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1. RESUMO: 

O projeto em questão tem como objetivo desenvolver um plano de melhoria 

na etapa de usinagem do diâmetro primitivo, no processo de fabricação do parafuso, 

haja vista ocorrer a diminuição do desperdício da matéria prima através do processo 

de extrusão a frio. O processo anterior consistia em dar a forma desejada ao 

material por desbaste no setor de CNC, gerando nesse processo o cavaco. Já no 

processo implementado, utiliza-se o procedimento de extrusão a frio, a fim de atingir 

a forma desejada, não gerando cavaco, e assim, evitando perda de matéria-prima.   

 

Palavras-Chaves: Extrusão a frio, Rosqueamento de Parafuso, Produtividade. 

 

2. INTRODUÇÃO: 

 

 O processo de extrusão é utilizado desde o século XIX, o primeiro grande 

incremento de utilização de perfis ocorreu durante a segunda guerra mundial, 

quando perfis extrusados de alumínio foram produzidos em grande quantidade para 

utilização em componentes aeronáuticos.  

 O processo de extrusão a frio de metais consiste no qual um diâmetro de 

metal é reduzido em sua horizontal ou transversal, quando forçado a fluir através do 

orifício de uma matriz (ferramenta), sob efeito de pressão em vista das grandes 

forças evolvidas, alguns metais são extrusados a quente, isto é, quando a 

resistência a deformação é baixa e a temperatura é superior à de recristalização. 

 Este artigo tem o objetivo de criar um planejamento estratégico para uma 

empresa e avaliar o desenvolvimento como um todo, descrevendo detalhadamente 

os critérios de sua lucratividade. Assim, este trabalho pretende aprimorar os 

conhecimentos, alcançar os objetivos e as metas definidas. 

 

3. OBJETIVO: 

 

 Este trabalho teve como objetivo estudar e analisar o processo de fabricação   

de parafusos para industria em geral. Utilizando o processo de extrusão a frio em 

que diminuirá o desperdício de matéria-prima no processo, otimizar tempo, reduzir 
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custos de produtividade e tendo assim um ganho expressivo de produtividade, de 

material e redução de custo. 

 

4. METODOLOGIA: 

 

 O processo de usinagem em tornos CNC consiste em dar forma desejada ao 

material por desbaste, ou seja, gerando cavaco, deixando o produto mais leve. A 

extrusão a frio consiste em pressionar o metal através de uma matriz, por meio de 

uma força aplicada a ele gerada por uma prensa na entrada da fieira, processo esse 

não gera cavaco, portando a perca de matéria prima é zero, portanto o material terá 

ganhos em seu comprimento de acordo com o diâmetro reduzido e com 

comprimento do diâmetro que está sendo reduzido. 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

 

 Esse projeto foi elaborado com a finalidade de substituir o setor gargalo da 

fábrica pelo processo de extrusão a frio. Tal processo, consiste em pressionar o 

metal através de uma matriz, por meio de uma força aplicada, gerada por uma 

prensa na entrada da fieira. A prensa excêntrica (Figura 1) é uma das prensas 

indicadas para o processo de extrusão de metal a frio, por ser uma prensa utilizada 

para produção em série de pequenos componentes.  

 

 

Figura 1– Prensa Excêntrica 
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5.1.   Descrição do processo atual 

 Com objetivo de eliminar o setor de usinagem em alguns itens, pelo setor de 

extrusão, foi necessário criar uma ferramenta que será fixada na parte inferior da 

prensa. 

 A Figura 2 abaixo mostra como o martelo da prensa pressiona o material para 

reduzir o diâmetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Ferramental 

 

 

Como podemos observar na Figura 2, foi criado uma ferramenta de metal duro 

para que seja reduzido o diâmetro do primitivo quando forçado a entrar na 

ferramenta, que tem o diâmetro interno na medida encontrada, através de cálculos 

de primitivo. 

 

Material cilíndrico 1045 

Posteriormente se tornará 

Parafuso 

Pressão gerada 

Pelo martelo da prensa 

A= Saída da fieira 

Diâmetro primitivo 

Para laminar à rosca 
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Figura 3 – Material após o processo de extrusão. 

 

Analisando a Figura 3 acima, após o processo de extrusão, podemos identificar 

que o material foi reduzido no diâmetro e consequentemente aumentou o 

comprimento, gerando ganhos de matéria prima. 

  Principais desvantagens do setor de extrusão: 

 Menor flexibilidade; 

 Limite do diâmetro a ser reduzido, é baixo; 

 Limite do comprimento a ser reduzido, é baixo. 

 Principais vantagens do setor de extrusão: 

 Não obtém perca de peso; 

 Tempo 17 segundos em média mais rápido por peça; 

 Set-up rápido; 

 Manutenção interna e barata. 

 Baseados nesses números conseguimos medir os ganhos com a substituição 

do processo. 

 

5.2. Metodologia Proposta 

 Para que a metodologia proposta funcione em perfeitas condições, e o 

produto alcance a qualidade final desejada é preciso obedecer aos procedimentos 

como mostra a Figura 4. 

 

Antes 

 

 

 

 

 

Depois 
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Figura 4 – desenho do parafuso e cálculo para descobrir quanto irá aumentar. 

 

 

 Dentre as etapas do parafuso, a primeira delas é o corte, para que o material 

seja cortado na medida certa. É preciso calcular quanto irá aumentar quando passar 

pelo processo de extrusão Figura 5, assim, podemos subtrair à medida que 

crescerá, sendo assim, quando estiver finalizado estará com as medidas requeridas 

pela norma ou pelos clientes. 

Para medir o ganho de matéria prima usamos a fórmula a seguir, onde: 

d= diâmetro de saída (diâmetro primitivo que posteriormente se tornará em rosca); 

D= diâmetro de entrada (diâmetro nominal do parafuso); 

X= comprimento a ser reduzido. 

 

Formula 1: Formula de calculo de passagem do processo de extrusão a frio. 
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6. RESULTADOS: 

 A extrusão é uma área que pode agregar grandes fatores positivos, afim de 

melhorar produtividade e qualidade dos itens que passarem por esse processo. O 

diâmetro é reduzido para que posteriormente seja feita a rosca no parafuso, tendo 

em vista que roscas são feitas por pressão, que é considerado o melhor processo de 

uma fábrica de parafusos, quando o material chegar no setor de rosca, tem que 

estar com o diâmetro reduzido, a partir do momento que esse diâmetro for 

pressionado por rolos laminadores, ele alcançará a medida desejada, para descobrir 

o diâmetro que deve ser reduzido é usado a seguinte Formula 2:  

 
 

 
 
 

 

 

 

Formula 2: Cálculo do Diâmetro Primitivo. 

 

 A partir desses cálculos saberemos à medida que o diâmetro deve ser 

reduzido. Na figura 5 mostra o processo de rosca por pressão, posterior ao processo 

de extrusão a frio.  

 

 

Figura 5 – (1) diâmetro nominal, antes de ser reduzido; (2) diâmetro primitivo, após extrusão; (3) 

Rosquear por pressão em maquinas laminadoras e (4) Imagem após rosquear. 

  

P = passo da rosca (distância entre os filetes); 

C = Constante 0.6495, para roscas roladas e métricas; 

D = Diâmetro maior da rosca do parafuso (normal); 

d = Diâmetro primitivo (o diâmetro deve ser reduzido, posteriormente quando 

a rosca for pressionada por rolos laminadores chegara a medida “D”) 

h = quanto aumentará quando for pressionado; 

 

(3) 

(4) 
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 Como podemos observar nas figuras acima, após os cálculos feitos, é 

rebaixado o diâmetro, para posteriormente sofrer pressão por rolos laminador e 

alcançar a medida final desejada, tendo em vista que após a laminação o diâmetro 

aumentara, pois se trata de um processo que não gera cavaco. 

 Os resultados de todo o processo da implementação do processo de extrusão 

a frio na de fabricação do parafuso.  

 Implantação foi aplicada no parafuso m16x80 din. 931 8.8; 

 Quantidade: 10000 peças; 

 Peso processo anterior (CNC):0,165kg; 

 Peso após a implantação (Extrusão): 0,154kg; 

 Economia de matéria prima resultou:0,011kg por peça e 110kg nas 10000 

peças; 

 Preço médio da matéria prima SAE 1045: R$:5,50kg; 

 Economia de Matéria prima: 110kg x R$:5,50 = R$:605,00; 

 Custo do processo usinagem (CNC), por peça: R$:1,00; 

 Custo do processo extrusão, por peça: R$:0,68; 

 Custo total de processo cenário antigo (CNC) = 10000 x 1,00= R$: 10000; 

 Custo total de processo no cenário atual (extrusão) = 10000 a 0,68= R$: 

6,800; 

 Custos dos processos total: (CNC) = 10,000 – 6,800 (extrusão) = 3,200; 

 Economia de processo: R$: 3,200,00; 

 Custo do ferramental: R$: 1,200,00; 

 Tempo por peça no cenário antigo (CNC): 17 segundos; 

 Tempo total cenário antigo (CNC): 17 x 10000 = 170,000 segundos / 47 

horas; 

 Tempo por peça cenário atual (extrusão): 4 segundos; 

 Tempo total cenário atual (extrusão): 4 x 10000 = 40,000 segundos / 11 

horas; 

 Lucro total no processo em R$: 3200 + 605 – 1200 = R$: 2,605,00; 

 Ganhos em produtividade tempo: 47 – 11 = 36 horas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 A proposta de melhoria tem como base aprimorar três situações na etapa, 

que prepara o diâmetro primitivo para que posteriormente possa ser feita a rosca, 

que são: redução de tempo, economia de matéria prima e redução de custos; 

 Redução de tempo: com o processo de extrusão implantado, comparado ao 

processo de usinagem sendo cronometradas três peças em cada tipo de processo, 

teve um ganho de 37,28 segundos a cada três peças; 

 Economia de matéria prima: 0,06% por peça, por não ser um processo 

usinado, ou seja, não gera cavaco, portando o material que está passando de uma 

medida maior para uma medida menor, sem que saia material, o material aumenta; 

Redução de custos: O setor de usinagem gera custos de manutenções elevadas ao 

mês, por ser um serviço terceirizado. 
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