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ZBROJENIA DO BETONU
Eurobend S.A., 13677 Ateny, Grecja

Maszyny do obróbki stali zbrojeniowej
do betonu

WYDANIE SPE
CJALNE
ZBI 05/09

Eurobend S.A. posiada ponad 20-letnie doświadczenie w budowie maszyn ze sterowaniem numerycznym i oferuje szeroki asortyment
urządzeń takich jak na przykład automatyczne giętarki do dwuwymiarowych i trójwymiarowych strzemion, jednoliniowe i wieloliniowe
maszyny do prostowania i cięcia prętów, maszyny do spawania siatek zbrojeniowych z drutów i z prętów, maszyny do produkcji strzemion
w formie ciągłej spirali i wiele innych.
Dobra opinia firmy Eurobend opiera się na
zadowoleniu jej klientów. Zaangażowanie, z jakim przedsiębiorstwo podchodzi
do opracowywania niezawodnych i dojrzałych technicznie rozwiązań, odzwierciedla jakość każdej jednej maszyny,
która schodzi z taśmy w zakładzie firmy
Eurobend.
Wysokiej jakości części i produkty końcowe, konkurencyjne ceny oraz doskonały
system serwisu posprzedażnego to najważniejsze atuty firmy Eurobend. 98% maszyn
i urządzeń konstruowanych przez przedsiębiorstwo przeznaczonych jest na eksport,
który w głównym stopniu przyczynia się do
dynamicznego rozwoju firmy. Swój sukces
firma Eurobend zawdzięcza pionierskim
pomysłom i innowacyjnej technologii, połączonych z wysoką jakością i uniwersalnością oferowanych maszyn.
Nieustanny rozwój innowacyjnych, wysokogatunkowych produktów i stałe wzbogacanie wiedzy technicznej od lat stanowi część
strategii przedsiębiorstwa, która pozwoliła
Eurobend S.A. objąć pozycję lidera w swojej branży na międzynarodowych rynkach.
Sprzęt oferowany przez firmę wyróżnia się
wysoką niezawodnością oraz najnowocześniejszą technologią i w połączeniu ze znakomitą obsługą klienta w ramach serwisu
posprzedażnego stanowi idealny wybór
zarówno dla małych i średnich, jak i dużych
producentów elementów zbrojeniowych do
betonu.
Eurobend S.A. dysponuje nowymi, bardzo
nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi
i posiada oddziały marketingowe i serwisowe na całym świecie (Niemcy, USA, Francja, Rosja, Dubaj, Polska, itd.).
Oferta maszyn do obróbki stali zbrojeniowej obejmuje między innymi pełną gamę
programowalnych, wysoce wydajnych,
automatycznych prościarek do stali zbrojeniowej w kręgach (typ MELC), przystosowanych do pracy ciągłej w zakładach
zbrojarskich.

www.cpi-worldwide.com

Eurobend odpowiada za przełom
w technologii obróbki stali zbrojeniowej
do betonu
Metoda prostowania polega na zastosowaniu wirnika z hiperbolicznie wyprofilowany-

mi rolkami, opracowanego i zaprezentowanego przez inżynierów firmy Eurobend na
początku lat 80. Metoda ta wyznaczyła
nowe standardy przemysłowe i otworzyła
drogę innym producentom maszyn.

1: Automatyczna prościarka z serii MELC Monoline z jednym wirnikiem.

2: MELC Flexiline – automatyczna prościarka z opatentowanym systemem błyskawicznej
zmiany średnicy obrabianych prętów.
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Metoda prostowania polegająca
na zastosowaniu wirnika
z hiperbolicznie wyprofilowanymi
rolkami
Wszystkie tradycyjne prościarki wykorzystują
jedną z dwóch różnych metod prostowania:
a) Systemy prostowania bazujące
na rolkach, lub
b) Typowe systemy prostowania
z wirnikiem i głowicami prostującymi.
Obydwa systemy mają swoje zalety i wady.
Metoda wykorzystywana przez Eurobend
bazuje na wirniku, który zamiast głowic prostujących wyposażony jest w zestaw hiperbolicznie wyprofilowanych rolek. Hiperboliczne rolki pełnią dwa zadania równocześnie, a mianowicie zapewniają zarówno
posuw jak i prostowanie prętów, gdyż są
umieszczone pod kątem do osi posuwu
pręta i jednocześnie wirują wokół niego.

3: MELC Polyline – automatyczna wysoce wydajna prościarka z trzema jednocześnie
pracującymi wirnikami i stanowiskiem związywania wiązek prętów.

Zalety
Maszyny do prostowania z serii MELC oferują szereg zalet:
1. Brak potrzeby ciągłej regulacji rolek
prostujących.
2. Najlepsza możliwa jakość prostowania.
3. Ochrona powierzchni prętów.
4. Oszczędność nawet do 40% kosztów
energii.
5. Prostowanie stali zbrojeniowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
(do 1800 N/mm2 UTS) może odbywać
się bez dodatkowych rolek i systemów
posuwu.
6. Prostota mechaniczna maszyny. Wirnik
zapewnia zarówno posuw jak i prostowanie prętów.
7. Pręt jest cięty za pomocą ruchomych
nożyc bez zatrzymywania czy zwalniania posuwu.
8. Prosta konstrukcja systemu umożliwia
produkcję maszyn z maksymalnie
sześcioma (6) liniami wirnikowymi,
które mogą pracować jednocześnie
i niezależnie od siebie. Na każdej linii
mogą być obrabiane pręty o innej
średnicy, a poza tym każda linia
wyposażona jest we własny system
pomiaru, cięcia i odkładania przyciętych prętów. Każda z jednocześnie
pracujących linii może realizować inne
zlecenie.
9. Odpowiednio dobrana geometria
i/lub wykończenie powierzchni hiperbolicznych rolek pozwala obrabiać także
specjalne pręty zbrojeniowe,
np. z powłoką epoksydową, bez
uszkodzenia ich delikatnej powierzchni.
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4: MELC Polyline – automatyczna wysoce wydajna prościarka z sześcioma pracującymi
jednocześnie wirnikami i systemem kieszeni na wyprodukowane porcje prętów.

5: Syntheon – automatyczne prościarki oparte na modelu Flexiline,
połączone z dwugłowicowym systemem gnącym Eurobend.
www.cpi-worldwide.com
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10. Różne rozmiary wirników umożliwiają obróbkę prętów ze stali
zwykłej i nierdzewnej o średnicy od 4 do 22 mm.
11. Wersja wielowirnikowa umożliwia przy ciągłym trybie pracy
obróbkę do 500 m stali na minutę.

Innowacyjne pomysły projektowe firmy Eurobend spełniają
wszystkie potrzeby

Innovation&History

W zależności od wielkości i specjalizacji klienta (firmy handlowe,
zbrojarnie, zakłady prefabrykacji czy producenci siatek), organizacji pracy w zakładzie (produkcja wg średnic lub zleceń) oraz wymaganych możliwości produkcyjnych, firma Eurobend potrafi zawsze
zaoferować idealne rozwiązanie w postaci odpowiedniej maszyny
z serii MELC wyposażonej w wirniki nowej generacji (tzw. wirniki
4G).
Seria MELC Monoline
Niniejsza seria obejmuje modele z jednym wirnikiem o prędkości posuwu do 120 m/min, przystosowane do obróbki prętów o średnicy od
4 do 22 mm. Pracą wirnika steruje falownik, co pozwala dostosować ją do aktualnych potrzeb zakładu produkcyjnego. Odpowiednie wyregulowanie prędkości zwiększa żywotność zużywających
się części i samej maszyny.
Wśród modeli oferowanych w tej serii znajdują się maszyny wyposażone w systemy kontroli skrętu prętów oraz systemy chroniące ich
powierzchnię, przeznaczone do obróbki stali specjalnej, np. stali
o bardzo dużej wytrzymałości, stali pokrytej powłoką epoksydową
i stali nierdzewnej.
Seria MELC Flexiline – idealne rozwiązanie dla zakładów
prefabrykacji betonowej i zakładów pracujących według zleceń
Seria MELC Flexiline składa się z różnych modeli, wyposażonych
w trzy do sześciu wirników oraz jedną wspólną linię pomiaru, cięcia
i odkładania przyciętych prętów, przystosowanych do obróbki prętów o średnicy od 6 mm do 20 mm. Pręty są cięte ruchomymi nożycami (standardowe wyposażenie wszystkich modeli z serii MELC).
Modele te oferują największe możliwości zróżnicowania obróbki
na rynku. Zmiana średnicy obrabianych prętów trwa niespełna
3 sekundy i dzięki opatentowanemu systemowi nie wymaga wymiany żadnych ruchomych części mechanicznych. Bez straty czasu
i wysiłku logistycznego można obrabiać małe i duże porcje materiału,
a każda z nich może składać się z prętów o różnej średnicy i długości.
Seria MELC Polyline – wysoce wydajne automatyczne prościarki
dla dużych zakładów produkujących strzemiona i siatki zbrojeniowe
Seria MELC Polyline składa się z modeli wyposażonych w trzy do
sześciu linii wirnikowych, które mogą pracować jednocześnie i niezależnie od siebie. Na każdej linii mogą być obrabiane pręty
o innej średnicy. Każda linia wyposażona jest we własny system
pomiaru, cięcia i odkładania przyciętych prętów. W trybie pracy
ciągłej uzyskiwane są prędkości produkcji do 500 m/min.
Istnieje możliwość łączenia różnych wirników, przystosowanych
do obróbki prętów o średnicy od 4 mm do 20 mm.
Modele z tej serii mogą być wyposażone w najróżniejsze automatyczne systemy manipulacji i transportu wewnątrzzakładowego prętów.
Seria Syntheon – połączenie prościarki Eurobend Flexiline
z dwugłowicowym systemem gnącym
Jest to kompletna seria prościarek ze zintegrowanym, dwugłowicowym systemem gnącym, przystosowanych do obróbki prętów o średnicy od 6 mm do 20 mm. Unikalny opatentowany system Flexiline
zapewnia automatyczną zmianę średnicy obrabianych prętów
w czasie niespełna 3 sekund.
www.cpi-worldwide.com
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Napęd serwomotoryczny dwugłowicowego systemu gnącego zapewnia doskonałą
precyzję, zarówno w zakresie gięcia jak
i pozycjonowania głowic gnących. Gięcie
w prawo i w lewo oraz zmiana narzędzi
gnących odbywa się całkowicie automatycznie.
Zmianą trybu pracy (tylko prostowanie lub
prostowanie i gięcie) automatycznie steruje
przyjazne dla użytkownika oprogramowanie.

Automatyczne systemy transportu
i składowania
Transport i składowanie wyprostowanych
prętów zbrojeniowych wiąże się z koszta-

mi, które nie są bez znaczenia. Eurobend
oferuje szeroki wybór wymyślnych systemów, które dają się dopasować do specyficznych warunków produkcji w zakładach
klientów i umożliwiają zminimalizowanie,
a nawet całkowite wyeliminowanie kosztów
logistyki. Są to:
• Stanowiska związywania wiązek
prętów,
• Napędzane przenośniki rolkowe
i systemy kieszeni transportowych,
• Systemy składowania.
Napędzany przenośnik rolkowy przykładowo transportuje wyprostowane pręty z prościarki MELC na automatyczne stanowisko

6: Stanowisko związywania wraz z systemem grupowania wiązek.

związywania wiązek prętów. Stopień automatyzacji tego systemu można dodatkowo
zwiększyć za pomocą dwustronnie uchylnego przenośnika rolkowego, który gromadzi
gotowe wiązki w półautomatycznych lub
automatycznych systemach kieszeni magazynujących.
W przypadku zakładów o dużych możliwościach produkcyjnych, szczególnie takich,
w których wykorzystywana jest prościarka
z serii MELC Polyline, zalecanym rozwiązaniem jest zainstalowanie systemu przenośników rolkowych bezpośrednio u wylotu prościarki wyposażonej w system równoległych kieszeni z napędzanymi przenośnikami rolkowymi (rys. 4) w połączeniu z poruszającym się w kierunku poprzecznym automatycznym stanowiskiem związywania wiązek prętów (rys. 7). Stanowisko związywania automatycznie porusza się pomiędzy
końcami poszczególnych przenośników rolkowych podających wyprostowane pręty
do związania.
Każdy przenośnik rolkowy jest wyposażony
w automatyczny system układania prętów,
który porządkuje je przed przekazaniem
do maszyny związującej i tym samym
zapewnia produkcję uporządkowanych,
ścisłych wiązek.
Maszyna do związywania prętów oraz
przenośniki rolkowe są sterowane przez
przyjazne dla użytkownika oprogramowanie i zsynchronizowane z prościarką MELC.
Drut do związywania prętów pochodzi
z kręgów. Całym procesem związywania
wiązek (liczba wiązań, liczba owinięć, itp.)
również steruje oprogramowanie.
Gotowe wiązki trafiają z maszyny do związywania na obustronnie uchylny przenośnik rolkowy, który podaje wiązki do odpowiednich
kieszeni systemu magazynującego (rys. 6).
M

WIĘCEJ INFORMACJI

7: Poruszające się w kierunku poprzecznym stanowisko związywania.

4

ZBI – Zakłady Betonowe International – 5 | 2009

EUROBEND S.A.
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