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Guinchos são usados para muitas aplicações em embarcações de

pequeno e grande porte. Isso inclui içar âncoras, atracar a embarcação e

depois manter o navio encostado no cais. A Bosch Rexroth apresenta agora

o HIWCB, um bloco de controle desenvolvido especialmente para guinchos

hidráulicos de alta pressão, particularmente destinados à montagem no

convés e com um projeto modular que permite a interoperabilidade com

quase qualquer tipo de guincho.

O novo bloco de controle para guinchos hidráulicos marítimos de alta

pressão foi criado a partir de desenvolvimentos realizados em outros blocos

de controle Rexroth. O que os diferencia é que eles são inteiramente

montados com componentes padrão. Em outras palavras: como usam

técnicas e tecnologias comprovadas, garante-se a confiabilidade. Além

disso, estes blocos vêm de uma linha de produção que também é usada

para fabricar produtos para a indústria mobil. Todos os componentes são

cuidadosamente documentados e parâmetros como torques de aperto são medidos, avaliados e documentados. Esta

abordagem reduz a incidência de falhas dos componentes no campo. E, naturalmente, os componentes

padronizados são mais baratos do que as variantes não padrão.

Projeto modular

O que faz o HICWB único é seu projeto modular, o que viabiliza combiná-lo com praticamente qualquer

guincho. Isto permite que o proprietário da embarcação mantenha menos blocos de controle sobressalentes e cria

mais opções para lidar com mudanças, o que é uma melhoria em relação aos blocos de controle projetados

especificamente para uma determinada aplicação ou um tipo de guincho em particular. Além disso, os novos blocos

podem ser combinados tanto com motores de pistões axiais como radiais. E com seu baixo peso, de apenas 44 kg,

eles podem até mesmo ser montados diretamente no motor.

Cada bloco de controle passa por um tratamento específico completo para adquirir máxima resistência às

extremas condições da operação offshore. Os blocos em si são galvanizados e cromados e é utilizado aço inoxidável

nas partes móveis externas, tais como a alavanca de controle e as buchas. Todos os elementos de ajuste têm

tampas à prova de intempéries. E como barreira protetora final aplica-se um revestimento de três camadas, cada

uma com 80 microns de espessura.

Características

Além de funções padrão normalmente requeridas como contrapeso, válvulas de alívio e anticavitação, estes

leves e compactos blocos de controle oferecem várias características adicionais. Para começar, eles podem controlar

proporcionalmente os guinchos ou cabrestantes usados para levantar ou abaixar a âncora. A assim chamada função

anchor break off do bloco, em combinação com um motor de deslocamento variável, permite que a âncora se

desprenda do fundo do mar de forma controlada. Para esta função é usada uma alavanca manual de três posições:

no modo break off, permite-se aplicar até 1,5 vezes a carga máxima especificada. A segunda posição da válvula
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permite ao operador selecionar a velocidade mínima (que pode ser pré-definida), ao mesmo tempo em que usa

carga máxima especificada. E na terceira posição pode-se usar a velocidade máxima associada à carga mínima.

A segunda característica importante do bloco de controle é a capacidade de manter uma tensão constante nas

amarras quando a embarcação está atracada. Quando as amarras afrouxam devido ao movimento vertical do navio,

ou seja, durante a maré baixa, ou ainda devido à movimentação provocada pelas ondas ou pela carga/descarga, os

guinchos recolhem os cabos das amarras para manter sua tensão. Quando, por outro lado, os cabos são

tensionados pelo movimento vertical na direção oposta, os guinchos têm que liberar mais cabo. A alta capacidade

de resposta do sistema significa que a tensão nas amarras permanece constante, evitando sobrecargas e choque de

forças, e mantendo a embarcação atracada de maneira firme e segura no cais.

Segurança

Por fim, várias características de segurança estão integradas aos blocos de controle. Uma situação extrema

pode potencialmente ocorrer quando, por qualquer razão, é interrompido o suprimento de óleo-hidráulico de um

guincho que está sustentando uma carga e sem freios aplicados. O óleo pode, então, vazar através do circuito de

dreno do motor, sendo enviado de volta para o tanque, resultando em pressão hidráulica insuficiente para continuar

a sustentação da carga. No final, o motor cavitará e a carga cairá descontroladamente. Para garantir uma situação

segura mesmo em casos como este, uma válvula extra é incorporada ao bloco. Ela responde à queda de pressão

retendo o óleo no motor e bloqueando o retorno do mesmo para o tanque. O motor desacelerará, mas não cavitará

e a potência necessária para a sustentação será mantida.

Compacto

Integrar várias características ao bloco de controle tornou possível montar um bloco altamente compacto. Isso

não apenas requer um espaço mínimo no convés, mas também simplifica a integração de funcionalidade na

instalação, já que é preciso uma tubulação consideravelmente menor. E, com menos acoplamentos externos, o risco

de vazamento é ainda mais reduzido. Esta abordagem também reduz, em longo prazo, os custos de manutenção.

Finalmente, para todos os proprietários e construtores de embarcações há o importante benefício

proporcionado pela rede global de serviços da Bosch Rexroth, que oferece capacidade e habilidade necessárias para,

de forma rápida e eficiente, manter ou reparar instalações em qualquer lugar do mundo.
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