História de sucesso:
Fabricação de bolas de boliche

Mercado atendido
Fabricação

A Eaton implementa uma solução
vencedora para uma fábrica de bolas
de boliche
Localização:
Lake Forest, Illinois, EUA
Segmento:
Uso de água na indústria
Problema:
Um processo de filtragem caro
e ineficiente que culmina em um
impacto ambiental negativo
Solução:
Um processo de filtragem de
dois estágios
Resultados:
Qualidade da água melhorada e
eliminação do transporte e descarte da
água residual consiste de uma prática
comercial sustentável
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“No fim do dia, a qualidade
da água do centro de
usinagem estava
excelente e todos os
problemas com ranço
foram eliminados de
forma eficaz, bem como a
necessidade de transporte
e descarte da água.”
Carl Berthold, Gerente de vendas regional

Contexto

Desafios

A Brunswick Corporation, em Lake
Forest, Ill., está em atividade há,
aproximadamente, dois séculos.

A maioria das bolas de boliche da
Brunswick são feitas na fábrica da
empresa em Reynosa, México. Lá
a água é usada como lubrificante e
fluido de resfriamento para usinar as
bolas com uma esfericidade precisa
e ela ajuda com o acabamento de
alto brilho necessário.

Fundada por um imigrante suíço,
John Moses Brunswick, a empresa
foi aberta, inicialmente, para
negócios como fabricante de
carruagens em 1845. No entanto,
pouco tempo depois, o fundador se
interessou muito por bilhar e
decidiu fabricar mesas de bilhar,
naquela época a maioria delas era
importada da Inglaterra.
Suas mesas se tornaram um
sucesso comercial rapidamente
e o negócio está de vento em popa
desde então.
Uma grande parte desse sucesso
foi a expansão para itens de
boliche, o que inclui a fabricação de
bolas, pinos e equipamentos para
a pista de boliche. No final do
século 19, Brunswick revolucionou
a forma pela qual as bolas de
boliche são fabricadas usando
borracha vulcanizada. Antes disso,
as bolas eram feitas de madeira
maciça. A bolas de hoje em dia são
feitas com plásticos especiais.

Essa precisão, infelizmente, produz
um acúmulo de partículas de
plástico que precisa ser removido
da água com frequência. Fluidos
hidráulicos também são usados
durante o processo, bem como
a graxa para manter o maquinário
lubrificado. Essa combinação vai
deixando a água cada vez mais turva.
Para remediar isso, a Brunswick
contava com dois antigos sistemas
de filtragem por gravidade com um
meio de rolo de papel para limpar
a mistura de água, óleo, plásticos
e produtos químicos. O custo de
manutenção dos filtros era de,
aproximadamente, $1.500 mensais,
que seria um montante aceitável
se os filtros estivessem operando
eficientemente, mas eles
não estavam.
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Como se a situação não estivesse
ruim o suficiente, também era
necessário adicionar produtos
químicos à água para evitar a
formação indesejada de espuma.
Enquanto isso, por conta do
governo Mexicano que está
aplicando regulamentações de água
mais severas e devido ao acúmulo
de hidrocarbonetos e produtos
orgânicos, a água rançosa tinha
de ser transportada regularmente
e substituída por mais água limpa.
Isso custava à Brunswick outros
$2.000 mensais.
Caro, ineficiente e poluente,
o sistema de filtragem da
Brunswick tinha de ser trocado.
Solução
A Eaton foi chamada e logo esse
fabricante industrial diversificado
estava trabalhando com
a Brunswick.
A Eaton desenvolveu um processo
de filtragem de dois estágios.
O primeiro estágio, um recipiente
de filtragem com uma manga
MODULINE de cinco estações
com mangas de filtro de náilon
acopladas para a remoção de
partículas de plástico grossas.
Depois, um filtro MAXILINE de seis
mangas com mangas de feltro de
polipropileno para o acabamento
final. Essa segunda etapa tem
como objetivo garantir que a água
limpa volte para o sistema. No
final de cada semana de trabalho,
a equipe de manutenção instala
pastilhas de adsorção de óleo no
MODULINE e a Brunswick põe
o sistema em funcionamento para
remover quaisquer traços de óleos
e hidrocarbonetos.

Resultados
Desde a conclusão da conversão
feita pela Eaton, a qualidade da água
e os problemas de fornecimento já
não são mais um problema.
“No fim do dia, a qualidade da água
do centro de usinagem estava
excelente e todos os problemas
com ranço foram eliminados de
forma eficaz, bem como
a necessidade de transporte
e descarte da água “Essa é uma
ótima notícia para nós, pois
independentemente da aplicação
com água, a Eaton se dedica a
minimizar qualquer impacto
negativo em todo o meio-ambiente.”
Essa também é uma ótima notícia
para a Brunswick que tem mais do
que grandes ganhos ao alcançar
excelentes práticas comerciais
sustentáveis.
Berthold notifica que a Brunswick
não tem de pagar o descarte da
água há seis meses. Os custos
associados com energia, trabalho,
equipamentos e manutenção das
máquinas antigas foram eliminados,
o mesmo aconteceu com os custos
associados aos produtos químicos
anti-espuma.
Quanto?
“A combinação MODULINE/
MAXILINE se pagou em sete
meses”, observa Berthold. “Esse
é um retorno de investimento
que qualquer empresa estaria feliz
em divulgar.”

Suporte da manga de filtro
MAXILINE MBF HE da Eaton
O baixo perfil do suporte MAXILINE MBF HE
de múltiplas mangas reduz a altura do suporte
para fazer com que a troca da manga seja mais
fácil. Sua alça de 3 pontos garante a vedação
da manga para uma filtragem sem escapes.

Os sistemas da MODULINE são
ideais para aplicações como as das
Brunswick, onde a taxa de fluxo
é muito alta para o suporte de uma
manga de filtro. Os recipientes
individuais podem ser desligados
individualmente para a limpeza
e a substituição da manga durante
a manutenção do sistema de fluxo.
O conjunto de coletor permite que
o fluxo passe por todos os suportes
simultaneamente com uma única
conexão de entrada e saída.
Os sistemas MAXILINE da Eaton
fornecem uma solução de filtragem
fácil de usar e rentável, fornecendo
a solução perfeita para os requisitos
altamente eficientes e de um
grande volume na Brunswick.

Sistema MODULINE de
cinco estações da Eaton

O sistema MODULINE fornece uma
montagem compacta e eficiente de duas
ou mais unidades de suporte de mangas
únicas. A organização de diversos recipientes
assegura taxas de fluxo contínuas.
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e representam as capacidades máximas do software e dos produtos com todas as opções instaladas. Embora
todos os esforços tenham sido feitos para garantir a precisão das informações aqui contidas, a Eaton não
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