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PROJETO DE SISTEMA DE CONTROLE E ACIONAMENTO DE FUSOS EM 

TORNOS DE RASPAGEM DE PNEUS 

 

RESUMO 

Este projeto visa a automação de um torno de raspar pneu para remoldagem 

já existente, instalando um sistema de controle para dois eixos, a fim de eliminar a 

utilização e substituição do ferramental a cada tipo de produto a ser feito, o que 

acaba por diminuir o tempo necessário para sua produção e facilita sua operação, 

garantindo também uma melhor qualidade do produto final.  

Embora ele seja dedicado à raspagem de pneus, esse é um projeto genérico, 

podendo ser facilmente moldado de acordo com a necessidade do cliente, já que se 

trata basicamente de controle de eixos. 

 

INTRODUÇÃO 

 Quando indagada sobre a utilização de pneus recauchutados ou remoldados 

em seu meio de transporte, certamente a maioria das pessoas não se sente 

confiante, acreditando ser inseguro. Entretanto, a recauchutagem atingiu um nível de 

qualidade tão grande que a chance de acontecer algum problema com um pneu 

recauchutado é a mesma de acontecer a um pneu novo. 

 Essa tecnologia não é utilizada somente em meios de transporte de pequeno 

porte, mas também em tratores e em aviões, tanto pelo fato do custo de um produto 

novo ser muito alto, mas também porque se poupa cerca de 75%, tanto a nível 

de matéria prima como a nível energético, o que se traduz simultaneamente 

numa poupança econômica e ambiental, além de representar uma solução para o 

descarte de pneus. 

 Conceitualmente, a recauchutagem consiste em aproveitar a estrutura 

resistente do pneu gasto (liso), desde que esta esteja em boas condições de 

conservação, e incorporar-lhe nova borracha de piso, dando a ele uma nova vida. 

A etapa de raspagem no processo de recauchutagem consiste na raspagem 

da superfície do pneu para remover a banda remanescente, por forma a definir a 

geometria do pneu e preparar a textura da superfície para receber a nova borracha, 

configurando a carcaça no diâmetro, contorno e textura de raspagem adequada. 

Utiliza-se para esta operação um torno de raspa que exige pré-seleção de raio de 
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raspagem e circunferência, eliminando possíveis erros de dimensionamento 

operacional.  

 

OBJETIVO 

Esse estudo tem por objetivo criar um projeto de baixo custo com o intuito de 

disponibilizá-lo ao mercado; automatizar uma máquina já existente, a fim de 

melhorar seu processo de produção e garantir a qualidade do produto final; 

desenvolver um controle do sistema de acionamento para fusos de máquinas-

ferramentas, assim criando um projeto genérico para customização de máquinas de 

pequeno e grande porte; 

 

JUSTIFICATIVA 

Esse projeto visa a construção de um sistema de controle e acionamento para 

fusos de máquinas-ferramentas, cujo objetivo surgiu a partir da necessidade de se 

controlar o movimento dos eixos de uma máquina de raspar pneus. 

Atualmente, o movimento para realizar a raspagem do pneu a ser 

recauchutado é feito manualmente através de um copiador hidráulico. Entretanto, a 

matriz utilizada para guiar o copiador possui alto custo e alto tempo de fabricação, e 

para cada aro de pneu a ser raspado é necessário substituí-la pela de dimensões 

correspondentes, o que acaba por prejudicar a produção. 

Sendo assim, o copiador hidráulico será substituído por dois fusos, os quais 

compreenderão os eixos X e Y, e serão acionados automaticamente e realizarão 

movimentos previamente programados de acordo com a necessidade da produção. 

 

METODOLOGIA 

 O controle é realizado por um CLP, no qual é programada a lógica de 

interpolação dos dois eixos, e esse envia através de sua saída PTO (Pulse Train 

Output) um trem de pulsos para um drive dedicado que acionará os motores de 

passo, realizando assim a movimentação dos fusos. 

 Grande parte da estrutura mecânica será mantida, sendo retirada a estrutura 

referente ao copiador hidráulico e adaptando ao novo sistema a estrutura de 

acionamento dos fusos. 

 



3 

 

DESENVOLVIMENTO 

 A primeira etapa do projeto foi definir os equipamentos que seriam utilizados: 

qual o modelo de CLP que supriria as exigências do projeto; qual o torque do motor 

de passo necessário para acionar os fusos; com esse dado, encomendar o drive 

para acioná-lo, o qual seria confeccionado por uma empresa de automação da 

região. 

 Com os equipamentos em mãos, dá-se início a programação do CLP. Para tal 

é necessário saber a lógica que será implementada para realizar a interpolação dos 

eixos X e Y afim de realizar o movimento curvilíneo para se fazer a raspagem do 

pneu.  

 A partir do resultado da interpolação, o CLP envia um trem de pulso para o 

drive do motor de passo com informações de velocidade, direção e posição, assim 

acionando o fuso. 

 O CLP é o responsável não somente pelo controle dos fusos como pelo 

funcionamento da máquina como um todo, fazendo as funções de segurança, 

acionamento do motor do rebolo de raspagem, acionamento de válvulas 

pneumáticas a fim de inflar o pneu, dentre outros. 

 

RESULTADO PRELIMINARES 

 Com os equipamentos já em mãos e programadas as outras funções sob 

responsabilidade do CLP, resta realizar a interpolação do eixos propriamente dita. 

Como ainda faltam alguns ajustes da estrutura mecânica, finalizada a programação 

da interpolação será possível testar essa e as demais lógicas. 
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