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PROJETO DE REDUÇÃO DO TEMPO DE PREPARAÇÃO NA USINAGEM 
ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO HIDRÁULICO 

 

 

1. RESUMO 

 

O projeto consiste no desenvolvimento de um meio auxiliar que possibilite a 

fixação de moldes e matrizes de forma padronizada nas máquinas de usinagem, 

elimine desvios dimensionais em cada fase da usinagem da mesma, obtenha 

redução do tempo de preparação da máquina operatriz e solucione o problema 

ergonômico do operador com a adoção de um sistema hidráulico de fixação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da competitividade na indústria automobilística se torna 

imprescindível ter o processo mais eficiente e estável, isso contribuiu para a 

definição do tema do projeto de graduação de engenharia mecânica, onde o foco do 

projeto é obter melhoria de desempenho do processo de usinagem e grandes 

ganhos operacionais, através da redução do tempo de preparação do molde á ser 

usinado. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo a redução do tempo de preparação das 

peças á serem usinadas, evite desvios nas tolerâncias dimensionais e elimine o 

risco ergonômico na fixação das mesmas, através do desenvolvimento de um meio 

auxiliar. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Analisou-se o processo de produção de moldes e matrizes na ferramentaria 

da Volkswagen do Brasil, especificamente á área de maquinaria, que é composta 

por onze fresadoras CNC. 
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Se coletou dados através de entrevistas com os operadores de máquinas e 

encarregados afim de encontrar soluções para a redução do tempo de preparação 

das máquinas. 

Os dados foram analisados e um dispositivo de fixação desenvolvido. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O projeto consiste em localizar as peças a serem usinadas através de pinos 

de processo fixados em uma mesa auxiliar, devidamente referenciada com a mesa 

da máquina operatriz. A mesa auxiliar seria igualmente localizada por pinos de 

processos e fixada por um cilindro de três posições á mesa principal da máquina. 

Assim quando houver a necessidade de troca de máquina, a mesa auxiliar 

seria transportada e montada na próxima máquina através de um sistema hidráulico, 

reduzindo assim o tempo de preparação. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Considerando que cada peça usinada realiza operações de fresamento em três 

máquinas, e que no sistema atual em cada preparação se gasta duas horas, 

totalizando seis horas. 

O processo proposto seria realizado na primeira máquina em duas horas, e nas 

demais em dez minutos. 

O tempo reduzido em todo o processo ainda está sendo analisado. 
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