
  

NEWS
Único na Europa
a Siemens aG da Áustria, através de seu novo centro  
de tratamento de superfícies, mantém a liderança  
tecnológica no setor de pintura de vagões. uma plata- 
forma móvel central movimenta os vagões automatica-
mente para dentro das cabines. Pág. 2

automatização Em EtapaS   
no ural, rússia, a zhBl 1 produz modernos elementos 
pré-fabricados de concreto em um novo sistema de circu-
lação. a capacidade produtiva projetada é de 55.000 m3 
por ano. a nova concepção de planta, dá flexibilidade à 
produção, garantindo a competitividade no futuro. Pág. 3 

Com a ampliação da produção, a Aleris reage à 
demanda crescente de metais leves na indústria 
automotiva. Nesta, que é uma das maiores fábri-
cas de laminação de alumínio da Europa, a 
empresa, entre outros, produz em Duffel para este 
setor, chapas e cintas de alumínio. Tratando-se do 
primeiro sistema de armazenagem vertical para 
bobinas da Aleris, a vasta experiência da Vollert 
em sistemas de intralogística foi decisiva na esco-
lha feita pelo cliente. De imediato, diversos desa-
fios no desenvolvimento de uma solução apro-
priada para a logística interna foram solucionados 
pelos engenheiros, tais como: cargas pesadas, cur-
tos tempos de ciclo e o transporte automatizado 
de bobinas com ou sem carretel. Além disso, 
devido às características próprias da laminação, 
o sistema precisa ser projetado para um diâmetro 
sempre variável de bobina.  

Logística interna automatizada  
acelera a produção
O novo sistema de armazenagem vertical com  
26 m de altura, 11 m de largura e 88 m de compri-
mento pode acomodar até sete bobinas sobrepos-
tas no armazenamento temporário, antes e após 
os processos de laminação. As bobinas com até 
25 toneladas são transportadas pelo transeleva-
dor com velocidades de até 2,5 m/s e colocadas 
sobre o ponto central de apoio por meio de um 
braço telescópico apenas. Pelo fato do diâmetro 
externo das bobinas variar freqüentemente depen-
dendo do processo de laminação, o ponto de apoio 
é o único ponto fixo, independente do tamanho da 
bobina. Além disso, desta forma, bobinas com ou 
sem carretel podem ser transportadas. “Isto torna 
a movimentação de carga interna na Aleris muito 
flexível”, diz Lars Strobel, chefe de projetos da 
Vollert, esclarecendo o princípio da solução. O sis-
tema de armazenagem vertical é equipado com 
uma ligação logística direta, tanto à laminadora a 
frio, como ao forno de homogeneização e a um 
forno de tratamento térmico contínuo - (CALP). O 
transporte é realizado por meio de quatro carros 
elevadores de bobinas. 

O manipulador de bobinas traz segurança 
aos processos
A descarga dos caminhões na entrega é realizada 
por meio de um manipulador especial da Vollert, 
equipado com um mecanismo de translação girató-
rio, de elevação e de guindaste de pórtico, e uma 
envergadura de 19,5m. Após o processo de descarga, 
o manipulador realiza os demais passos de maneira 
totalmente automática. O translado é realizado atra-
vés dos três eixos, com velocidade de até 1 m/s 
para X e Y, e velocidade de elevação até 0,5 m/s. A 
garra detecta e mede o centro da bobina e verifica a 
ocupação do sistema de armazenagem vertical, então 
decide se a transporta para o depósito intermediá-
rio ou diretamente para o processamento no lamina-
dor Sexto. Além disso, o manipulador opera também 
na saída do forno. Após o tratamento térmico, as 
bobinas de alumínio aquecidas até 500 ºC são trans-
portadas de volta para o sistema de armazenagem 
vertical para arrefecimento. O transporte interno com-
pleto é assim realizado sem intervenção manual. O sis-
tema completo já foi entregue pela Vollert à Aleris no 
3º trimestre de 2012. As instalações estão operando 
com capacidade plena desde o início do ano, e em março 
de 2013 ocorreu a inauguração oficial da fábrica. 
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Flexibilidade determina o nosso cotidiano: As 
plataformas eletrônicas móveis permitem-nos a 
comunicação em qualquer lugar do mundo. As 
distâncias e os intervalos de tempo são encurta-
dos e a pressão para o crescimento contínuo de 
produtividade rentável aumenta. Mas os nossos 
clientes exigem flexibilidade e produtividade 
também de sua própria produção. Esta precisa 
atender aos desafios das tendências futuras.  
É natural que ela precisa ser acelerada, a fim de 
alcançar uma eficiência economica ainda maior. 
Neste sentido, nos projetos para nossos clien-
tes, você encontra vários exemplos das mais 
diversas soluções, nos mais diversos âmbitos de 
aplicação: desde o transporte automatizado  
de bobinas com ou sem carretel, passando por 
sistemas de pintura e limpeza para vagões  
ferroviários, até a produção flexível de elemen-
tos pré-fabricados de concreto armado. Tudo 
realizado sob medida e posto em operação 
dentro dos resultados desejados. 

Esperamos ser para você uma fonte de inspiração!

Cordialmente,

Hans-Jörg Vollert

Levantando      
25 toneladas com  
um só braço

A Aleris International, Inc. aumenta sua capacidade de produção em sua fábrica de Duffel, na Bélgica, através  
de um novo laminador Sexto. Além da automação completa da logística interna, a incumbência dada à Vollert 
abrange também um sistema totalmente automatizado de armazenagem vertical de bobinas. Até 32 bobinas, 
com um peso de 25 toneladas, são movimentadas para dentro e para fora do depósito a cada hora.   
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Caras leitoras,  
caros leitores,



   

Próxima parada: Centro automático de pintura
Passeando com o vagão-leito através do sistema de pintura
No novo centro de tratamento de superfícies da Siemens AG Áustria, metrôs e vagões de passageiros são conduzidos automaticamente para as respectivas 

cabines de tratamento de superfície. A técnica de revestimento recém desenvolvida, em combinação com a plataforma central automática móvel, é única na 

Europa e confere ao layout da planta flexibilidade e eficiência.

Na unidade da Siemens AG 
Áustria em Simmering/ 
Viena existem 17 cabines 
de tratamento de superfície 
e um espaço para jateamen-

to livre de 8.000 m2. Pela 
primeira vez na Euro-

pa, aqui são empre-
gados também 
robôs de pintura 
para tintas à base 

de água no revesti-
mento dos vagões. 

São revestidos, entre outros, 
metrôs para as cidades de Viena, 

Munique e Varsóvia bem como vagões 
de passageiros para linhas férreas pa-

drões. O elemento de união 
central é composto por uma 
plataforma móvel da Vollert. 

Esta desloca os vagões em 
ambos os sentidos e pos-
sibilita que as diferentes 

estações de processamento possam ser dispostas 
paralelamente em um layout compacto e altamen-
te flexível. 

Autonomia no transporte em planta com 
funcionamento automático 
A plataforma móvel de vagões, com 27,5 m de lar-
gura e 6 m de comprimento pode percorrer um tra-
jeto de até 90 m e acomodar cargas de até 20 tone-
ladas. A velocidade de condução é ajustável 
continuamente até 0,8 m/s. Os transmissores de 
valor absoluto afixados nas paredes do fosso garan-
tem o movimento uniforme dos dois acionamentos. 
“O posicionamento dos vagões é feito com altíssima 
precisão, o que é especialmente importante para a 
pintura por robôs”, esclarece Dieter Schnell, gerente 
de projetos da Vollert. Um veículo de manobra de 
aprox. 27 m de comprimento atua nos chassis gira-
tórios auxiliares (trolleys) dos vagões, deslocando-os 
nos dois sentidos. O avanço é realizado com proteção 
ATEX (contra explosões) por meio de rodas de fricção 
instaladas unicamente sobre a plataforma móvel, ou 
seja, fora das cabines de trabalho.

Maior disponibilidade, menor desgaste
Mais de 900 veículos de luxo são carregados diaria-
mente em vagões de dois andares na Audi em Neckar-
sulm. Para o carregamento sobre trilhos são usados 
uma máquina de manobras automática e uma plata-
forma móvel. A elevada carga de trabalho e o estresse 
permanente, daí decorrente, impuseram a esta planta, 
fornecida por terceiros, um desgaste contínuo desde 
1995, fato este que fez com que a Vollert fosse con-
tratada para fazer um retrofit completo do sistema. 
Durante o recesso de Natal, todo o sistema de acio-
namento e controle da plataforma móvel foi substi-
tuído por componentes novos; além disso, o equipa-
mento de manobras foi submetido a um retrofit geral, 
incluindo sistema hidráulico e pintura. “Este procedi-
mento, para que aconteça livre de interferências e 
seja bem sucedido, necessita de um planejamento 
minucioso em conjunto com o cliente”, relata Helmut 

 

O fabricante chinês Tianjin Zhongwang 

Aluminium encarregou à Vollert a realização 

de um plano de intralogística de dimensões 

gigantescas, onde um mega sistema de 

armazenagem vertical de 7 andares, refrige-

ração integrada, para 1.160 bobinas de 

alumínio e uma capacidade de carga total 

de aprox. 31.000 t é o ponto central do 

pedido. Tal pedido abrange também a conexão 

logística das linhas de laminação a frio, bem 

como dos diferentes setores de processa-

mento, por meio de carros transportadores 

de bobinas e de dois Veículos por Comando 

Automático (sigla em inglês – AGV). No 

setor de fundição, a Vollert está instalando 

um sistema abrangente de fluxo de material, 

que assegura o armazenamento e transpor-

te dos blocos de alumínio fundido desde o 

alto-forno até a linha de laminação a quente. 

Diversos manipuladores automáticos, bem 

como estações de basculamento, carros de 

transporte e veículos para túneis otimizam 

os processos. Sucessor de outros três 

projetos de grande porte, Xiashun, Henan 

Zhongfu e Weihai, este é mais um mega-

projeto na região asiática.

Laminação 
de alumínio 
na China 

Máxima segurança para a circulação de 
operadores 
No posto de controle todas as operações podem 
ser visualizadas. Um sistema de vídeo autônomo 
com quatro câmeras transmite por rádio freqüência 
para as cabines imagens ao vivo, possibilitando a 
vigilância contínua dos processos de movimentação 
dos vagões. “Nos sistemas de pintura de compo-
nentes de grande porte, quase sempre operadores 
têm que entrar em ação”, diz Dieter Schnell, “por 
isso, sistemas de segurança são necessários para 
proteção e monitoramento das vias de translado e 
dos postos de trabalho, de forma confiável.” Ao 
todo, 10 scanners de segurança analisam os per-
cursos e reconhecem possíveis obstáculos. Além 
disso, sistemas de ultrassom detectam se um pos-
to de trabalho eventualmente está ocupado. Toda 
a técnica de cabines e o sistema de transporte 
foram projetados visando a alta qualidade dos pro-
dutos e eficiência energética. A Siemens Áustria 
mantém, assim, sua posição de vanguarda no que 
se refere à tecnologia de revestimento de 
vagões. 

Schneider, chefe do setor de serviços da Vollert. “E de 
fato tivemos um excelente ambiente de cooperação 
com os colegas em Neckarsulm.” A Vollert, devido a 
projetos anteriores de retrofit para a VW em Wolfs-
burg e Audi em Ingolstadt, detinha a experiência 
necessária para execução dos serviços. Um refina-
mento da técnica de controle de movimentação pro-
porcionou um deslocamento paralelo milimetrica-
mente preciso da plataforma móvel de 36 m de 
comprimento. Além disso, a equipe assumiu a gestão 
das interfaces e instalou um novo sistema de trans-
ferência de dados. A elaboração de um novo plano de 
emergência aumentou a segurança na área dos trilhos 
e oferece, adicionalmente, a possibilidade de opera-
ção totalmente manual. Assim, mesmo havendo uma 
avaria ou queda de energia, fica assegurado 
o despacho dos veículos novos.

Com o retrofit de uma planta de terceiros pela Vollert, a Audi em Neckarsulm garante a funcionalidade da unidade de carregamento de veículos de  
passeio nos vagões de carga ferroviários por mais dez anos.
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Venha o que vier...  
Flexibilidade é uma questão decisiva na produção de elementos pré-fabricados de concreto

A demanda por elementos pré-fabricados de con-
creto de alta qualidade na Rússia é grande e estrei-
tamente ligada à tendência de mudança para um 
modo de construção mais moderno e energetica-
mente eficiente. Por isso, para Alexander Seifert, 
proprietário da fábrica de elementos pré-fabricados 
de concreto ZhBl 1 em Cheliabinsk, uma cidade com 
1 milhão de habitantes, a modernização do parque 
fabril é prioridade máxima. Uma tarefa colossal: 
ZhBl 1 é a maior fabricante de elementos de con-
creto da região e já produz, desde os anos 50, uma 
vasta gama de pré-moldados. Por isso, juntamente 
com a Vollert, foi desenvolvido um projeto para as 
instalações já existentes visando a ampliação gra-
dativa dos processos automatizados. Assim, através 
da flexibilidade produtiva, a fábrica está preparada 
para as tendências do futuro. Para este projeto, as 
mesas de formas serão produzidas e fornecidas pela 
Nuspl, a especialista em sistemas de forma.

Processamento direto dos dados CAD
Será instalado um sistema completamente novo 
fornecido pela Vollert, que prevê a circulação das 
mesas de forma, com 3,6 m de largura x 8,5 m de 
comprimento, e inclui o comando a partir dos dados 
extraídos e processados diretamente do software 
CAD. Uma plotter desenha todos os contornos de 
formas e de componentes embutidos sobre as 
mesas. A pedido do cliente, o distribuidor de concreto 
possui duas caçambas independentes, possibilitando 

processar de maneira flexível o concreto padrão e 
os pigmentados. Além disso, um pórtico móvel de 
22 m permite a concretagem em três posições dis-
tintas, cada uma pronta para realizar um tipo dife-
rente de compactação. Assim, estão garantidas a 
excelente qualidade de acabamento do concreto e a 
mais alta flexibilidade para o processo de produção.

Um carro transferência com capacidade 
para de até 80 t poupa energia
O conceito de eficiência energética é importante 
não somente na produção dos elementos pré-fabri-
cados de concreto, mas vale também para toda a 
produção, principalmente quando consideramos as 
baixas temperaturas do inverno Russo. De modo a 
não ter que se abrir sempre o portão do galpão da 
fábrica, ao transportar elementos prontos para o 
local de estoque, foi concebido um carro de trans-
porte especial para elementos pré-fabricados de 
concreto com capacidade de carga de até 80 t. Ele 
reduz as viagens ao mínimo e, conseqüentemente, 
o consumo de energia para a calefação do galpão. 
Até 10 elementos, pesando até 8 t cada, podem ser 
transportados a cada viagem. Um sistema moderno 
de calefação a gás limita o consumo de energia na 
câmara de cura. Esta oferece lugar para 60 mesas, 
que são movimentadas para dentro e para fora atra-
vés de um transelevador automático. Nas proximi-
dades imediatas encontram-se duas unidades de 
alisamento, posicionadas acima das unidades de 

Junto à fronteira do Ural meridional são produzidos elementos maciços e paredes sanduíche em um moderno sistema 
de circulação. Está planejada uma produção de aprox. 55.000 m3 por ano. A alta flexibilidade garante o futuro da planta.

   

Fundada a  
OOO Vollert RU
A OOO Vollert RU (Rússia) fortalece a presença de 
longos anos da Vollert no mercado russo e apro-
xima nossos especialistas ainda mais dos nossos 
clientes na região. O foco da atuação está na 
venda e distribuição de toda a gama de produtos 
para plantas de elementos pré-fabricados de con-
creto, sistemas de intralogística e sistemas de 
manobra, bem como serviços, mas também o es-
treito relacionamento com os clientes e o acom-
panhamento dos projetos. Com Sergei Lapyrev, a 
equipe da Vollert é ampliada por mais um espe-
cialista do setor. No passado ele trabalhou, entre 
outros, como diretor executivo de uma fábrica de 
elementos pré-fabricados de concreto e como 
gerente de projetos na implementação de moder-
nas linhas de produção. Somente na região de 
Moscou, a Vollert trabalha atualmente em três 
grandes projetos. Também aqui se verifica que a 
tendência é o fornecimento de plantas completas 
no modelo turn-key, o que leva a uma crescente 
demanda pelos produtos e soluções Vollert, graças 
ao know-how.

limpeza. “Foi importante ter acomodado todo o sis-
tema de circulação na área coberta já existente (24 
x 112 m)”, esclarece Igor Chukov, chefe de vendas 
da Vollert. “E isso só foi alcançado através do 
emprego de idéias criativas.”  

Limpar e transportar ergonomicamente
Após a cura completa, as mesas são transferidas 
automaticamente, e os elementos de concreto são 
desmoldados e posicionados para transporte por 
meio de uma mesa basculante. Um sistema de lim-
peza de perfis de forma da Vollert, adaptado aos 
novos tipos de perfis magnéticos, providencia o 
retorno livre de interferências e a limpeza de tais 
componentes. Para um excelente resultado de lim-
peza, um detector de geometria dos perfis ajusta 
automaticamente a altura da escova em conformi-
dade com o tamanho dos mesmos. Além disso, um 
outro sistema de transporte ergonômico da Vollert 
é utilizado para o transporte seguro dos elementos 
de janelas e portas. Até o final do ano o sistema 
estará operando em sua totalidade. Automatiza-
ções parciais posteriores, como o emprego de um 
robô de moldagem, já foram previstas e podem ser 
implementadas a qualquer hora. Contudo, o próximo 
passo já está definido: o projeto e a modernização 
do circuito de produção para lajes alveolares da 
ZhBl 1 serão realizados pela Vollert. 

Da esquerda para a direita: Sergei Lapyrev, Igor Chukov
RANGIERSYSTEME INTRALOGISTIKSYSTEME BAUSTOFFANLAGEN SERVICES

FÁBRICAS DE 
ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADOS



  

Em Sóchi, na Rússia, um robô de manobras 
providencia a limpeza de trens regionais
Os visitantes e amigos dos XXII Jogos Olímpicos de 
Inverno em Sóchi já podem alegrar-se com uma 
recepção brilhante logo na chegada: 38 novos com-
boios regionais do tipo Desiro da Siemens, adquiri-
dos pela Empresa Ferroviária Russa (RZD), iniciarão 
suas operações para o grande evento esportivo, 
incluindo também uma planta moderna para a lava-
gem dos vagões de passageiros. A estação de lim-
peza foi concebida especialmente para os novos 
comboios regionais de 126 m de comprimento, que 
em russo são chamados carinhosamente de “Lasto-
chka” – pequena andorinha. Para garantir uma boa 
lavagem é necessário que haja uma velocidade baixa 
e, antes de tudo, constante – desafios ideais para 
um robô de manobras da Vollert. Após a seleção do 

programa de lavagem desejado, o robô do tipo KR50, 
guiado por controle remoto, é conduzido imediata-
mente até o comboio estacionado, acoplando-se 
automaticamente a ele. Depois o comboio segue em 
velocidade constante através da linha de limpeza, 
realizando duas paradas para a lavagem frontal e 
traseira. Em seguida é dado um comando por rádio 
para o desacoplamento da composição e a “pequena 
andorinha”, recém-lavada, pode prosseguir viagem. 

Condições severas 
Foi a pouco que o próprio robô de manobras iniciou a 
sua longa viagem desde Weinsberg até a costa do 
Mar Negro na Rússia. Do porto de cargas pesadas da 
Antuérpia ele prosseguiu de navio, primeiramente até 
São Petersburgo e, daí, de caminhão, percorrendo mais 
2.500 km até o seu destino final. Desde novembro,  

o KR50 demonstra o seu desempenho sob condições 
climáticas extremas. Mesmo sofrendo as ações de 
vento, gelo, chuva, neve e temperaturas de -40 ºC 
até +40 ºC, o robô trabalha 24 horas por dia, 
365 dias por ano.

EXCON 2013

Bangalore, Índia, 20 de Novembro – 24 de Novembro de 2013

Betondag 2013

Rotterdam, Países Baixos, 21 de Novembro de 2013

BIG 5 Show 2013

Dubai, VAE, 25 de Novembro – 28 de Novembro de 2013

ENGINEERINGdays 2013

Viena, Áustria, 3 de Dezembro – 4 de Dezembro de 2013

ICCX Russia 2013

São Petersburgo, Rússia, 3 de Dezembro – 6 de Dezembro de 2013

Int. Build Expo 2013 

Basrah, Iraque, 16 de Dezembro –  

19 de Dezembro de 2013

58. BetonTage 2014

Neu-Ulm, Alemanha, 18 de Fevereiro –  

20 de Fevereiro de 2014

PaintExpo 2014

Karlsruhe, Alemanha, 8 de Abril –  

11 de Abril de 2014

A maior viga de 
concreto armado 
da Alemanha 

Largada brilhante para os Jogos de Inverno 

A Nuspl está fabricando uma forma de 100 m de comprimento, que será 
empregada na fabricação de elementos de concreto para a construção do 
maior centro de triagem de encomendas da DHL na Alemanha em Oberts
hausen, próximo ao aeroporto de Frankfurt. No futuro serão classificados 
ali 50.000 pacotes por hora. A empreiteira geral para este projeto especial 
é a Bremer AG, especialista em elementos préfabricados em concreto 
armado e no fornecimento completo de galpões de logística e prédios de 
escritórios, parques de estacionamento, galpões para instalações indus
triais e estádios. Com 330 unidades de carregamento e uma área de quase 
cinco campos de futebol, o desafio do projeto da DHL está na estrutura 
autoportante e no vão livre deste imenso galpão. Para isto serão produzi
das 62 vigas de concreto armado pesando 85 toneladas e uma enverga
dura de 56 m cada. No total serão necessários 1.900 elementos de concreto 
armado préfabricado, para a execução do projeto. A tradicional marca 
Nuspl pertence à Vollert desde 2012 e amplia sua gama de produtos, entre 
outros, na fabricação de formas estacionárias para pilares e vigas. 

O Vollert News  

está disponível 

também como 

aplicativo para iPad.

A Vollert apresentará suas soluções  

nas seguintes feiras:
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