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Para enfardar celulose,
escolha a qualidade
Belgo Bekaert Arames.



Capítulo 1
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• Limite de resistência = 100 a 120 kgf/mm2

• Alongamento = 7% mínimo em 254 mm
• Torção = 25 vezes (mínimo)
• Camada de zinco = 25 a 45 g/m2 
   (camada controlada por processo volumétrico - NBR 7397)
• Aderência
• Excelente acabamento superficial (uniformidade e brilho)
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Propriedades mecânicas e galvanizaçãoEspecificações

Dimensões e tolerâncias: bitolas e diâmetros (Ø)

2,18 mm
2,30 mm
3,00 mm

±0,05 mm

Informações técnicas do arame 
para enfardar celulose



Capítulo 1
Informações técnicas do arame 
para enfardar celulose

Acondicionamento: 
bitolas de 2,18 - 2,30 - 3,0 mm
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• Evitar retirar a embalagem plástica antes   
da utilização;

• Não estocar em locais fechados com 
produtos químicos;

• Não arrastar ou jogar no piso;
• Estocar em locais fechados, evitando chuva;
• Não empilhar spider;
• Não utilizar produtos abrasivos ou derivados 

de petróleo para limpeza;
• Não utilizar como equipamento de suporte 

ou outros fins;
• Utilizar preferencialmente ganchos 

sob o orifício superior para transporte                  
das unidades.

7

Altura do arame no spider = 1.200 mm (máximo)
Capacidade de carga de arame por spider = 700 a 1.100 kg

(2,18 - 2,30 - 3,0 mm)

Spider retornável

Diâmetro da base:
850 mm

Diâmetro das hastes:
500 mm

Altura:
1.620 mm

Capacidade:
1.100 kg de arame

Recomendações para manuseio
e armazenagem do spider/arame



Capítulo 2 Pay-off (sistema de desenrolar arame)
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Utilizar o pay-off completo: base, chapéu, cone e endireitadeira,
garantindo, desta forma, a performance do arame.

Encostar no arame
e deformar, no máximo, 
50% do diâmetro 
nominal do fio.

R1

1) Fluxo do arame na amarradeira

R1 R2

Encostar no arame
e deformar, no máximo
30% do diâmetro 
nominal do fio.

R2

3.600 320

1.170

Máx: 
1.140

Melhor:
560

Arame

Chapéu

Endireitador

Cone

Spider

Base

Medidas em centímetros



Capítulo 2 Capítulo 3Pay-off (sistema de desenrolar arame)
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2) Fluxo do arame na unitizadora

Dicas de manutenção

A limpeza está indicada nos componentes do sistema e em
que frequência deve ser feita, utilizando sempre ar comprimido.

• Durante as paradas gerais ou de oportunidade, 
fazer limpeza geral e lubrificação nos        
pontos críticos.

• Aconselhamos análise de vibração mensal nos 
blocos e partes móveis e também análise de 
óleo para centrais hidráulicas.

1 vez por dia

1 vez por semana 1 vez por mês



Capítulo 4 Problemas e soluções
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Problema ProblemaSolução Solução

Embaraçamento do arame Agarramento do arame    
no extrator

Sobra de arame no spider

Aumento do consumo de
peças de desgaste

Retirar o chapéu ou coroa e rearranjar as espiras, 
desfazendo os entrelaços.

Efetuar limpeza com ar comprimido no extrator, 
avaliar a bitola do arame e a linearidade do mesmo.

Verificar a correta utilização da base e do chapéu 
no pay-off.

Identificar as peças desgastadas para posterior 
apreciação da Comissão Enfardar Celulose da Belgo 
Bekaert Arames.

Raspado - Verificar internamente, nas guias da 
máquina, pontos onde o arame está sendo raspado.
Flaking - Cortar uma espira do arame e submetê-la 
a um ensaio de enrolamento.
Ensaio: enrolando-se o fio no mínimo 8 voltas ao 
redor de um mandril cilíndrico de diâmetro 1xD 
(D=diâmetro nominal do arame galvanizado), 
onde a velocidade do enrolamento não pode 
ser superior a 15 voltas por min.; após o ensaio 
de enrolamento, a camada de zinco não deve 
apresentar rachaduras, a ponto de ser removida 
esfregando-se o dedo sobre ela.

Problema na máquina - Verificar internamente, 
nas guias da máquina, pontos onde o arame está 
sendo raspado.
Problema no arame - Separar amostra do arame, 
com sua etiqueta de identificação, e enviar para 
a Comissão Enfardar Celulose para análise na 
Belgo Bekaert Arames.

Desplacamento de zinco

Arrebentamento do arame
Caso os itens de qualidade acima não sejam atendidos, segregue 
o spider, preservando a sua etiqueta de identificação, e comunique 
à Comissão Enfardar Celulose da Belgo Bekaert Arames para que 
providências possam ser tomadas.



Capítulo 5 Manuseio e transporte do fardo de duas toneladas
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Tanto as lanças das empilhadeiras, no manuseio interno, quanto os ganchos da 
ponte de elevação, no porto, não devem apresentar quinas vivas, para evitar 
danos superficiais no arame ou mesmo eventuais fraturas.
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0800 727 2000                      
www.belgobekaert.com.br

Acompanhe-nos nas redes sociais:

  facebook.com/belgobekaert
  twitter.com/belgobekaert
  plus.ly/belgobekaertarames
  linkedin.com/company/arcelor-mittal-bekaert

ja
ne

iro
 /

 2
0

1
4


