira para carro longitudinal. Fabricado em 
perfis laminados/chapas soldadas. Material SAE-1020. Acabamento na cor 
PRETO texturizado fosco e pintado pelo processo de pintura eletrostática. Peso 
aproximado 750 kg (liq). Embalagem de madeira reforçada nas medidas de 
900x1600x1700 mm

Postes

Tubos

Tanques


