Assist Drive

O modo simples de melhorar o
desempenho de sua moenda
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Como o Assist Drive funciona?
O Assist Drive é a força complementar para o seu
acionamento com motores hidráulicos Hägglunds

Se o acionamento original da moenda não está em boas condições, é hora contar com o auxílio extra de um Assist Drive
u Mantenha a turbina e o redutor acionando o eixo superior e instale um motor hidráulico no rolo de entrada, saída ou ambos;
u O Assist Drive alivia as engrenagens antigas, aumentando a vida útil e a potência na moenda, além de reduzir o consumo
de vapor da turbina. Quando direcionado para o turbo-gerador, irá gerar mais energia do que a consumida pelo sistema;
u O sinal da velocidade de um encoder, instalado no rolo superior ou na turbina é usado para controlar o acionamento
hidráulico, assim, pode-se variar a velocidade para mais ou para menos compensando diferenças nos diâmetros dos rolos,
e ainda criar fricção que melhora a qualidade da moagem. A velocidade é controlada pela bomba hidráulica sem o uso de
inversores;
u Há muitos anos, motores Hägglunds têm comprovado sua eficiência e durabilidade no acionamento de moendas.
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Instalação
Principais passos para uma instalação rápida e segura:
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1. Remover o rodete do rolo a ser acionado pelo Assist Drive
2. Preparar a ponta de eixo para receber o motor
3. Instalar um ponto fixo para conectar a ponta do braço de torque
4. Definir a posição mais adequada para instalar a unidade hidráulica
5. Providenciar alimentação de energia para o motor elétrico
6. Fornecer sinal da rotação (rpm) no rolo superior

Instalação de Assist Drive no rolo de entrada em uma moenda de 78”.
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Acionamento individual rolo a rolo

Mais do que um paliativo para contornar problemas com os redutores existentes, o Assist Drive é o primeiro passo para
ampliar e modernizar o acionamento da sua moenda. Gradativamente podem ser adicionados novos Assist Drives, com
investimentos parcelados de acordo com a disponibilidade financeira e com o aumento de produção da usina.

Tabela de acionamentos pré-definidos:

Moenda

ton/h

Rotação (rpm)

Torque (ton.m)

Motor hidráulico

Unidade
hidráulica

37”x 66”

420

7,0

21,7

CB1120

200kW / 355cc

37”x78”

500

7,0

28,1

CBM 1600

250kW / 500cc

42”x78”

640

7,0

33,2

CBM 1800

300kW / 500cc

42”x84”

690

6,5

39,5

CBM 2000

355kW / 500cc

46”x84”

770

6,5

43,4

CBM 2400

355kW / 2x355cc

50”x90”

880

6,5

51,0

CBM 3000

450kW / 2x355cc

Valores de torque, rotação ou potência podem ser alterados conforme demanda.
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Moendas com motores Hägglunds
Instalação compacta
Exemplo de um Assist Drive eletromecânico e eletro-hidráulico numa moenda 78” operando com mesmo torque.

u O acionamento eletromecânico requer um espaço longitudinal de aproximadamente 4m e
pesa em torno de 8,5 ton.

u O motor hidráulico Hägglunds requer espaço longitudinal de apenas 1,2m e pesa em
torno de 4,8 ton.

Ampliação da vida útil dos acionamentos originais
Como o Assist Drive assume parte (25% a 30%) do torque do acionamento da moenda, os redutores originais são

Velocidades iguais em
todos os rolos

Aumento da rotação (rpm)
no rolo de entrada

Diminuição da rotação

Relação de velocidade (Rolo de saída/Rolo superior)

aliviados de forma que sua vida útil é prorrogada e os gastos com a manutenção dos mesmos diminuem significadamente.
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Alterando a velocidade dos rolos de entrada e saída em relação ao rolo superior conseguimos melhorar a alimentação na
moenda. O controle automático de velocidade em função da carga, aumenta a extração e diminui a umidade do bagaço da cana.

Facilidade de manutenção e baixo custo operacional
Na entressafra os motores são desacoplados dos eixos e apoiados em suportes provisórios. As mangueiras permanecem
conectadas de forma que não há entrada de água ou contaminantes no sistema. Os acionamentos hidráulicos Hägglunds
tem um custo operacional muito baixo, sendo apenas necessária a troca de filtros e o controle da qualidade do óleo.
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