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ÍTULO DO TRABALHO 

 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho descreve um processo de automação de uma pequena linha de 

produção que contém um Desbobinador, um Alimentador pneumático  e a Prensa 

excêntrica que trabalha com ferramentas progressivas. A atualização da linha de 

produção se faz necessária para atender aos requisitos de segurança (NR12) e 

produtividade, garantindo desta forma uma melhoria na qualidade do trabalho 

realizado bem como do produto gerado. 

Palavra-chave: Retrofiting. NR-12. IHM. CLP 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Para se fazer uma atualização de processo, primeiramente deve-se conhecer a função 

de cada equipamento no processo como um todo, desta forma os seguintes 

equipamentos serão considerados neste processo. 

2.1 Desbobinador: Desbobina um rolo de chapa com blank de até 600mm e 3.000 

kg, com controle de velocidade feito por inversor de frequência e ajuste fino por 

potenciômetro e controle de looping. Expansão do mandril. Todo enclausurado com 

sensores magnéticos nas duas portas existentes integrados com intertravamento com 

o sistema de segurança da prensa, se enquadrando na norma NR-12. 

 

2.2 Alimentador Pneumático: Equipamento compacto e robusto amplamente 

utilizado em alimentação e automação de prensas. Utiliza válvula reguladora de fluxo 

para controle de velocidade de operação, parafuso micrométrico para ajuste fino do 

avanço, régua guia com roletes laterais reguláveis à largura do material. Utiliza 

mordentes e garras para não danificar a superfície do material e com pinça dupla e 

cilindros auxiliares para material mais duro ou chapas mais grossas. Todo 

enclausurado com sensores magnéticos na porta existente e integrado com 
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intertravamento e com o sistema de segurança da prensa, se enquadrando na norma 

NR-12 

 

 

2.3 Prensa excêntrica 800kN:  A Prensa mecânica trabalha com o eixo piloto de 

acionamento do martelo na subida e descida, acoplada a um volante de massa 

inercial, que é  acionado por uma válvula  pneumática de fluxo cruzado e duas 

posições. A pressão média do ar comprimido é regulada para 6 bar, aciona o 

acoplamento por fricção. O volante de massa inercial é acionado por um motor elétrico 

trifásico controlado por um inversor de frequência localizado no quadro elétrico de 

comando.  

O sistema de ar comprimido é elemento essencial no funcionamento da prensa, 

portanto é importante  ter um operando de entrada (podendo ser analógica 4 a 20 mA,  

ou digital por pressostato com contato on off) para o controle de alerta, e desligar o 

equipamento, sempre que a pressão do ar comprimido de acionamento do freio ou da 

fricção da prensa baixar do limite mínimo de segurança. A pressão de trabalho da 

prensa poderá ser  monitorado na tela de navegação da IHM  da CPU com entrada 

analógica ou digital. 

O conjunto cames montado em caixa blindada com sensores magnéticos    com 

posicionamento angular ajustável no eixo rotativo, em conformidade da  norma ABNT 

NBR 13930 de 2008, referente a prensas mecânicas - Requisitos de segurança, 

capítulo 5.4, onde  chaves de cames dotadas de micros conforme DIN EN 60204-1 

são exigidos no monitoramento do ponto morto superior, inferior e escorregamento. O 

encoder eletrônico rotativo são considerados operando físicos de entrada do CLP de 

segurança instalado no painel de comando da prensa mecânica de produção, e que 

este deve agir como elemento de proteção e segurança  na operação da mesma. 

 

2..4 IHM:  O melhor dos procedimentos a ser seguido em nossas recomendações é  

que sejam instaladas nas CPU’s dos equipamentos em questão IHM (Interface 

Homem Máquina) 

● Vantagem do equipamento IHM: 

1-Visualização do processo em tempo real. 
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2- Visualização dos defeitos da máquina por alarme na navegação na 

tela  da IHM (redução drástica de hora de equipamento parado). 

3- Programação de parâmetros  mutáveis de processos na tela do IHM. 

4- Acompanhamento dos estados internos  da CPU direto na tela de 

navegação. 

5- Comunicação RS485 feita entre IHM e CLP.  

 

2.5 CLP: Estes operandos são identificados no programa das linhas de programação 

da CPU Omron: Sensores eletrônicos formam nosso encoder eletrônico de movimento 

angular e  foram divididos em  360º. 

● (1º e 2º- 0º e 360º) sensor eletrônico – Indica movimento de rotação do eixo do 

martelo da prensa, habilita o contador de processo e lubrificação.  

● (2º - 45º) – sensor eletrônico que indica a posição do movimento de descida do 

martelo da prensa, quando este estiver no sentido horário. 

● (3º - 90º) – sensor eletrônico que confirma descida horária do martelo. 

● (4º 135 º) – sensor eletrônico que indica eminência de fechamento da 

ferramenta. 

● (5º 180º) – sensor eletrônico indicando ferramenta totalmente fechada. 

● Micro que indica a posição do movimento de subida do martelo da prensa.  

● (6º - 225º) – sensor eletrônico que indiretamente aciona o alimentador de 

material, e indica a posição do movimento de subida do martelo. 

● (7º 270º) – sensor eletrônico de posição – reservado. 

● (8º 315º) – Micro que indica iminência de término de ciclo do martelo. 

  

 

2.6 NR12: Todos os equipamentos envolvidos nessa linha de produção foram 

alterados de modo que atendam às exigências da norma regulamentadora NR-12. 

Conforme Laudo APR. 
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3. OBJETIVOS 

 

O objetivo dessa retrofitting da linha de produção é melhorar o desempenho da 

máquina e aumentar a produção,  visando uma melhora na segurança do operador e 

consequentemente na qualidade no trabalho. 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia foi desenvolvida pelo setor de engenharia juntamente com o técnico de 

Segurança do trabalho e a partir daí um minucioso A.P.R (Análise preliminar de risco), 

foi descrito com o consenso em comum. Aplicou-se as seguintes  observações: 

 Todas as máquinas e equipamentos similares devem possuir proteções de segurança 

que garantam proteção à saúde e a integridade física dos trabalhadores. 

Itens observados e a incluir na planta: 

● Lateral da proteção da ferramenta/prensagem: Local deve ser fechado 

com grade/tela ou fixar dispositivo garantindo a restrição de colocar as 

mãos/braços. 

● Alimentador pneumático: Local deve existir dispositivo sensores que 

ofereça garantias de segurança de paragem de máquina ou 

confeccionar dispositivo como grade/tela ao redor, para restringir acesso 

de colocar os dedos/mãos. 

● Área entre desbobinador e alimentador: Local deve existir dispositivos 

sensores que ofereça a garantia de segurança de parada de máquina 

ou confeccionar dispositivo como grade/tela ao redor com sensores de 

parada da máquina nas portas ou com cortina de luz. Para restringir 

circulação de pessoas com a máquina em funcionamento. 

● Área mais baixa parte inferior-traseira da prensa: Local deve existir 

garantia de segurança parada da máquina, adequada e dimensionada, 

limitando acesso de pessoas. 
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● Compressor pulmão de ar comprimido: Sugestão de contratar empresa 

técnica e qualificada, para fazer manutenção com sistema de ultrassom 

e verificar possível troca de mangueiras, manômetro e válvula de 

segurança, sistema de lavagem química pintura dos reservatórios, 

testes hidrostáticos e estanqueidade, troca de todas as válvulas,   

pressostatos e manômetros.  

● Possuir um sistema e plano de manutenção adequado, onde as 

atividades são registradas através de ordem de serviço, portanto não 

evidenciando problemas relacionados com o sistema de manutenção da 

empresa e nem da máquina em questão. 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Executado os seguintes trabalhos a registrar: 

● Foi confeccionado novo painel elétrico com identificação de segurança e alerta 

de máquina energizada e com inversor de frequência e controle de velocidade, 

relé de segurança para botão de emergência, relé de segurança com sensores 

para as portas, enclausuramento do desbobinador com grades/telas. 

● Enclausuramento do dispositivo alimentador de chapa com sensores de 

identificação de porta aberta. 

● Enclausurado a com grade/tela a parte inferior trazeira da prensa excêntrica. 

● Instalado sensor de porta aberta com monitoramento na porta de acesso ao 

eixo-biela. 

● Na prensa excêntrica um novo painel elétrico com CLP, IHM e Inversor de 

Frequência, relês de segurança bimanual, relé de segurança da cortina de luz, 

relé de segurança do botão de emergência, relê de segurança de monitoração 

de porta-aberta.  
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6. RESULTADOS 

Destaques como resultado positivo: 

Enclausuramento do desbobinador, que ofereceu maior segurança aos operadores. 

                                               Figura 1 - Desbobinador 

  

Cláudio - 2017 

 

Enclausuramento do alimentador com status na IHM e  oferecendo melhor 

segurança aos operadores. 

 

           Figura 2 - Alimentador 

 

Cláudio - 2018 
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Enclausuramento da parte traseira inferior da prensa, melhor segurança aos 

operadores. 

   Figura 3 – traseira da prensa 

 

Cláudio - 2018 

 

Funcionamento da Cortina de luz, na frente da ferramenta, melhor segurança aos 

operadores. 

Funcionamento do comando bimanual, melhor segurança aos operadores. 

Funcionamento das portas do enclausuramento, com sensor de porta aberta, para 

Controle parcial da linha de produção através da IHM. 

Todo o funcionamento da prensa baseado em medições de segurança pelos sensores 

de came eletrônicos. 

     Figura 3 – traseira da prensa 

  

Cláudio - 2017 
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                     Funcionamento da IHM com algumas telas de operação: 

  

  

Cláudio - 2018 
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● Melhoria da eficiência na produção: 

Produto denominado “regulador Normal” = de 55 bpm para 70 bpm  = >21,4% 

Produto denominado “regulador Anão”    = de 55 bpm para 70 bpm  = >21,4% 

Produto denominado “Travessa H”        =     de 60 bpm para 74 bpm = >26,0% 

Produto denominado “Mola do regulador”= de 55 bpm para 82 bpm  = >49,1% 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho ficou bem conciso e eficiente do ponto de vista operacional. Sendo que 

atendeu toda expectativa do cliente quanto a controle de processo, eficiência de 

máquina e segurança dos operadores. 
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http://www.prensasmahnke.com/
http://www.rosscontrols.com/

