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RESUMO 
 

Uma máquina CNC de corte a laser de perfis metálicos permite o corte com melhor 

qualidade, de formas mais complexas, em menor tempo e com menos desperdício. Nesta 

dissertação o principal objetivo passou por definir os principais componentes da transmissão 

de potência de dois eixos de uma máquina CNC de corte a laser de perfis. Nomeadamente os 

eixos responsáveis pela movimentação da cabeça de corte a laser, Z e Y. 

Primeiro foi feito um estudo sobre a tecnologia de geração do laser, a sua aplicação ao 

corte de perfis metálicos e como se faz a condução do laser até à peça. Estudou-se também a 

importância dos tipos de cabeça de corte laser e as especificações para os seus movimentos 

para a melhor exploração da tecnologia para a aplicação em questão. Exigências em termos de 

velocidades e acelerações de corte, distância do bocal à superfície do perfil a cortar, por 

exemplo. 

Depois de conhecido o modo de funcionamento de um laser foi feito um estudo das 

máquinas disponíveis no mercado para corte de tubos e outros perfis das mesmas dimensões e 

feitos nos mesmos materiais metálicos considerados. Com isto foi possível estabelecer as 

principais especificações a cumprir no dimensionamento dos acionamentos dos dois eixos 

considerados. Criaram-se vários casos de estudo de cortes a realizar em diversos perfis. 

Variações geométricas e dimensionais dos perfis a cortar foram consideradas e criados casos 

específicos de corte para cada situação para os dois eixos. 

A criação de diferentes cenários foi de extrema importância para se definir em que 

situações é que os servomotores eram mais solicitados. Foi realizado um breve estudo do efeito 

da compensação do peso no caso do eixo vertical com vista à possibilidade da redução do 

tamanho do servomotor escolhido para acionamento do mesmo. 

Após consideração de todos os cenários analisados relevantes foi possível a definição 

dos principais componentes dos sistemas de atuação dos dois eixos considerados nesta 

dissertação. 
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CNC laser cutting machine for metallic profiles: Actuation systems of 
the laser cutting module 
 

 
 
ABSTRACT 

 

A CNC laser cutting machine for metallic profiles allows cutting with better quality, 

more complex shapes, in less time and with less waste. In this thesis, the primal focus was to 

define the main components of the power transmission for two of the axes of the CNC laser 

cutting machine for metallic profiles. Namely the axes responsible for the movement of the 

laser cutting head, Z and Y. 

First of all, a study about laser generation technology was made, its application to the 

cut of metallic profiles and how the conduction of the laser beam to the part is made. The 

importance of laser cutting head type and the specifications for its movements leading to the 

best exploration of the technology for the said application was studied. Demands in terms of 

cutting speeds and accelerations, distance from the nozzle to the surface of the part to cut, to 

name a few. 

Knowing the working method of a laser, a study on the machines available on the 

market for the cutting of profiles and tubes of the same dimensions and made in the same 

materials was performed. With this it was possible to establish the specifications for the 

dimensioning of the drives of the two axes considered. A number of case studies with specific 

shapes to be cuted on metallic profiles were created. Geometric and dimensional variations 

were taken into account. 

The creation of different scenarios was of extreme importance to help define in what 

situations the servomotors where most solicited. A brief study about weight compensation was 

made for the vertical axis in order to evaluate if this could lead to a reduction on the size of the 

servomotor chosen. 

After consideration of all the relevant scenarios, the definition of the main components 

of the actuation systems for both axis related to this thesis was made. 
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Abreviaturas e Siglas 
 

CNC → Comando númerico computadorizado 

G → Módulo da aceleração da gravidade (1G = 9,81 m/s2) 

LASER → “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”. 
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1. INTRODUÇÃO 

 MOTIVAÇÃO 

 

O presente trabalho foi realizado no INEGI - Instituto de Ciências e Inovação em 

Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, que promove a transferência de tecnologia e 

conhecimento entre a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e a Industria. Foi 

formado em 1986 nos departamentos de Engenharia Mecânica (DEMec) e Engenharia e Gestão 

Industrial (DEGI) da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). Com um 

vasto leque de competências é muitas vezes requisitado pelas empresas para desenvolver 

projetos. O projeto no qual esta dissertação se insere é um desses casos.  

Uma máquina CNC de corte laser para tubos permite produzir praticamente qualquer peça 

tubular ou de perfil aberto. 

Uma máquina deste tipo pode apresentar uma cabeça de corte com vários eixos: 2 ou 4. 

Uma cabeça de corte com 2 eixos não tem a possibilidade de ajuste da inclinação do corte, o 

que é possível com uma de 4 eixos. Isto pode ser vantajoso, por exemplo, no corte chanfros. 

Neste caso, será desenvolvida uma máquina em que a cabeça de corte terá apenas 2 eixos de 

movimento, considerando que esta solução permite cobrir grande parte das geometrias 

pretendidas, sendo assim uma máquina de corte laser de perfis metálicos 2D. Na Figura 1 pode 

ver -se algumas peças cortadas com este tipo de tecnologia [1].  

Figura 1 - Peças cortadas usando máquina CNC corte laser a fibra [1] 

Algumas das geometrias da Figura 1 podem ser obtidas por máquinas de corte com serra 

ou furadoras. 
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 OBJETIVOS 

 

O principal objetivo desta dissertação é o desenvolvimento do projeto dos sistemas de 

atuação dos eixos do módulo corte laser. A máquina a desenvolver será uma máquina CNC de 

corte por laser de fibra para o corte de tubos e perfis metálicos. 

O foco deste trabalho incide sobre a cabeça de corte do mecanismo, mais especificamente 

na sua integração na máquina com o projeto dos acionamentos necessários e na sua inclusão 

num conjunto de componentes estruturais próprios que a fixem à estrutura principal. Os outros 

eixos da máquina, como os responsáveis pela movimentação do tubo a cortar, não serão 

abordados neste trabalho. 

 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

No Capítulo 2, Corte Laser, são abordados os fundamentos teóricos considerados 

necessários para compreender o funcionamento de um laser, assim como a influência de certos 

parâmetros na qualidade do corte. 

No Capítulo 3, Estado da Arte, uma pesquisa dentro das máquinas produzidas pela 

concorrência de modo a poder definir as especificações para os eixos abordados nesta 

dissertação, no Capítulo 4 -Especificações. 

No Capítulo 5, Dimensionamento dos servomotores e transmissões, vários casos de corte 

foram definidos para facilitar o dimensionamento dos principais componentes da transmissão, 

nomeadamente servomotores, polias e fusos de esferas. Após a escolha destes componentes 

procedeu-se à seleção dos drivers responsáveis pelos servomotores. 

No Capítulo 6, Conclusões e Trabalhos futuros, são apresentadas as principais conclusões 

retiradas da realização desta dissertação assim como passos a realizar futuramente. 
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2. CORTE LASER 

 DIFERENTES MÉTODOS DE CORTE DE MATERIAIS METÁLICOS 

 

Com o crescente desenvolvimento de novas tecnologias de corte é importante esclarecer 

porquê ter sido escolhido o corte por laser para esta aplicação. As 3 principais tecnologias são 

[2]: laser, jato água e plasma (Figura 2). Assim, consultando a Tabela 1 podemos concluir que 

para corte de todo o tipo de materiais metálicos em 3D a tecnologia mais adequada é o corte 

laser.  

 Tabela 1 – Comparação entre os diferentes métodos de corte de materiais metálicos [2] 

  Laser Jato de Água Plasma 

Fonte de energia Feixe laser Bomba de água de alta 

pressão 

Feixe gás de plasma 

quente 

Processo de corte Absorção de luz de alta densidade 

de potência aquece o material. 

Gás de assistência pressurizado 

expele metal derretido através da 

fenda de corte. 

Jato de água a alta pressão 

com ou sem abrasivo corta o 

material. 

Jato de gás plasma 

ionizado aquece o 

material e expele o 

material derretido pela 

fenda de corte. 

Processamento 3D Sem problema Difícil e não recomendado Difícil 

Metais processados Todos com especial atenção aos 

refletidos 

Todos Apenas metais 

condutores 

Ponto-chave Propriedades óticas dos materiais 

refletores em comprimentos de 

onda de 10,6µm a 1,06µm 

Dureza do material Condutividade elétrica 

Largura da fenda 

relativamente à largura 

fenda feita pelo laser 

1:1 3:1 4:1 

Segurança olhos Laser CO2: óculos de segurança; 

Laser de fibra: total isolamento 

necessário 

Óculos de proteção e 

proteção contra contacto 

com jato de água de alta 

pressão. 

Óculos de proteção 

Segurança ouvido Baixo nível dB Acima 85 dB – proteção 

auditiva necessária 

Baixo nível dB 

Manutenção Baixa limpeza necessária Alta limpeza necessária Baixa limpeza necessária 

Desperdício Desperdício de corte 

principalmente na forma de pó 

requerendo aspiração e filtragem 

Altas quantidades de 

desperdício de corte 

resultante da mistura de 

água com abrasivos 

Desperdício de corte 

principalmente na forma 

de pó requerendo 

aspiração e filtragem 
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Figura 2- Diferentes métodos: (1) Laser [3]; (2) Jato Água [4]; (3) Plasma [5] 

A necessidade de uma excelente qualidade dimensional, alta produtividade, grande 

flexibilidade, fabrico em grande escala e a tendência pela adoção de processos cada vez mais 

automatizados estão entre as principais motivações para a utilização de lasers no corte de 

materiais metálicos. Os principais utilizadores desta tecnologia são as indústrias automóvel, 

aeronáutica, metalomecânica, de semicondutores e eletrónica. 

 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

 

A geração de um feixe de radiação por um processo designado emissão estimulada ocorre 

num equipamento laser [6].  

A emissão espontânea ocorre quando um ião ou uma molécula “decai” para um nível de 

energia inferior sem interação externa. Alguns fotões emitidos espontaneamente podem 

estimular ou gerar outros na chamada emissão estimulada. Para que este processo prevaleça é 

necessário que o número de átomos no estado excitado seja superior ao número de átomos no 

estado fundamental. Esta condição é essencial para a ocorrência de emissão de radiação laser, 

sendo conhecida por “inversão de população”. Os fotões ao chocarem com espécies excitadas 

geram novos fotões [6]. 

Figura 3- Principio de funcionamento do laser [7] 
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Para conseguir a inversão da população é necessária uma cavidade ressonante delimitada 

por dois espelhos refletores como se pode ver na Figura 3. Entre os espelhos encontra-se o 

meio ativo. É necessária também uma fonte de excitação ou de bombeamento para fornecer 

energia ao meio de modo a gerar espécies excitadas em número superior [6]. 

Os espelhos contidos na cavidade ressonante têm de estar perfeitamente alinhados 

paralelamente um ao outro de modo a refletirem o feixe de luz para a frente e para trás, dentro 

da cavidade. Um dos espelhos tem de ser parcialmente transparente à radiação para permitir a 

passagem da energia para o exterior [6]. 

A direccionalidade é uma das melhores características do laser e é avaliada pela 

divergência do feixe, em miliradianos. Tipicamente apresenta valores entre 1 e 10mrad (0,57⁰) 

resultante do facto de a cavidade ressonante apenas deixar emergir radiação praticamente 

paralela ao seu eixo [8]. A divergência do laser é definida como o ângulo de abertura do laser. 

É de grande interesse ter uma divergência o mais pequena possível de modo a diminuir 

a fenda provocada pelo laser. Esta é função do comprimento de onda da radiação (aumentando 

com ele) e do seu modo focal [8].  

 LASERS CO2 E ESTADO SÓLIDO 

 

Os dois grandes tipos de laser usados em ambiente industrial para corte de metal são: 

Lasers CO2 e Lasers em estado sólido. 

 

 Lasers CO2 

 

Em lasers CO2 o meio ativo do laser e o fornecimento de energia é feito através de um 

meio gasoso constituído por Hélio, Azoto e CO2. A energia é fornecida através de descarga de 

energia elétrica. As moléculas de azoto transmitem energia para as moléculas de CO2 através 

da colisão de eletrões. Quando as moléculas de CO2 colidem com as moléculas de hélio voltam 

ao estado inicial e ficam prontas para outro ciclo. É esta transição das moléculas de CO2 de 

níveis mais altos para níveis mais baixos de energia que causa a emissão de fotões, levando à 

emissão de um feixe laser [7]. 

Estes lasers têm um comprimento de onda da ordem de 10,6µm. 

Figura 4 - Ângulo de divergência de um feixe laser 
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A energia extra que não pode ser usada na formação do feixe laser tem de ser removida 

do sistema. Isto é feito recorrendo a 3 tipos de soluções de arrefecimento: Cross-flow, Fast-

axial flow e Diffusion-cooled [7]. Estas soluções não são exploradas nesta dissertação. 

 

 Lasers de estado Sólido 

 

Lasers de estado sólido de Nd ou Yb, em que o transporte do feixe laser é feito através 

de fibra ótica, são conhecidos como lasers de fibra. 

Num cristal YAG “yttrium – aluminum garnet” (granada de ítrio e alumínio) 

adicionam-se iões de Neodymium (Neodímio), Nd3+ ou Ytterbium (Itérbio), Yb3+ nos espaços 

intersticiais da estrutura. Estes iões representam o meio ativo.  

Apesar de se prever um crescimento dos laser Yb:YAG nos próximos anos, o mais 

usado normalmente é o Nd:YAG [7]. Estes lasers têm uma potência emitida geralmente menor 

que um laser CO2. 

São lasers com um comprimento de onda 10 vezes menor que o comprimento de onda 

dos lasers CO2, 1,06µm. Por terem um comprimento de onda menor apresentam vantagens 

como [9]: 

 Capacidade de focagem num ponto menor (mancha focal mais pequena) que os lasers 

CO2 e por isso conseguem um trabalho mais fino e detalhado ou seja, permite recorte 

de formas mais delicadas, com ângulos mais vivos e fendas de corte menores. Embora 

isto possa não ser verificado para potências superiores a 100W; 

 O feixe do laser é mais dificilmente refletido, possibilitando o corte de materiais 

refletores como o cobre ou ligas de prata; 

 O feixe do laser tem a capacidade de viajar através do vidro, o que significa que lentes 

de alta qualidade podem ser utilizadas para focar o feixe num ponto mínimo assim como 

facultar o transporte do feixe através de fibras óticas; 

 Utilizam cabos de fibra ótica extremamente flexíveis para fazer o transporte do feixe 

laser até à peça; 

 Fibras de quartzo podem ser usadas para transporte do feixe através de longas 

distâncias.  

Existem diferentes tecnologias para a geração de feixes laser Nd:YAG ou Yb:YAG: Rod 

Lasers, Disc Lasers e Frequency-converted Lasers. A discussão mais detalhada destas 

tecnologias não é considerada de necessária para o desenvolver desta dissertação e por isso, 

não será aqui feita. 
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 PARÂMETROS DE CORTE 

 

Para um melhor entendimento dos requisitos exigidos aos acionamentos dos eixos é 

necessário conhecer os principais parâmetros de corte. 

 

 Comprimento de onda da radiação laser 

 

As características de absorção e reflexão dos materiais, bem como a aplicação (precisão 

pretendida, espessura a cortar) determinam o comprimento de onda a adotar. 

Os materiais altamente refletores à radiação de comprimento de onda 10,6µm (cobre, 

alumínio e latão) devem ser cortados por laser Nd:YAG (1,06µm) [6]. 

 

 Cabeça de corte 

 

A cabeça de corte é o dispositivo terminal do sistema de encaminhamento do feixe laser 

(Figura 5). É constituída por um elemento de focalização e um bico ejetor para ejeção do gás 

de assistência. Estes elementos são colocados com os seus eixos coincidentes fazendo com que 

tanto o laser como o gás de assistência saiam ambos pelo mesmo orifício [8]. 

O elemento de focalização permite a focagem da potência do laser numa área restrita e 

é constituído por uma lente de material adequado ao comprimento de onda utilizado. O 

diâmetro da mancha focal tem normalmente valores na ordem dos 0,1 mm [8]. 

Figura 5 – Representação esquemática de uma cabeça de corte [7] 
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A Figura 6 representa um esquema da posição do elemento de focalização (lente de 

diâmetro D), a distância focal (f) e o diâmetro do ponto focal (d₀). 

Para o corte de espessuras pequenas (<1 mm) usam-se distâncias focais pequenas e para 

espessuras maiores (>8 mm) usam-se distâncias focais maiores e um laser de maior potência, 

naturalmente [8]. 

 

 Velocidade de corte 

 

Entenda-se a velocidade de corte de um laser como a velocidade de avanço do laser em 

relação à peça, numa direção tangencial à sua superfície. Existe uma gama de velocidades que 

produz melhor qualidade de corte. 

Se utilizarmos uma velocidade de corte excessivamente baixa, a densidade de energia 

entregue será muito alta o que origina uma largura de corte maior e uma zona termicamente 

afetada também maior. Mas, por outro lado, se usarmos uma velocidade demasiado grande 

pode não haver energia entregue suficiente para cortar a espessura total da peça [6]. 

Portanto, coordenação da velocidade de corte com a distância focal é de extrema 

importância para assegurar a qualidade de corte pretendida. 

 

 Gás de assistência de corte 

 

O gás de assistência (ou de corte) tem como funções arrefecer e proteger as lentes e 

expelir o material fundido ao longo da espessura do corte através da fenda de corte.  

Existem quatro tipos principais de gases de assistência usados para o corte: 

 Gases reativos puros, como o oxigénio e o hidrogénio; 

 Gases inertes puros, como o árgon e o hélio; 

 Gases neutros, como o azoto, pois não reagem com a maioria dos metais e são 

uma alternativa mais económica aos gases inertes; 

 Uma combinação dos anteriores, como ar [2]. 

Figura 6 - Focalização de um feixe de luz [8] 
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A pressão do gás de assistência é de extrema relevância para a qualidade do corte. A 

escolha do tipo de gás assenta no material a cortar, no tempo de ciclo de fabrico e na qualidade 

do corte versus o custo do gás [10].  

Se a pressão for muito baixa pode dar-se a ignição das gotas do material ejetado, o 

efeito de arrefecimento não é tão eficiente e portanto a extensão da zona termicamente afetada 

aumenta e a velocidade de corte tem de ser reduzida. Se, pelo contrário, a pressão do gás de 

assistência for muito elevada a turbulência na superfície causa um aumento de rugosidade [6]. 

O corte com oxigénio permite cortar com eficiência grandes espessuras de materiais 

como os aços macios usando baixas potências e baixo fluxo de gás pois o oxigénio reage 

quimicamente com o material criando energia térmica adicional. O óxido formado por esta 

operação necessita de ser posteriormente removido especialmente se se seguirem operações de 

pintura ou soldadura.  

Corte com azoto não origina óxidos mas necessita de altas pressões e grande fluxo de 

gás. A pureza do gás não afeta muito a qualidade do corte. É também utilizado para o corte de 

materiais tais como o alumínio, aços inoxidáveis e outros metais para provocar a extração 

mecânica do material fundido sem criação de óxidos. 

O corte com ar necessita de altos fluxos e altas pressões de gás de assistência e é usado 

maioritariamente no corte de pequenas espessuras onde a qualidade do corte não é percetível. 

Por vezes o corte com ar pode ter vantagens, no caso do corte de alumínio o oxigénio presente 

no ar causa uma melhoria na qualidade de corte. 

Na Figura 7 podemos ver o efeito que o rácio entre a distância do bocal à peça e o 

diâmetro do bocal têm na pressão do gás. De uma forma geral, com um maior rácio entre a 

distância do bocal à peça e diâmetro do bocal necessitamos de menores pressões de gás de 

assistência. 

Figura 7- Efeito dos parâmetros do bocal na pressão de corte do gás [11] 
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Na Tabela 2 podemos ver os valores típicos de fluxo de gás de assistência para dois gases 

diferentes, diâmetros do bocal e diferentes pressões. Generalizando, para uma maior pressão e 

um maior diâmetro necessitamos de maior fluxo de gás de assistência [10]. 

 

 

A distância do bocal à peça depende do diâmetro interior deste e determina o modo de 

escoamento do gás e a pressão deste sobre a peça. Se a distância for muito superior ao diâmetro 

do bocal então a instabilidade do gás de assistência aumenta e a pressão diminui. Quando 

queremos usar gás de assistência a elevada pressão é conveniente usar bocais de diâmetros 

menores e próximos da superfície de corte [6]. 

O ponto focal é o ponto mais quente do feixe laser e a sua localização relativamente à 

superfície do material que se pretende cortar afeta a qualidade do corte, como pode ser visto na 

Figura 8. Alterar a cota do ponto focal também altera a espessura do corte, esta cota deve ser 

mantida constante durante o processo de corte [10]. 

Na Tabela 3 são apresentados os gases de assistência tipicamente utilizados para o corte 

de diferentes materiais metálicos a nível industrial, assim como a gama de pressões 

normalmente utilizada. 

 

Figura 8 - Efeito da posição do ponto focal no corte [11] 

Gás de assistência

Pressões [bar] 6 20 1,5 5

Diâmetro do bocal [mm] 1/1,5/2 1/1,5/2 1/1,5/2 1/1,5/2

Fluxo de gás [l/min] 52/118/212 189/378/708 12/28/47 43/94/165

N₂ O₂

Tabela 2- Fluxo de gás típico dos gases de assistência dependendo do diâmetro do bocal e da pressão [2] 
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Tabela 3 - Gases de assistência tipicamente usados no corte de metais industrialmente [2] 

Material Comentário Gás Pressão 

[bar] 

Aço Macio Espessuras superiores a 6,4mm O₂ 1,5 a 1,8 

Espessuras inferiores a 6,4mm O₂ 1,8 a 5 

Corte a altas velocidades de espessuras finas N₂ 5 a 20 

Corte a altas velocidades de espessuras finas 

com menor custo 

Ar 5 a 20 

Aço Inoxidável Mais comum N₂ 5 a 20 

Mais barato que N₂ mas mais oxidação na 

borda de corte 

Ar 5 a 20 

Ligas de 

Alumínio 

Para borda de corte sem oxidação ou grandes 

espessuras 
N₂ 5 a 20 

Mais barato que N₂ Ar 5 a 20 

Cobre Moderadamente mais eficiente que o Ar O₂ 1,5 a 1,8 

Latão Moderadamente mais eficiente que o Ar O₂ 1,5 a 1,8 

Corte a altas velocidade 

 
O₂ ou 

N₂ 

20 
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3. ESTADO DA ARTE 

 PRINCIPAIS FORNECEDORES NO MERCADO 

Existem diversos fornecedores de máquinas CNC para corte laser de perfis metálicos no 

mercado. Entre eles podemos destacar: BLM, TTM, TRUMPF e Mazak. 

A máquina a desenvolver tem especificações próximas da máquina 3D FABRI GEAR 220 

II da Mazak apresentada na Figura 9 e da LT FIber da BLM apresentada na Figura 12, tornando-

se por isso vital conhecer as suas características principais. 

As principais especificações da 3D FABRI GEAR 220 II da Mazak estão apresentadas na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Especificações da máquina 3D FABRI GEAR 200 II da Mazak [12] 

Potência do laser 2,5/4kW 

Materiais a cortar Aços macios/ aços inoxidáveis 

Comprimento de perfil 3450-8000 mm 

Dimensões transversais do material 

    Redondo 20-220 mm 

    Quadrado 20-152,4 mm 

Velocidade posicionamento 

    Eixo X 99,9998 m/min 

    Eixo Y 35,9918 m/min 

 

No mesmo fornecedor podemos encontrar a 3D FABRI GEAR 400 II [13] com as mesmas 

especificações permitindo maiores diâmetros de material e permitindo menores velocidades de 

posicionamento dos eixos X e Y. 

Figura 9 – 3D FABRI GEAR 220 II [12] 
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Máquinas semelhantes podem ser encontradas em outros fornecedores, como a TruLaser 

Tube 5000 fiber da TRUMPF. Este fornecedor promete maior produtividade em tubos de pouca 

espessura e melhor qualidade proveniente de uma maior exatidão de corte. 

Algumas especificações encontram -se  apresentadas na Tabela 5. De notar a possibilidade 

de escolha entre 2 opções de potência: TruDisk 2001 e TruDisk 3001. 

Tabela 5 – Especificações TrueLaser Tube 5000fiber [14] 

Diâmetro de corte máximo  152 mm 

Comprimento máximo de tubo 6500 mm (8000 opcional) 

Materiais a cortar  Aços macios/ Aços inoxidaveis/ Aluminio/ Cobre/ Latão 

Espessura máxima parede TruDisk 2001 TrueDisk 3001 

    Aço macio 8 mm 8 mm 

    Aço inoxidável 4 mm 5 mm 

    Alumino 2 mm 4 mm 

    Cobre 3 mm 3 mm 

    Latão 5 mm 5 mm 

 

A FL 300 da TTM é uma máquina com as especificações semelhantes às anteriormente 

referidas. 

As principais características desta máquina são as apresentadas na Tabela 6. 

Figura 11 – FL300 [15] 

Figura 10 – TrueLaser Tube 5000fiber [14] 
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Tabela 6 – Especificações FL300 [15] 

Dimensões transversais do material   

    Redondo 20-305 mm 

    Quadrado 20x20-254x254 mm 

    Retangular 20x30-250x150 mm 

Materiais a cortar  Aços macios/ Aços inoxidáveis/ Alumínio 

 

A BLM tem a Lasertube LT Fiber para corte 3D de tubos de qualquer material metálico 

[16]. As suas principais características estão apresentadas na Tabela 7. 

Tabela 7 - Especificações Lasertube LT Fiber [16] 

Potência do laser 2kW 

Materiais a cortar Aços macios/ aços inoxidáveis/ alumínio/ latão/ cobre 

Comprimento de perfil 3200-6500 mm 

Dimensões transversais do material 

    Redondo 12-140 mm 

    Quadrado 12-120 mm 

 

Outras máquinas estão disponíveis no Anexo A. 

 

  

Figura 12 - Lasertube LT Fiber da BLM [16] 
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 SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS 

 Arquitetura 

 

  As possíveis soluções construtivas para uma máquina de corte CNC a laser para tubos 

são: Gantry (pórtico), Cantilever (braço) e Robotic (robótica). Estas referem-se à posição 

relativa da estrutura de suporte da cabeça de corte e a estrutura de manipulação do tubo.  

Uma solução do tipo Gantry é definida por uma estrutura com 2 apoios laterais em 

relação ao tubo a cortar como apresentada na Figura 13. A estrutura a verde suporta dois 

movimentos (1) e (2) de translação relativos à cabeça de corte, e o tubo, representado a cinza, 

realiza mais dois movimentos (3) de rotação e (4) de translação.  

 

Figura 13- a)Esquema de uma estrutura do tipo Gantry; b)Máquina de estrutura pórtico[17] 

A solução do tipo Cantilever, Figura 14, apresenta apenas um apoio onde é realizado o 

movimento de translação (1) e um braço onde está suportada a cabeça de corte e é realizado o 

movimento de translação (2). Quanto ao movimento do tubo mantém-se a possibilidade de 

rotação (3) e translação (4) do mesmo.  

 

Figura 14- a)Esquema de uma estrutura do tipo braço (Cantilever); b)Máquina de estrutura braço [18] 

 

a) b) 

a) b) 
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Uma solução do tipo robótica é definida por um robô que faz o transporte da cabeça de 

corte, sendo esta a arquitetura que apresenta maior flexibilidade mas também menor 

repetibilidade e exatidão dos movimentos assim como a menor rigidez entre as soluções 

consideradas (Figura 15). Esta estrutura tem tantos eixos de movimento quantos os do robô 

escolhido para fazer a movimentação da cabeça. 

 

Figura 15 - Estrutura do tipo robótica [19] 

   

 Acionamentos 

 

Os sistemas de movimentação do tipo Gantry são mais rápidos e mais precisos que os 

sistemas robóticos. São normalmente atuados por servomotores associados a fusos de esferas 

ou a uma transmissão por pinhão-cremalheira.  

Um servomotor deve ser capaz de [20]: 

 Responder rapidamente a um comando; 

 Ter boas propriedades de aceleração e desaceleração; 

 Permitir acelerações e desacelerações frequentes; 

 Ter uma ampla gama de velocidades; 

 Controlar com segurança a velocidade em toda a sua gama; 

 Ser operado continuamente por um período longo de tempo; 

 Ter alta precisão; 

 Gerar binário de travagem; 

 Ser fiável e ter longa duração; 

 Ser de fácil manutenção.  

Os diferentes servomotores podem ser selecionados em função da aplicação a que se 

destinam. Na Tabela 8 podemos ver as principais diferenças entre servomotores DC, 

Servomotores AC síncronos e Servomotores AC de indução.  
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Tabela 8 - Comparação entre servomotores [20] 

 Servomotor DC Servomotor AC 

síncrono 

Servomotor AC 

indução 

Pontos 

fortes 

- Baixo preço 

- Grande gama de 

velocidades 

- Controlo fácil 

- Sem escovas 

- Fácil paragem 

- Estrutura simples 

- Não precisa de 

detetor 

Pontos 

fracos 

- Calor 

- Desgaste escovas 

- Barulho 

- Precisa de deteção de 

posição 

- Estrutura complexa 

- Binário de ripple 

- Vibração 

- Precisa de deteção de 

posição 

- Travagem dinâmica 

impossível 

- Perda de energia por 

aquecimento 

Capacidade Baixa Baixa a média Média a grande 

Vida útil Depende da vida das 

escovas e, sobretudo do 

desgaste do coletor 

Depende da vida dos 

rolamentos 

Depende da vida dos 

rolamentos 

Alta 

velocidade 

Inadequada Aplicável Otimizada 

Resistência Pobre Boa Boa 

Íman 

permanente 

Existe Existe Nenhum 

 

Os fusos de esferas podem ser operados continuamente, permitindo rendimentos entre 

90 e 96%. O número de esferas e circuitos determinam a força de saída. Quanto mais 

comprimento tiver o fuso menores são as velocidades máximas de operação admitidas 

(velocidade critica de rotação) [21]. 

Uma solução através de pinhão-cremalheira é normalmente preferida quando o 

comprimento necessário de trabalho é grande (superior a 2 metros) e a atuação de fusos de 

esferas com um comprimento tão longo poderia colapsar por encurvadura, além de originar 

vibrações indesejadas especialmente a altas velocidades.  

Existem duas maneiras de fazer a ligação do motor ao fuso de esferas: método direto 

ou método indireto. No método direto nenhum extra é necessário o que possibilita uma 

transmissão praticamente sem backlash. Quando o alinhamento dos eixos dos dois 

componentes é difícil de garantir usa-se um acoplamento flexível. Como método indireto de 

transmissão usam-se correias flexíveis aliadas a polias, ou um ou vários andares de 

engrenagens [20]. 

Os motores lineares começam a substituir os sistemas convencionais referidos acima. 

Estes são precisos e permitem eliminar o backlash. Permitem altas acelerações (vários G’s). 

Permitem elevadas velocidades de posicionamento (superiores a 150m/min), reduzindo o 

tempo de ciclo e aumentando a produtividade. A única desvantagem será a do preço da 

solução[2]. 
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4. ESPECIFICAÇÕES 

 SOLUÇÃO CONSTRUTIVA 

 

A máquina a desenvolver será uma máquina com uma solução do tipo pórtico. Este tipo 

de estrutura permite um menor atravancamento e uma maior rigidez estrutural. Os eixos a 

considerar para o dimensionamento dos acionamentos são os apresentados na Figura 16,como 

eixos Z e Y relativos ao movimento vertical e transversal relativamente ao eixo X segundo o 

comprimento do tubo, respetivamente. 

 VELOCIDADES DE CORTE DEPENDENDO DO MATERIAL, ESPESSURA E GÁS DE 

ASSISTÊNCIA 

 

Para um correto dimensionamento dos motores de acionamento do sistema é necessário 

o conhecimento de velocidades de corte típicas para diferentes materiais metálicos utilizados 

em tubos a cortar na máquina. O motor deve permitir cumprir em termos nominais o corte, 

podendo em pico assegurar acelerações e velocidades de posicionamento mais elevadas. Estas 

velocidades variam não só com o material a cortar e a espessura do mesmo, mas também com 

o gás de assistência usado.  

Daqui podemos inferir que as maiores velocidades de corte são usadas para pequenas 

espessuras. Sendo que a maior será para o corte de uma espessura de 1mm de Aço com N2 

como gás de assistência, no valor de 59,99m/min. Valores da mesma ordem de grandeza estão 

assinalados no Anexo B a verde e valores ligeiramente menores a amarelo. 

Figura 16 - Esquema da posição relativa dos eixos a considerar 



Máquina CNC para corte laser de perfis metálicos: Sistemas de atuação dos eixos do módulo de corte laser 

 

19 

 

Foi assim concluído que o valor a usar no dimensionamento para velocidades de corte 

máxima seria de 40m/min. Sendo que este valor pode não ser alcançável quando a distância a 

cortar for demasiado pequena ou a aceleração considerada não for suficiente para atingir a 

velocidade pretendida. 

É necessário definir o valor mínimo da velocidade de corte dos tubos. Consultando a 

mesma tabela e tendo em conta as espessuras máximas a cortar dependendo do material, 

apresentadas na Tabela 9, foi definido o valor de 2m/min. 

Tabela 9 - Espessuras máximas a cortar dependendo do material do tubo 

Aço carbono macio 8mm 

Aço inox 5mm 

Alumínio 5mm 

Latão 5mm 

Cobre 3mm 

 ACELERAÇÃO PRETENDIDA 

 

Relativamente à aceleração média dos motores foi apontado um valor de 1,5 G pois é um 

valor facilmente alcançado no corte de chapa (que normalmente vai até valores de 2G). De 

notar que o eixo Z é dimensionado para 1,5G, uma vez que queremos um eixo o mais dinâmico 

possível para permitir uma boa resposta de correção das perturbações responsáveis por fazer 

variar a distância do ponto focal do laser à superfície a cortar. Essa distância é medida por um 

sensor capacitivo presente na cabeça laser. O eixo Y é dimensionado apenas para 1G pois além 

de não haver necessidade de tanto dinamismo como no eixo Z, o movimento conseguido da 

cabeça em relação ao perfil é obtido através da combinação dos movimentos dos diferentes 

eixos e consequentemente também a aceleração será a soma vetorial das acelerações dos 

diferentes eixos. 

 

 ESCOLHA DO TIPO DE MOTORES E TRANSMISSÃO 

 

No acionamento dos eixos da cabeça de corte da máquina a desenvolver serão usados 

Servomotores AC síncronos [20]. Estes motores desenvolvem maiores binários com corpos 

mais leves, são mais eficientes e fiáveis e com a ausência de um comutador físico apresentam 

menor manutenção. 

Para os eixos Z e Y optou-se por uma transmissão por fuso de esferas acionado por um 

servomotor com uma ligação indireta por correia de transmissão. O comprimento de trabalho 

é considerado curto, justificando assim o uso do fuso de esferas. A transmissão indireta por 

polias é preferida pois permite a escolha de um servomotor mais pequeno que aquece menos. 
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 QUADRO RESUMO 

 

As principais especificações de cada um dos eixos são as apresentadas na  Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Resumos das especificações requeridas a cada eixo 

 EIXO Z EIXO Y 

Curso 435 mm 1100 mm 

Velocidade de corte 

máxima pequenas 

espessuras 

40 m/min 40m/min 

Velocidade de corte 

máxima grandes 

espessuras 

2 m/min 2 m/min 

Aceleração 1,5G’s 1G 

Precisão 0,01 mm 0,01 mm 



Máquina CNC para corte laser de perfis metálicos: Sistemas de atuação dos eixos do módulo de corte laser 

 

21 

 

5. DIMENSIONAMENTO DOS SERVOMOTORES E 

TRANSMISSÕES 

 CABEÇA LASER CONSIDERADA 

 

Para o possível dimensionamento dos eixos Z e Y é necessário conhecer a cabeça laser a 

usar. Esta já se encontrava escolhida quando foi iniciada esta dissertação. Trata-se da cabeça 

Procutter da Precitec[22], apresentada na Figura 17 e cujas principais características se 

encontram na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Principais características da cabeça laser considerada, Procutter da Precitec 

Potência máxima do laser 6 kW 

Comprimento de onda do laser 1030 a 1090 nm 

Peso 4,2 kg 

Recomendações do fornecedor 

para aplicação 

Corte chapa / corte de tubo 

Outros Vidro de proteção de fácil troca 

Figura 17- Cabeça de corte a laser Procutter da Precitec[22] 
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 TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO 

 

Para facilitar a compreensão da solução construtiva adotada para os eixos Z e Y foi 

elaborado um desenho de conceito apresentado na Figura 18 que compreende todos os 

componentes dimensionados nos capítulos seguintes. Um desenho 2D com as principais 

dimensões necessárias ao dimensionamento destes componentes é apresentado no Anexo C. É 

importante referir que não se trata de um desenho completo e detalhado do sistema. 

Componentes como parafusos, acoplamentos, rolamentos, etc não se encontram presentes uma 

vez que esta dissertação não abrangia o seu dimensionamento. 

 

 Processo de dimensionamento  

 

Para a escolha do fuso, polias e servomotor é necessário o conhecimento, além da 

cadeia cinemática, também da metodologia a seguir de modo a realizar um correto 

dimensionamento. 

Figura 18- Desenho de conceito 3D compreendendo os principais componentes dimensionados para os eixos Z e Y 



Máquina CNC para corte laser de perfis metálicos: Sistemas de atuação dos eixos do módulo de corte laser 

 

23 

 

 EIXO (Z) 

 

Na Figura 19 encontra-se o esquema do sistema de transmissão de movimento para o 

eixo Z, e para o seu dimensionamento é necessário definir alguns requisitos: 

 Velocidade de corte pretendida → vcorte [m/s] 

 Velocidade de posicionamento pretendida → vpos [m/s] 

 Aceleração pretendida → a [m/s2] 

 Massa a mover → m [kg] 

A escolha do fuso de esferas mais adequado à aplicação está limitada pela velocidade de 

rotação máxima e precisão do mesmo, assim como pela razão de redução das polias escolhidas 

e pela velocidade de rotação nominal do servomotor.  

 

 

 

 

 

Figura 19 – Esquema do sistema de transmissão de movimento do eixo (z) 



Máquina CNC para corte laser de perfis metálicos: Sistemas de atuação dos eixos do módulo de corte laser 

 

24 

 

5.2.1.1.1 Cálculo das forças 

 

Para o posterior cálculo dos binários presentes durante o movimento é necessário conhecer 

as forças atuantes tanto no movimento ascendente (Figura 20) como no movimento 

descendente (Figura 21): 

Força durante o movimento uniforme para cima: 

 
𝐹𝑢𝑛𝑖_𝑢𝑝 = 𝑓 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚 [𝑁] 

 
(1) 

Onde f é a força de atrito presente nos patins, Pesom  a força gravitica provocada pela 

massa da cabeça de corte laser. 

Força durante o movimento de aceleração para cima: 

 𝐹𝑎𝑐_𝑢𝑝 = 𝑓 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚 + 𝐹𝑎𝑐  [𝑁] (2) 

 

Onde Fac é a força necessária para acelerar a massa m. 

Força durante o movimento de desaceleração para cima: 

 𝐹𝑑𝑒𝑠_𝑢𝑝 = −(𝑓 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚) + 𝐹𝑑𝑒𝑠 [𝑁] (3) 

 

Onde Fdes é a força necessária para desacelerar a massa m. 

 

Figura 20 - Esquema das forças presentes durante o movimento ascendente 
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Força durante o movimento uniforme para baixo: 

 𝐹𝑢𝑛𝑖_𝑑𝑤𝑛 =  −𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚 + 𝑓 [𝑁] (4) 

 

Força durante o movimento de aceleração para baixo: 

 𝐹𝑎𝑐_𝑑𝑤𝑛 = 𝑓 − 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚 + 𝐹𝑎𝑐  [𝑁] (5) 

 

Força durante o movimento de desaceleração para baixo: 

 𝐹𝑑𝑒𝑠_𝑑𝑤𝑛 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚 + 𝐹𝑑𝑒𝑠 − 𝑓 [𝑁] (6) 

Onde: 

 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚 = 𝑚 ∗ 𝑔 [𝑁] (7) 

 

 𝐹𝑎𝑐/𝐹𝑑𝑒𝑠 = 𝑚 ∗ 𝑎  [𝑁] (8) 

 

 𝑓 = 𝜇 ∗ 𝐹𝑒 ∗ 𝑛º 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑛𝑠 [𝑁] (9) 

   

 𝐹𝑒 = |𝑃𝑇| + |𝑃| (10) 

 

Onde g é a aceleração da gravidade, Fe é a força resultante em cada patim, calculada na 

secção 5.2.1.2, e µ o coeficiente de atrito entre o patim e a guia. 

 

 Estudo do atrito presente nas guias 

 

Com o intuito de considerar todas as forças relevantes para o dimensionamento dos 

servomotores foi efetuado um estudo do atrito presente nas guias. Cada eixo é guiado por 4 

patins, 2 por guia. 

Figura 21 - Esquema das forças presentes durante o movimento descendente 
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5.2.1.2.1 EIXO Z 

 

No eixo Z as guias estão colocadas na vertical e as forças presentes nos patins são as 

apresentadas na Figura 22. 

 

Da análise da Figura 22 obtém-se: 

 𝑃1𝑇 = 𝑃2𝑇 = 𝑃3𝑇 = 𝑃4𝑇 =
𝐹

2 ∗ 𝑙2
(

𝑙1

2
+ 𝑙5) [𝑁] (11) 

Onde Pn representa o esforço no patim na direção apresentada na Figura, F a força 

necessária para mover uniformente a massa m, e l as distâncias entre os pontos considerados. 

Para movimento uniforme: 

 𝑃1 = 𝑃2 = 𝑃3 = 𝑃4 =
𝐹 ∗ 𝑙4 − 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙3

2 ∗ 𝑙2
 [𝑁] (12) 

Durante a aceleração: 

 𝑃1 = 𝑃2 = 𝑃3 = 𝑃4 =
𝐹 ∗ 𝑙4 − 𝑚 ∗ (𝑔 + 𝑎) ∗ 𝑙3

2 ∗ 𝑙2
 [𝑁] (13) 

Durante a desaceleração: 

 𝑃1 = 𝑃2 = 𝑃3 = 𝑃4 =
𝐹 ∗ 𝑙4 − 𝑚 ∗ (𝑔 − 𝑎) ∗ 𝑙3

2 ∗ 𝑙2
 [𝑁] (14) 

 

 

 

Figura 22 – Esquema das forças atuantes nas guias lineares para o eixo (Z) 
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5.2.1.2.2 EIXO Y 

 

As guias no eixo Y são horizontais e as forças atuantes são as apresentadas na Figura 

23. De notar que a força aplicada no ponto E é a força resultante da massa do eixo Z. 

 

Da análise da Figura 23 obtém-se, para movimento uniforme: 

 𝑃1 = 𝑃2 = 𝑃3 = 𝑃4 = −
𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙2

2 ∗ 𝑙1
 [𝑁] (15) 

 

 𝑃1𝑇 = 𝑃2𝑇 = 𝑃3𝑇 = 𝑃4𝑇 = −
𝑚 ∗ 𝑔

4
[𝑁] (16) 

 

 Dimensionamento das polias  

 

Para o dimensionamento das polias e  da correia dentada foi utilizado o software da Mulco® 

[23] cujo funcionamento é o seguinte: 

1. Inserir o tipo de correia pretendido. 

2. Inserir o diâmetro exterior da polia 1 e da polia 2. Este valor pode ser qualquer um, que 

o software transformará no diâmetro existente mais próximo, alterando assim também 

o número de dentes da polia definida. 

3. Preencher o campo da distância entre o centro das polias e posteriormente pressionar 

“Preferential length design” de modo a ajustar a distância entre o centro das duas polias 

para o valor que permitir um comprimento de correia normalizado. 

4. Um dimensionamento tendo em conta a velocidade de rotação [rot/min] das polias e 

potência transmitida [kW] é necessário. E para isso é introduzida a velocidade de 

rotação da polia 1, assim como a potência do servomotor escolhido. 

5. Pressionando “Calculation” é possível obter binários, forças e potências máximas 

transmitidas. Se estas últimas forem maiores que as necessárias as polias podem ser 

usadas.  

Figura 23 – Esquema das forças atuantes nas guias lineares para o eixo (Y) 
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6. Caso a potência não seja suficiente, é possível com os mesmos diâmetros aumentar a 

potência transmissível aumentando a largura da correia. 

As fórmulas usadas pelo software são: 

 𝑍… =
∅… ∗  𝜋

𝑡𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖𝑎
 (17) 

onde Z... representa o número de dentes da polia, Ø... o diâmetro da polia, e tcorreia a sua largura. 

 𝑖 =
∅𝐹 

∅𝑀
=

𝑛𝑀

𝑛𝐹
 (18) 

com i a representar a razão de transmissão das polias, ØF o diâmetro da polia do lado do fuso, 

ØM o diâmetro da polia do lado do motor, nM a velocidade de rotação da polia do lado do motor 

e nF da polia do lado do fuso. 

 𝑃𝐹 = 𝑃𝑀 ∗ 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 (19) 

onde P representa a potência transmitida por cada polia e ηtrans o rendimento da transmissão 

por polias. 

 𝑃𝑍 =
𝑃𝑀

𝑍𝑀
 (20) 

onde Pz representa a potência transmitida por dente, PM a potência transmitida pela polia do 

lado do motor e ZM o número de dentes da polia do lado do motor. 

 𝑎𝑐 =
𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚

4
−

𝜋

8
(∅𝐹 + ∅𝑀) + √(

𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚

4
−

𝜋

8
∗ (∅𝐹 + ∅𝑀)2 −

(∅𝐹 − ∅𝑀)2

8
 (21) 

onde ac é a distância entre os centros das polias, e lnorm o comprimento normalizado da correia. 

 𝐿 = √𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚
2 −

(∅𝐹 − ∅𝑀)2

2
 (22) 

com L a representar o comprimento da correia. 

 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑗 = 𝑓𝑠 ∗ 𝑃𝐹 (23) 

onde Pproj é a potência de projeto, e fs o fator de segurança usado. 

 𝑏𝑐𝑎𝑙𝑐 =
𝑃𝑝𝑟𝑜𝑗

𝑃𝑍 ∗ 𝑍𝑀 ∗ 𝑍𝑀_𝑐𝑜𝑛𝑠 ∗ 𝑓𝑐
 (24) 

com bcalc a representar a espessura calculada da correia necessária, ZM cons o número de dentes 

da polia do lado do motor considerado e, fc o fator de comprimento. 

 𝑣𝑒𝑓 =
∅𝑀

2 ∗ 𝑛𝑀
 (25) 

onde vef  representa a velocidade efetiva. 

𝐹𝑐𝑖𝑟 =
𝑃𝑀

𝑣𝑒𝑓
 

om Fcir a representar a força circunferencial. 

  (26) 
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 𝑆 =
𝑓𝑠 ∗ 𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚

𝑏𝑐𝑎𝑙𝑐
 (27) 

onde S representa o coeficiente de segurança e, bnorm a largura da correia normalizada. 

 𝐹𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎𝑜_𝑒𝑠𝑡 = 0,55 ∗ 𝑆 ∗ 𝐹𝑐𝑖𝑟 [𝑁] (28) 

onde Ftensao est é a força de tensão de esticamento da correia. 

 𝐹𝑒𝑠𝑡_𝑣𝑒𝑖𝑜 =
2 ∗ 𝐹𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎𝑜 𝑒𝑠𝑡 ∗ 𝐿

𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚
 (29) 

onde Fest_veio representa a força estática no veio do motor. 

 

 Dimensionamento do Fuso 

 

Para atingir as velocidades pretendidas é necessário ter um fuso com capacidade para 

tal. É necessário avaliar o passo necessário assim como a velocidade de rotação à saída da polia 

F para atingir a velocidade pretendida. 

 𝑃𝑓𝑢𝑠𝑜 =
𝑣 ∗ 60

𝑛𝑓𝑢𝑠𝑜 ∗ 10−3
[𝑚𝑚] (30) 

 

 Passo do fuso necessário → 𝑃𝑓𝑢𝑠𝑜  [mm] (deve ser escolhido um valor normalizado) 

 Velocidade de rotação do fuso → 𝑛𝑓𝑢𝑠𝑜 [rot/min] 

 Diâmetro do fuso → Df [mm] 

 Diâmetro menor da rosca do eixo → dr [mm] 

 Massa/metro do fuso → P/m [kg/m] 

 Momento de inércia/mm de comprimento→ J/m [kg.cm2/mm] 

 Rendimento do fuso → f 

 Comprimento do fuso → lf [mm] 

 Capacidade de carga do fuso → CC 

 Calcular massa do fuso → 𝑀𝑓𝑢𝑠𝑜  momento de inércia do fuso → 𝐽𝑓𝑢𝑠𝑜  

 𝑀𝑓𝑢𝑠𝑜 = 𝑃/𝑚 ∗
𝑙𝑓

1000
[𝑘𝑔] (31) 

 

 𝐽𝑓𝑢𝑠𝑜 = 𝐽/𝑚 ∗ 𝑙𝑓 ∗ 10−4 [𝑘𝑔. 𝑚2] (32) 

   

Admitindo uma distância entre os dois apoios de montagem do fuso de lmont [mm] e os 

fatores de acordo com o método de Montagem, 𝑀𝑓 e 𝑁𝑓, pode calcular-se respectivamente a 

velocidade crítica do fuso, Nc, assim como a carga de encurvadura a que este poderá estar 

sujeito, 𝐹𝑘. A velocidade crítica do fuso é a velocidade à qual este entra em ressonância. A 

velocidade máxima à qual o fuso pode trabalhar continuamente será 𝑁𝑝. E a carga admissível 

de encurvadura à qual o fuso pode estar sujeito é 𝐹𝑝. 
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Tabela 12 - Fatores de acordo com o tipo de montagem do fuso 

Tipo de montagem Mf Nf 

fixo-livre 0,157 0,0625 

apoiado-apoiado 0,441 0,25 

fixo-apoiado 0,689 0,5 

fixo-fixo 1 1 
 

 𝑁𝑐 =
𝑀𝑓 ∗ 𝑑𝑟

𝑙𝑚𝑜𝑛𝑡
2 ∗ 2,71 ∗ 108 [𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] (33) 

 

 𝑁𝑝 = 0.8 ∗ 𝑁𝑐[𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] (34) 

   

   

 𝐹𝑘 = 40720 ·
𝑁𝑓 · 𝑑𝑟

4

𝑙𝑚𝑜𝑛𝑡
2  [𝑁] (35) 

 

 𝐹𝑝 = 0,5 · 𝐹𝑘 [𝑁] (36) 

 

A HIWIN recomenda fusos com folga axial abaixo de 0,005mm para a utilização dos 

fusos de esferas em máquinas de corte a laser [24]. Valor este que foi considerado na escolha 

dos fusos de esferas. 

 

 Momentos de inércia 

 

Sabendo as forças presentes no fuso durante o movimento ascendente e o movimento 

descendente é então necessário conhecer as seguintes características das polias que farão a 

transmissão do servomotor para o fuso de esferas: 

 Diâmetro da polia M (lado do servomotor) → DM [mm] 

 Massa da polia M (lado do servomotor) → MM [kg] 

 Diâmetro da polia F (lado do fuso) → DF [mm] 

 Massa da polia F (lado do fuso) → MF [kg] 

 Rendimento de transmissão das polias → trans 

 Calcular: 

 Razão de transmissão → 𝑖 =
𝐷𝐹

𝐷𝑀
 

 Momentos de inércia das polias: 

 𝐽𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎𝑀 =
1

8
∗ 𝑚𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎 ∗ 𝐷𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎𝑀

2[𝑘𝑔. 𝑚2] (37) 
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 𝐽𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎𝐹 =
1

8
∗ 𝑚𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎 ∗ 𝐷𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎𝐹

2[𝑘𝑔. 𝑚2] (38) 

   

O momento de inércia da massa a mover num movimento linear referido ao eixo 

rotativo do fuso é dado por: 

 𝐽𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = 𝑀(
𝑃𝑓

2𝜋
)2[𝑘𝑔. 𝑚2] (39) 

   

 Momentos de inércia calculados no eixo do servomotor 

 

Como o rácio de inércias entre o servomotor e a carga afeta a controlabilidade do 

mesmo é necessário o cálculo de todos os momentos de inércia referidos ao veio do servomotor. 

O momento de inércia total é também usado para o cálculo do binário de aceleração e 

desaceleração necessário. 

Momento de inércia do fuso referido ao eixo do servomotor: 

 𝐽𝑓𝑢𝑠𝑜𝑚 =
𝐽𝑓𝑢𝑠𝑜


𝑓

∗ (
𝑛𝑓𝑢𝑠𝑜_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
)2[𝑘𝑔. 𝑚2] (40) 

Momento de inércia da polia F referido ao eixo do servomotor: 

 𝐽𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎𝐹𝑚 =
𝐽𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎𝐹


𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

∗ (
𝑛𝑓𝑢𝑠𝑜_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
)2 [𝑘𝑔. 𝑚2] (41) 

 

O momento da inércia da polia M referido ao eixo do servomotor mantém-se o mesmo. 

Momento de inércia da massa referido ao eixo do servomotor: 

 𝐽𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚 =
𝑀


𝑓

∗ 
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

∗ (
𝑣𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑛
𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟∗

2𝜋
60

)

2

 [𝑘𝑔. 𝑚2] (42) 

   

Momento de inércia total referido ao eixo do servomotor: 

 𝐽𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐽𝑓𝑢𝑠𝑜𝑚 + 𝐽𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎𝐹𝑚 + 𝐽𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎𝑀 + 𝐽𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚 [𝑘𝑔. 𝑚2] (43) 

 

 Cálculo das velocidades de rotação 

 

Para o cálculo de binários necessários é importante também conhecer as velocidades de 

rotação do fuso e do servomotor. 

Velocidade de rotação do fuso durante o posicionamento: 

 𝑛𝑓𝑢𝑠𝑜_𝑝𝑜𝑠 =
𝑣𝑝𝑜𝑠 ∗ 60

𝑃𝑓 ∗ 10−3
 [𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] (44) 
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Velocidade de rotação do servomotor durante o posicionamento: 

 𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟_𝑝𝑜𝑠 =
𝑛𝑓𝑢𝑠𝑜_𝑝𝑜𝑠

𝑖 ∗ 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
 [𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] (45) 

   

Velocidade de rotação do fuso durante o corte: 

 𝑛𝑓𝑢𝑠𝑜_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =
𝑣𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 ∗ 60

𝑃𝑓 ∗ 10−3
 [𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] (46) 

Velocidade de rotação do servomotor durante o corte: 

 𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =
𝑛𝑓𝑢𝑠𝑜_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑖 ∗ 𝜂𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
 [𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] (47) 

   

 Cálculo de binários sem servomotor 

 

Os binários são calculados tendo em conta os tempos estipulados para o ciclo de 

trabalho escolhido, a razão de transmissão que mais uma vez está dependente do diâmetro das 

polias escolhidas e o passo do fuso. Para a escolha inicial do servomotor é necessário calcular 

os binários necessários sem ter em conta o servomotor: 

Binário necessário para acelerar a carga: 

 𝑇𝑎𝑐 =
𝐽𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 2𝜋 ∗ 𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

60 ∗ 𝑡1 ∗ 𝑖
 [𝑁𝑚] (48) 

Em que t1 é o tempo necessário para aceleração até ao valor pretendido. 

Binário para manter o movimento uniforme ascendente: 

 𝑇𝑢𝑛𝑖_𝑢𝑝 =
𝐹𝑢𝑛𝑖_𝑢𝑝 ∗ 𝑃𝑓 ∗ 10−3

2𝜋 ∗ 
𝑓

∗ 
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

∗ 𝑖
 [𝑁𝑚] (49) 

Binário para manter movimento uniforme descendente: 

 𝑇𝑢𝑛𝑖_𝑑𝑤𝑛 =
𝐹𝑢𝑛𝑖_𝑑𝑤𝑛 ∗ 𝑃𝑓 ∗ 10−3

2𝜋 ∗ 
𝑓

∗ 
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

∗ 𝑖
 [𝑁𝑚] (50) 

Binário de aceleração no movimento ascendente: 

 𝑇𝑎𝑐_𝑢𝑝 = 𝑇𝑎𝑐 + 𝑇𝑢𝑛𝑖_𝑢𝑝 [𝑁𝑚] (51) 

Binário de desaceleração no movimento ascendente: 

 𝑇𝑑𝑒𝑠_𝑢𝑝 = 𝑇𝑢𝑛𝑖_𝑢𝑝 − 𝑇𝑎𝑐[𝑁𝑚] (52) 

Binário de aceleração no movimento descendente: 

 𝑇𝑎𝑐_𝑑𝑤𝑛 = 𝑇𝑢𝑛𝑖_𝑑𝑤𝑛 − 𝑇𝑎𝑐[𝑁𝑚] (53) 

 

Binário de desaceleração no movimento descendente: 

 𝑇𝑑𝑒𝑠_𝑑𝑤𝑛 = 𝑇𝑢𝑛𝑖_𝑑𝑤𝑛 + 𝑇𝑎𝑐[𝑁𝑚] (54) 
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Binário estático 

 𝑇𝑒𝑠𝑡 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑚 + 𝐷𝑓𝑢𝑠𝑜 ∗ 0.5 ∗ 10−3

𝑖
 [𝑁𝑚] (55) 

 

 Cálculo do binário eficaz sem servomotor 

 

 𝑇𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 = √
𝑇1

2 ∗ 𝑡1 + 𝑇2
2 ∗ 𝑡2 + 𝑇3

2 ∗ 𝑡3 + ⋯ + 𝑇𝑛
2 ∗ 𝑡𝑛

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 [𝑁𝑚] (56) 

 

Onde t1, t2,..,tn correspondem aos tempos durante os quais os binários 

T1,T2,...,Tn estão aplicados, como se pode ver na Figura 24. 

 

 
Figura 24 - Gráfico exemplificativo da evolução do binário ao longo do tempo durante um ciclo de 

trabalho 

 

 Escolha do servomotor 

 

O servomotor escolhido deve ter uma velocidade de rotação nominal, nnservomotor, 

superior à velocidade de rotação necessária, assim como um binário nominal, Tnservomotor, 

superior ao binário eficaz necessário. 

As seguintes características devem ser recolhidas: 

 Momento de inércia do servomotor → Jservomotor [kg.m2] 

 Binário nominal do servomotor → Tnservomotor [Nm] 

 Binário máximo do servomotor → Tmax_servomotor [Nm] 

 Velocidade nominal de rotação do servomotor → nnservomotor [rot/min] 

 Velocidade de rotação máxima do servomotor → nmax_servomotor [rot/min] 

 Potência do servomotor → Pservomotor [kW] 

 Rendimento do servomotor → servomotor 
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 Cálculo de binários com servomotor 

 

O cálculo de binários pós-servomotor efetua-se como anteriormente, mas ao momento 

de inércia total referido ao eixo do servomotor (Jtotal) soma-se o do servomotor (Jservomotor). 

 

 Cálculo binário eficaz com servomotor 

 

O binário eficaz com servomotor calcula-se da mesma forma que o binário efetivo sem 

servomotor mas com os binários com servomotor. Este binário deve ser menor que o binário 

nominal do servomotor. 

 

 
𝑇𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 𝑝ó𝑠−𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 < 𝑇𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (57) 

   

 Cálculo do rácio de inércias 

 

Para uma boa controlabilidade o rácio de inércias não deverá ser superior a 4 [25]: 

 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎𝑠 =
𝐽𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝐽𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
≤ 4 (58) 

   

 Cálculo da carga axial média no fuso 

 𝐶𝑎𝑥_𝑚𝑒𝑑 = √
𝐹1

3 ∗ 𝑑1 + 𝐹2
3 ∗ 𝑑2 + … + 𝐹𝑛

3 ∗ 𝑑𝑛

𝑑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 2
 

3

[𝑁] (59) 

Em que d é a distância percorrida enquanto sujeito à força F correspondente. 

 

 Cálculo da vida do fuso 

 

Para o cálculo da vida do fuso são utilizadas as Equações (59) a (61) tendo em conta o 

Fator de carga (FC) retirado da Tabela 13. 

Tabela 13 - Fator de carga (FC) [24] 

Vibração/Impacto Velocidade FC 

Leve Muito baixa 

V≤0,25m/s 

1 a 1,2 

Fraco Baixa 

0,25<V≤1m/s 

1,2 a 

1,5 

Médio Média 

1<V≤2m/s 

1,5 a 2 

Forte Alta 

V>2m/s 

2 a 3,5 
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𝐷𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 = (
𝐶𝐶

𝐹𝐶 ∗ 𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙_𝑚𝑎𝑥
)3 ∗ 106 [𝑟𝑜𝑡] 

(60) 

 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 =
2 ∗ 𝑛𝑓𝑢𝑠𝑜_𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 ∗ 𝑙𝑚𝑜𝑛𝑡

𝑃𝑓𝑢𝑠𝑜
 (61) 

 𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 =
𝐷𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜

60 ∗ 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 [ℎ] (62) 

   

 EIXO Y 

 

Na Figura 25 encontra-se o esquema da transmissão de movimento do Eixo Y e o 

processo de dimensionamento dos diferentes componentes é em tudo semelhante ao descrito 

anteriormente. Portanto, apenas as forças serão definidas. 

Da mesma maneira que foram analisadas as forças presentes durante o movimento para 

o eixo Z foi analisado o eixo Y, como se pode ver na Figura 26. E obteve-se: 

 𝐹𝑎𝑐_𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 =  𝑀 ∗ 𝑎 + 𝑓 [𝑁] (63) 

 𝐹𝑢𝑛𝑖 = 𝑓 [𝑁] (64) 

 𝐹𝑑𝑒𝑠_𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 = 𝑀 ∗ 𝑎 − 𝑓 [𝑁] (65) 

 

 

 

Figura 25- Esquema do sistema de transmissão de movimento do eixo Y 

Figura 26 – Esquema das forças presentes durante o movimento Y 
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 Jerk 

 

No dia-a-dia o jerk é sentido por nós como uma variação da força imprimida num corpo. 

Fisicamente é visto como a variação de aceleração a que um corpo se encontra sujeito (uma 

vez que esta variação nunca ocorre instantaneamente) [26]. 

É de extrema importância minimizar o jerk de modo a permitir o movimento mais suave 

possível. Uma analogia simples para entender bem a ideia de jerk será imaginar um condutor 

experiente a conduzir. Como será de esperar não haverá acelerações ou desacelerações bruscas, 

tendo em conta que o condutor já domina o uso da embraiagem. Este condutor conduz portanto 

com um baixo jerk. Já um condutor inexperiente conduzirá como que aos soluços, não é uma 

viagem tão agradável. O condutor inexperiente conduzirá com um jerk elevado [26]. 

Ora, jerks elevados não são bons para os servomotores pois provocam um maior desgaste 

dos seus componentes assim como de todos os componentes de transmissão de movimento e 

de todos os componentes associados como, por exemplo, cabeça de corte, mangueiras e cabos, 

detetores, sensores, etc. 

 

 DEFINIÇÃO DE CICLOS DE FUNCIONAMENTO 

 

Com o objetivo de definir ciclos de funcionamento para posterior dimensionamento do 

servomotor foram considerados 5 casos distintos com exigências diferentes para os diferentes 

eixos. Em todos os casos será considerado o corte de uma pequena espessura e o corte de uma 

grande espessura, visto a velocidade de corte ter grande influência no ciclo de funcionamento. 

Para um melhor entendimento são consideradas pequenas espessuras na ordem de grandeza de 

1mm e grandes espessuras de 8mm. 

Os tempos de aceleração, movimento uniforme, desaceleração e pausa são necessários 

para definir o binário eficaz, característica decisiva na escolha do servomotor mais apropriado. 

O ciclo de funcionamento é definido de acordo com o tipo de corte que se pretende fazer e o 

tipo de perfil a cortar. 
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 CASO 1 

 

No Caso 1 foi considerado o corte de quadrados de diagonais de 30mm e espaçados de 

100mm num tubo quadrado. Este tipo de corte exige apenas movimentação do eixo Y.  

Para ajuda na definição dos movimentos que cada eixo teria de efetuar foi feito o 

esquema apresentado na Figura 27. Uma vez que o dimensionamento dos componentes 

constituintes do acionamento do eixo X não é abrangido por esta dissertação é considerado que 

este se movimenta a 27m/min e é capaz de uma inversão instantânea do sentido do seu 

movimento.  

Foram usados valores de aceleração na ordem dos 1G e velocidade de 27m/min para o 

eixo Y no caso de tubo com pequena espessura. Anteriormente tinha-se estabelecido como 

velocidade de corte para pequenas espessuras 40m/min, e a velocidade possível neste caso é 

menor que a anteriormente estabelecida, mas é a máxima atingível no espaço percorrido 

disponível. 

Como é impossível o cálculo do jerk mais adequado neste caso, o valor considerado foi 

o máximo permitido pelo Sizer, que, neste caso será 9999999,00m/s3. Este valor é o pior caso 

possível para o servomotor, não sendo o que realmente será sempre atingido. 

Figura 27 - Esquema de corte considerado no Caso 1 
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As curvas de aceleração, velocidade e posição no eixo Y para o caso de pequenas 

espessuras são as apresentadas na Figura 28. 

 De notar que só foi definido o ciclo para o corte de um quadrado e um posicionamento 

pois para o dimensionamento do servomotor o Sizer utiliza fatores de serviço para S1 e S31, de 

acordo com a norma EN 60034-1 [27]. 

Para o corte de grandes espessuras foi considerada uma velocidade de corte de 2m/min 

e as curvas obtidas para o eixo Y são as apresentadas na Figura 29. 
 

                                                 
1 S1 é tido como serviço contínuo e S3 como serviço periódico intermitente 

Figura 28 - Curvas correspondentes ao Caso 1 para pequenas espessuras no eixo Y: A) Aceleração e velocidade; B) 

Posição e velocidade 
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 CASO 2 

 

No Caso 2 é considerado o corte ao longo de todos os 

lados de um tubo quadrado de dimensões 100x100mm, Figura 

30. Para a realização deste corte são necessários os eixos B, 

Y e Z, como representados na Figura 16. As velocidades 

consideradas foram 40m/min e 2m/min para pequenas e 

grandes espessuras, respetivamente. É importante referir que 

neste caso foi considerado que o servomotor do eixo B 

consegue fazer uma rotação de 90° em 0,25s e no caso do eixo 

Y a aceleração começa antes da superfície do tubo, de modo 

a garantir uma velocidade de corte constante, fazendo a 

desaceleração também depois da superfície do tubo. Já o eixo 

Z tem como função afastar e aproximar a cabeça de corte do 

tubo quando o eixo B efetua a rotação do mesmo. 
Figura 30 – Esquema de corte considerado no caso 2 

Figura 29 - Curvas correspondentes ao Caso 1 para grandes espessuras no eixo Y: A) Aceleração e velocidade; 

B) Posição e velocidade 
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Na Figura 31 e na Figura 32 estão representadas as curvas de aceleração, velocidade e 

posição do eixo Y para o Caso 2.  

 

Figura 31 - Curvas correspondentes ao Caso 2 para pequenas espessuras no eixo Y: A) Aceleração e velocidade; B) Posição e velocidade 

Figura 32 - Curvas correspondentes ao Caso 2 para grandes espessuras no eixo Y: A) Aceleração e velocidade; B) Posição e velocidade 
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Analisando o gráfico de posição é possível constatar que após desacelerar o servomotor 

fica à espera da conclusão da rotação do servomotor do eixo B. Também neste caso o jerk 

considerado foi o máximo possível. 

Na Figura 33 e na Figura 34 estão representadas as curvas de aceleração, velocidade e 

posição para o eixo Z. As mesmas conclusões tiradas para o corte de pequenas espessuras 

aplicam-se no corte de grandes espessuras. 

 

  

Figura 33 - Curvas correspondentes ao Caso 2 para pequenas espessuras no eixo Z: A) Aceleração e velocidade; B) 

Posição e velocidade  
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 CASO 3 

 

No Caso 3 a variação dimensional do tubo será levada em conta, mais precisamente ao 

longo do comprimento. Para isso foi consultada a norma BS EN 10305-3:2002 [28] de modo a 

conhecerem -se as tolerâncias dimensionais permitidas. 

Da norma consultada tira-se que “Deviations from straightness over one meter length 

shall not exceed 3 mm.”, ou seja definindo a curvatura do perfil como uma onda seno temos 

uma amplitude (A) de 3mm e um comprimento de onda (λ) de 4m. 

Essa curvatura representada no domínio temporal é dada por: 

 𝑧 = 𝐴 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑤𝑡 + ∅)[𝑚𝑚] (66) 

   

Figura 35 - Esquema representativo do desvio de forma possível no tubo a cortar 

Figura 34 - Curvas correspondentes ao Caso 2 para grandes espessuras no eixo Z: A) Aceleração e velocidade; B) Posição e velocidade  
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Para efeitos de dimensionamento considerou-se a fase, ∅, igual a zero. Assim vem: 

 𝑓 =
𝑣

λ
=

40𝑚/𝑚𝑖𝑛

4𝑚
≅ 0,1667𝐻𝑧 (67) 

   

 𝑤 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ≅ 1.0472 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (68) 

   

 𝑧 = 3 ∗ sin(1,0472𝑡) [𝑚𝑚] (69) 

   

Na Figura 36 está representada a variação temporal da posição do eixo Z no Caso 3, e 

representa a Equação (69). 

Como um input simples de aceleração no software usado não permite o uso de 

acelerações variáveis é necessário o conhecimento da derivada da aceleração, jerk, e assim: 

 𝑧′ = 3 ∗ 1,0472 ∗ cos(1,0472𝑡) [𝑚𝑚/𝑠] (70) 

   

 𝑧′′ = −3 ∗ 1,04722 ∗ sin (1,0472𝑡)[𝑚𝑚/𝑠2] (71) 

   

 𝑧′′′ = −3 ∗ 1,04723 ∗ cos(1,0472𝑡) = −3,45 ∗ cos(1,0472𝑡) [𝑚𝑚/𝑠3] (72) 

   

Figura 36 - Variação temporal da posição do eixo Z no Caso 3 
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Da Equação (72) tira-se a amplitude máxima de jerk usada que será na ordem dos 

3,45mm/s3.  Na Figura 37 estão as curvas de aceleração, velocidade e posição obtidas neste 

caso. 

 

 

 

 

 

Figura 37  - Curvas correspondentes ao Caso 3 para pequenas espessuras no eixo Z: A) Aceleração e 

velocidade; B) Posição e velocidade 



Máquina CNC para corte laser de perfis metálicos: Sistemas de atuação dos eixos do módulo de corte laser 

 

45 

 

É importante notar que este perfil é calculado para o caso em que a velocidade de corte 

é a máxima considerada, 40m/min. Para um tubo de maior espessura que se movimente a 

2m/min o jerk será cerca de 0,0004mm/s3, valor este que por estar abaixo do mínimo do 

software[29] foi aproximado a 0,01mm/s3. Obtém-se então as curvas de aceleração, velocidade 

e posição para o caso de corte de grandes espessuras, representado na Figura 38. 

 

  

Figura 38 - Curvas correspondentes ao Caso 3 para grandes espessuras no eixo Z: A) Aceleração e velocidade; B) 

Posição e velocidade 
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 CASO 4 

 

No Caso 4 é considerado o corte ao longo de todos os lados de um tubo quadrado com 

convexidade nos seus lados. O tubo tem 20mm de lado. Segundo a norma EN 10210-1 [30], o 

lado do perfil pode ter uma variação de 1% em termos de convexidade do comprimento do 

lado. A Figura 39 é apenas uma representação do corte, não se tratando de uma representação 

exata da realidade considerada.  

O mesmo método referido anteriormente é usado, com uma velocidade de corte para 

pequenas espessuras de 40m/min: 

 𝑧 = 0,02 · sin(209,44𝑡) [𝑚] (73) 

   

 𝑧′ = 0,02 · 209,44 · cos(209,44𝑡) [𝑚/𝑠] (74) 

   

 𝑧′′ = −0,02 · 209,442 · sin(209,44𝑡) [𝑚/𝑠2] (75) 

   

  𝑧′′′ = −0,02 · 209,443 · cos(209,44𝑡) = −1837,41 · cos(209,44𝑡) [𝑚/𝑠3] (76) 

Das equações anteriores obtém-se o valor máximo de jerk a usar, na casa dos 1837,41 

m/s3. Na Figura 41 estão representadas as curvas obtidas para pequenas espessuras. 

Figura 39 - Esquema do possível desvio de geometria considerado no Caso 4 

Figura 40 - Variação temporal da posição do eixo Z para o Caso 4 
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Para maiores espessuras foi considerada uma velocidade de 2m/min e nesse caso o jerk 

seria de 0,229m/s3. As curvas correspondentes são as apresentadas na Figura 42. 

 

 

 

Figura 41 - Curvas correspondentes ao Caso 4 para pequenas espessuras no eixo Z: A) Aceleração e velocidade; B) 

Posição e velocidade 
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 CASO 5 

 

No Caso 5 é considerado o corte ao longo de todo o diâmetro de um tubo ovalizado, 

dentro dos limites normalizados. Neste caso é considerado um tubo de diâmetro ideal de 20mm. 

Tabela 14 - Variações de espessura admissíveis em tubos [28] 

Diâmetro externo [mm] Tolerância [mm] 

6,00 a 19,00 ± 0,12 

20,00 a 30,00 ± 0,15 

32,00 a 42,40 ± 0,20 

44,00 a 51,00 ± 0,25 

55,00 a 63,50 ± 0,30 

70,00 a 76,00 ± 0,35 

80,00 a 90,00 ± 0,40 

100,00 a 101,60 ± 0,50 

108,00 a 120,00 ± 0,60 

127,00 a 139,70 ± 0,80 

159,00 a 193,70 ± 1,00 

 

Figura 42 - Curvas correspondentes ao Caso 4 para grandes espessuras no eixo Z: A) Aceleração e velocidade; B) 

Posição e velocidade 
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 Na Tabela 14 está apresentada a variação de espessura de tubo permitida. 

Definiu-se o raio maior com 10,0075mm e o raio menor com 9,9925mm, o diâmetro no 

limite superior e inferior da tolerância respetivamente, como representado na Figura 43. A 

variação da posição do eixo Z é obtida através da diferença entre a equação de posição no caso 

do tubo oval e a equação de posição de um tubo redondo com diâmetro 20mm. 

 

Como anteriormente, é usada uma onda seno para aproximação. Neste caso a amplitude 

será metade do menor lado da elipse, o comprimento de onda é duas vezes o maior lado da 

elipse, e assim, vem (para uma velocidade de 40m/min): 

 𝑧 = 9,9925 · sin(209,28𝑡) [𝑚𝑚] (77) 

   

 𝑧′ = 9,9925 · 209,28 · cos(209,28𝑡) [𝑚𝑚/𝑠] (78) 

   

Figura 43 - Esquema do possível desvio de geometria considerado para o corte no Caso 5 

Figura 44 - Variação temporal da posição do eixo Z para o Caso 5 
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 𝑧′′ = −9,9925 · 209,282 · sin(209,28𝑡) [𝑚𝑚/𝑠2] (79) 

   

 𝑧′′′ = −9,9925 · 209,283 · cos(209,28𝑡) [𝑚𝑚/𝑠3] = −91595,3 𝑚/𝑠3 (80) 

   

Da Equação (77) tira-se a amplitude máxima de jerk usada que será na ordem dos 

91595,3m/s3. As curvas obtidas são as representadas na Figura 45. 

Para tubos de maiores espessuras foi considerado o caso: 

∅ = 120 ± 0.6𝑚𝑚 

Para uma velocidade de corte de 2m/min e obteve-se um jerk de 312,7mm/s3. Na Figura 

46 estão representadas as curvas de aceleração, velocidade e posição obtidas para o corte 

considerado no Caso 5, no caso de grandes espessuras. 

 

Figura 45 - Curvas correspondentes ao Caso 5 para pequenas espessuras no eixo Z: A)Aceleração e velocidade; B) 

Posição e velocidade 
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 ESCOLHA DOS COMPONENTES DA TRANSMISSÃO 

 

Por existirem variáveis que estão dependentes umas das outras e por uma questão de 

economia de tempo foi feito o estudo da melhor opção com recurso ao software Sizer da 

Siemens [29]. O uso deste software traz vantagens tais como: 

 Facilidade de verificação da aplicabilidade do servomotor; 

 Verificação da percentagem de utilização térmica2 e de binário3; 

 Acesso a tempos efetivos necessários para a aceleração e desaceleração do 

servomotor; 

 Curvas dos servomotores; 

 Posterior escolha de drivers e fontes de alimentação para os servomotores; 

 Possibilidade de extração das curvas correspondentes aos ciclos de 

funcionamento considerados. 

                                                 
2 %Utilização Térmica = Binário eficaz / Binário máximo em funcionamento S1 
3 %Utilização Binário = Binário de pico / Binário máximo disponível 

Figura 46 - Curvas correspondentes ao Caso 5 para grandes espessuras no eixo Z: A)Aceleração e velocidade; B) 

Posição e velocidade  
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Uma vez que diferentes combinações de passos de fuso com polias originam a escolha 

de diferentes servomotores foi efetuado um estudo da melhor combinação. 

 Eixo Z 

 

No eixo Z consideramos todos os casos anteriormente referidos menos o Caso 1 pois 

este não necessita de movimento do eixo Z. 

 Escolha das polias 

 

Para a seleção das polias é necessária a escolha da correia a usar. Escolheram-se 

correias AT10 da Mulco® pois permitem abranger uma maior gama de potências. 

Com essa informação, utilizou-se o software da Mulco®. Partindo do princípio que 

seria interessante ter uma razão de transmissão i perto dos (2:1)4 e como o número mínimo de 

dentes de uma polia para uso com este tipo de correia é 15 (indicado pelo software) obteve-se 

as polias cujas características principais se encontram na Tabela 15. 

Tabela 15 - Principais características das polias escolhidas para a transmissão do eixo Z 

Polia Nº dentes Diâmetro primitivo [mm] Espessura [mm] 

Polia M 15 45,93 16 

Polia F 31 96,86 16 

 

Com estas polias é possível obter uma razão de transmissão i de 2,07. Uma posterior 

verificação feita após escolha do servomotor, usando as polias e correia escolhidas, resulta num 

fator de segurança de 7,69. 

Com um entre-eixo de 101,51mm o comprimento da correia necessário será de 440mm. 

Como o peso/metro da correia é de 0,101Kg/m[31] o peso da correia será aproximadamente 

45g. 

 

 Escolha do servomotor e fuso de esferas 

 

O servomotor escolhido para o acionamento do eixo Z será do fornecedor Siemens. 

Para a escolha do servomotor mais adequado para o eixo Z foi realizado um estudo com 

diferentes valores para o passo do fuso de esferas e diâmetros de polias de modo a apurar o seu 

efeito nos servomotores e nas suas percentagens de Utilização Térmica e de Utilização de 

Binário. Para isso partiu-se dos valores da Tabela 16. De notar que o binário de atrito 

considerado é calculado usando a força necessária para o movimento uniforme. 

 

                                                 
4 Valor obtido considerando que quanto maior a razão i, menor o binário exigido ao motor, mas uma razão superior 

implica polias maiores que aumentam o binário exigido ao motor. Foi por isso necessário chegar ao valor ótimo, 

o que foi conseguido através de um método iterativo. A mesma abordagem foi também utilizada para o eixo Y. 
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Tabela 16 - Valores usados no dimensionamento do servomotor do eixo Z 

Massa da carga 17 kg 

Comprimento do fuso de esferas 435mm 

Ângulo de inclinação do fuso de esferas 90⁰  

Eficiência do sistema mecânico 0,9 

Coeficiente de atrito 0,02 

Binário de atrito 0,95 Nm 

Material das polias Alumínio (ρ=2,7kg/dm3)  

Eficiência transmissão por correia 0,98 

 

Para a escolha do fuso e posterior escolha do servomotor foram analisadas 4 

combinações de diâmetro e passo do fuso, apresentadas na Tabela 17. Estes fusos são fusos 

especiais de passo elevado, com a precisão recomendada pelo fornecedor para o uso em 

máquinas de corte laser. Para as seguintes combinações de diâmetro de fuso e passo da polia 

foram selecionados diferentes servomotores possíveis e as suas principais características são 

as apresentadas na Tabela 18. 

 

Tabela 17 - Combinações de diâmetros e passos de fuso para eixo Z 

Diâmetro do fuso [mm] Passo do fuso [mm] 

32 32 

16 32 

20 40 

25 50 
 

 

Tabela 18 - Servomotores possíveis para o acionamento do eixo Z [29] 

 

Especificação Potência 

[kW] 

Velocidade 

nominal 

[rot/min] 

Binário 

nominal 

[Nm] 

Momento de 

inércia [10-5 

kg.m2] 

Peso 

[kg] 

1FK 7032-2AK7 0,5 6000 0,8 6,5 2,7 

1FK 7040-2AK7 0,69 6000 1,1 16,9 3,2 

1FK 7034-2AK7 0,63 6000 1 9 3,7 

1FT 7034-1AK7 0,88 6000 1,4 8,5 3,8 

1FK 7042-2AC7 0,6 2000 2,8 29 4,6 

1FK 7042-2AF7 0,82 3000 2,6 29 4,6 

1FT 7036-5AK7 1,07 6000 1,7 13,3 5 
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A Figura 47 foi obtida fazendo a média das percentagens de Utilização Térmica e de 

Binário dos servomotores considerados, tendo em conta o Caso em causa. De notar que o Caso 

2_F se refere ao corte de espessuras pequenas e o Caso 2_G ao corte de grandes espessuras. 

Assim, podemos apurar qual dos Casos considerados exige mais dos servomotores, neste caso 

o Caso 2. E será por essa razão que, para este eixo, será considerado apenas o Caso 2 no corte 

de pequenas espessuras. Embora a percentagem de Utilização de Binário aumente no Caso 2_G 

não se considera o aumento suficiente para ser necessária uma análise extra. 

 

Figura 47 - Média da variação da % de Utilização Térmica e Binário nos casos considerados para o eixo Z 

Considerando os servomotores disponíveis para o Caso 2_F, são eliminados todos os 

servomotores 1FT7 pois são normalmente mais caros. Como o peso tem de ser mínimo, pois o 

eixo Z será transportado pelo eixo Y, é escolhido o servomotor 1FK 7032-2AK7 cujas 

principais características se encontram na Tabela 18 e as características mais detalhadas no 

Anexo D. Uma vez que este servomotor só é compatível com o acionamento desejado no caso 

de um fuso de diâmetro 16mm e passo 32mm ficou assim também escolhido o fuso. As 

características do fuso escolhido são as apresentadas no Anexo E. 

As tabelas criadas para o auxílio do dimensionamento estão apresentadas no Anexo F. Os 

pontos de funcionamento marcados nos diagramas característicos dos binários dos motores 

para cada caso considerado encontram-se no Anexo G. 

Ocorrendo uma falha de energia ou quando a máquina se encontra em repouso é necessária 

uma maneira de evitar que a cabeça de corte caia em cima do tubo danificando as lentes da 

mesma. Para isso realizou-se um estudo comparativo entre o caso para o qual o servomotor 

anteriormente referido foi escolhido e o caso em que o peso da cabeça de corte estaria 

perfeitamente equilibrado por uma mola de gás, por exemplo. 

Para isso uma informação extra foi introduzida no Sizer, uma força de compensação de 

peso de 166,77N (9,81*17). 

Feito isto e analisando somente o Caso 2 verificou-se que os servomotores possíveis 

seriam os mesmos, mas com menores percentagens de Utilização Térmica e de Binário, como 
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se pode ver na Figura 48. Sendo assim, um servomotor com um travão incorporado é 

considerado a melhor solução para o caso em questão. 

 

Figura 48 - Comparação em termos de % de Utilização Térmica e de Binário no caso do uso de compensação de peso ou 

não 

Assim, o servomotor selecionado para o eixo Z é um servomotor com travão incorporado. 

Este só funcionará com a máquina em repouso, ou em ações de travagem de emergência. A 

escolha do travão é automaticamente feita pelo Sizer estando as suas principais características 

apresentadas no Anexo D. Importa referir que o rácio de inércias obtido com este motor é de 

3,55, verificando assim  o critério de dimensionamento (rácio<4). 

 

 Verificação do fuso escolhido 

 

Após escolha do fuso é necessária a verificação da carga axial máxima a que este se 

encontrará sujeito e para isso recorreu-se às equações estabelecidas para o cálculo das forças. 

O valor numérico destas encontra-se apresentado na Tabela 19. Em que f, a força de atrito, 

Equação (9), é considerada 4,6N. 

Tabela 19- Valor calculado das forças atuantes no fuso de esferas escolhido para o eixo Z 

Forças Valor [N] 

Funi_up 171,37 

Fac_up 421,53 

Fdes_up 78,79 

Funi_up -162,17 

Fac_dwn 87,99 

Fdes_dwn 412,325 

Para o correto dimensionamento do fuso é necessário calcular a encurvadura à qual este 

se encontra sujeito: 
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𝐹𝑘 = 40720 ·
0,5 · 13,3244

4352
≅ 3391 𝑁 

𝐹𝑝 ≅ 1695,5 𝑁 

Como a carga de encurvadura a que o fuso de esferas está sujeito é menor do que a 

carga axial máxima permitida então, este fuso poderá ser operado sem problemas. 

Para saber qual a velocidade de rotação que causará ressonância no fuso é necessário 

calcular a sua velocidade de rotação critica. Para tal recorreu-se à Equação (32): 

𝑁𝑐 =
0,689 ∗ 13,324

435
∗ 2,71 ∗ 108 ≅ 5719182 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

A velocidade de rotação do fuso no caso mais exigente considerado é de 428,22 rot/min. 

Como o valor obtido é muito superior à velocidade máxima a que o fuso efetivamente rodará 

é seguro dizer que este não entrará em ressonância. 

Após escolha do fuso foi verificada a sua vida em horas considerando que este está 

sempre a trabalhar no Caso 2_F. 

Usando as equações (59) a (61) obteve-se: 

𝐷𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 = (
490 ∗ 9.81

421,5 ∗ 1,5
)3 ∗ 106 = 4,39 ∗ 108 𝑟𝑜𝑡 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 =
2 ∗ 428,22 ∗ 435

32
= 11,64 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 =
4,39 ∗ 108

11,64 ∗ 60
= 628579,6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 Eixo Y 

 

No eixo Y considerou-se apenas os Casos 1 e 2, pois o Caso 4 já é abordado em parte 

pelo Caso 2 e todos os outros não exigem o funcionamento do eixo Y. 

 

 Escolha das polias 

 

A mesma correia escolhida no eixo Z é usada para o eixo Y. Usando o software da 

Mulco® partindo do princípio que seria interessante ter uma razão de transmissão perto dos 

(3:1), e como o número mínimo de dentes de uma polia para uso com este tipo de correia é 15 

obtiveram-se as polias cujas características principais se encontram na Tabela 20. 

 

Tabela 20- Principais características das polias escolhidas para a transmissão do eixo Y 

Polia Nº dentes Diâmetro primitivo [mm] Espessura [mm] 

Polia M 15 45,93 16 

Polia F 44 138,24 16 
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Com estas polias é possível obter uma razão de transmissão de 2,93. Numa verificação 

feita após escolha do servomotor, usando as polias e correia escolhidas obteve-se um fator de 

segurança de 2,97. 

Com um entre-eixo de 123,92mm o comprimento da correia necessário será de 560mm. 

Como o peso/metro da correia é de 0,101kg/m[31] o peso da correia será aproximadamente 

57g. 

 

 Escolha do servomotor e fuso de esferas 

 

O servomotor escolhido para o acionamento do eixo Y será do mesmo fornecedor do eixo 

Z. Para a escolha do servomotor mais adequado para o eixo Y foi realizado um estudo com 

diferentes valores para o passo do fuso de esferas e diâmetros de polias de modo a apurar o seu 

efeito no servomotor mais adequado e nas suas percentagens de Utilização Térmica e de 

Utilização de Binário. Para isso partiu-se dos valores contidos na Tabela 21. 

Tabela 21 - Valores usados no dimensionamento do servomotor do eixo Y 

Massa da carga 60 kg 

Comprimento do fuso de esferas 1100mm 

Ângulo de inclinação do fuso de esferas 0⁰  

Eficiência do sistema mecânico 0,9 

Coeficiente de atrito 0,02 

Binário de atrito 3,4 Nm 

Material das polias Alumínio (ρ=2,7kg/dm3)  

Eficiência transmissão por correia 0,98 

 

Para a escolha do fuso e posterior escolha do servomotor foram analisadas 4 

combinações de diâmetro e passo do fuso, apresentadas na Tabela 22. Para as seguintes 

combinações de diâmetro e passo de fuso foram selecionados diferentes servomotores possíveis 

e as suas principais características são as apresentadas na Tabela 23. 

 

Tabela 22 - Combinações de diâmetros e passos de fuso para eixo Y 

Diâmetro do fuso [mm] Passo do fuso [mm] 

32 32 

16 32 

20 40 

25 50 
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Tabela 23 - Servomotores possíveis para o acionamento do eixo Y [29] 

 

Eliminando todos os servomotores 1FT por serem normalmente mais caros e 

escolhendo os servomotores com menor peso resultam: 1FK 7042-2AC7, 1FK 7042-2AF7 e 

1FK 7042-2AK7. Consultando os resultados apresentados no Anexo H verificou-se que estes 

servomotores no Caso 1 para pequenas espessuras apenas são válidos para combinações de 

diâmetro/passo do fuso: 20/40 e 25/50. Um fuso de 20 mm de diâmetro e 40 mm de passo é 

escolhido pois o aumento de massa a mover (fuso de 25 mm de diâmetro em vez de 20) não 

compensa a diminuição das percentagens de Utilização Térmica e de Binário. As características 

do fuso escolhido são as apresentadas no Anexo I. 

Após a escolha do fuso, foi escolhido o servomotor 1FK 7042-2AC7 pois é o servomotor 

de menor potência e maior binário, cujas características podem ser encontradas no Anexo J. 

Importante referir que o rácio de inércias obtido com este motor é de 1,74, verificando assim  

o critério de dimensionamento (rácio<4). 

Os pontos de funcionamento marcados nos diagramas característicos dos binários dos 

motores para cada caso considerado encontram-se no Anexo K. 

 

 Verificação do fuso escolhido 

 

Após escolha do fuso é necessária a verificação da carga axial máxima a que este se 

encontrará sujeito e para isso recorreu-se às equações estabelecidas para o cálculo das forças. 

O valor numérico destas encontra-se apresentado na Tabela 24. Em que f, Equação (9), é 

considerada 18,5N. 

 

Tabela 24 - Valor numéricos das forças atuantes no fuso de esferas escolhido para o eixo Y 

Força Valor [N] 

Fac_direita 607,1 

Funi 18,5 

Fdes_direita 570,1 

 

Especificação Potência 

[kW] 

Velocidade 

nominal 

[rot/min] 

Binário 

nominal 

[Nm] 

Momento de 

inércia [10-5 

kg.m2] 

Peso 

[kg] 

1FK 7042-2AC7 0,6 2000 2,8 29 4,6 

1FK 7042-2AF7 0,82 3000 2,6 29 4,6 

1FT 7042-5AF7 0,85 3000 2,7 28,1 4,6 

1FK 7042-2AK7 0,94 6000 1,5 29 4,6 

1FT 7036-5AK7 1,07 6000 1,7 13,3 5 

1FK 7060-2AC7 1,11 2000 5,3 77 7,1 

1FK 7044-4CF7 1,16 3000 3,7 54,3 7,4 

1FT 7046-5AH7 1,13 4500 2,4 75,2 9,3 
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Para o correto dimensionamento do fuso é necessário calcular a encurvadura à qual este 

se encontra sujeito: 

𝐹𝑘 = 40720 ·
0,5 · 17,3244

11002
≅ 1516 𝑁 

𝐹𝑝 ≅ 758 𝑁 

Como a carga de encurvadura a que o fuso de esferas está sujeito é menor do que a 

carga axial máxima permitida então, este fuso poderá ser operado sem problemas. 

Para saber qual a velocidade de rotação que causará ressonância no fuso é necessário 

calcular a sua velocidade de rotação critica. Para tal recorreu-se à Equação (32): 

𝑁𝑐 =
0,689 ∗ 17,324

1100
∗ 2,71 ∗ 108 ≅ 2940655 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

A velocidade de rotação do fuso escolhido para o eixo Y no caso considerado mais 

exigente é de 675 rot/min. Como o valor obtido para a velocidade crítica é muito superior à 

velocidade máxima a que o fuso efetivamente rodará, é seguro dizer que este não entrará em 

ressonância. 

Após escolha do fuso foi verificada a sua vida em horas considerando que este estará 

sempre a trabalhar no Caso 1_F. 

Usando as equações (59) a (61) obteve-se: 

𝐷𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 = (
540 ∗ 9,81

607,1 ∗ 1,5
)3 ∗ 106 = 1,97 ∗ 108𝑟𝑜𝑡 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢çõ𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 =
2 ∗ 675 ∗ 1100

40
= 14,68 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 =
1,97 ∗ 108

14,68 ∗ 60
= 223660,3 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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 SELEÇÃO DE DRIVERS 

 

Uma vez escolhidos os servomotores, travão, polias e fusos foi tudo incorporado num 

único ficheiro do Sizer e procedeu-se à escolha dos drivers. Foi recomendado pela 

representante da Siemens, por razões económicas, um driver duplo em todas as situações que 

o permitirem. Uma vez que a potência dos 2 servomotores escolhidos é próxima optou-se por 

isso. 

Assim o driver duplo de menor intensidade de corrente foi escolhido sendo este 

posteriormente atribuído aos dois eixos em conjunto. A sua designação é 6SL3420-2TE11-

7AA1 e as características principais são as apresentadas no Anexo L. 

Um controlador numérico (SINUMERIK) será utilizado para controlar todos os eixos da 

máquina e, então, achou-se relevante a esquematização das ligações a fazer entre os 

componentes, apresentada na Figura 49. De notar que será utilizado um barramento de tensão 

contínua (DC) para fazer a alimentação de todos os drivers de maneira a poder fazer a 

reutilização da energia aproveitada durante alguns eixos na sua travagem para a aceleração de 

outros. Como o servomotor que faz o acionamento do eixo Z estará quase sempre sujeito às 

variações dimensionais das peças a cortar, será este o eixo mais solicitante da energia 

aproveitada da travagem dos outros eixos. 

 

  

Figura 49 - Esquema de ligações 
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 RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DOS COMPONENTES ESCOLHIDOS 

 

De  modo a facilitar a consulta das principais características dos componentes escolhidos 

foi feita  uma  sintese, apresentada nas Tabela 25 e Tabela 26. 

Tabela 25 -  Resumo das principais caracteristicas dos componentes escolhidos para o eixo Z 

 

 

 

 

 

 

EIXO Z 

Servomotor 

com travão 

Fornecedor Siemens 

Designação 1FK7032-2AK74-1AH0 

Binário nominal 0,8 Nm 

Velocidade de rotação nominal 6000 rot/min 

Binário máximo 0,95 Nm 

Velocidade de rotação máxima 10000 rot/min 

Massa 3,1 kg 

Binário estático do travão 1,9 Nm 

Fuso de Esferas 

Fornecedor Hiwin 

Designação 2R16-32V2-DFSH 

Passo 32 mm 

Diâmetro 16 mm 

Diâmetro primitivo 13,324 mm 

Folga axial 0,005 mm MAX 

Polia M 

Fornecedor Mulco 

Diâmetro primitivo 45,93 mm 

Largura 16 mm 

Polia F 

Fornecedor Mulco 

Diâmetro primitivo 96,86 mm 

Largura 16 mm 
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Tabela 26 -  Resumo das principais caracteristicas dos componentes escolhidos para o eixo Y 

EIXO Y 

Servomotor 

Fornecedor Siemens 

Designação 1FK7042-2AC71-1QGO 

Binário nominal 2,8 Nm 

Velocidade de rotação nominal 2000 rot/min 

Binário máximo 3 Nm 

Velocidade de rotação máxima 4750 rot/min 

Massa 4,6 kg 

Fuso de Esferas 

Fornecedor Hiwin 

Designação 2R20-4DV2-DFSH 

Passo 20 mm 

Diâmetro 40 mm 

Diâmetro primitivo 17,324 mm 

Folga axial 0,005 mm MAX 

Polia M 

Fornecedor Mulco 

Diâmetro primitivo 45,93 mm 

Largura 16 mm 

Material Aluminio 

Polia F 

Fornecedor Mulco 

Diâmetro primitivo 138,24 mm 

Largura 16 mm 

Material Aluminio 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS  

 

Com esta dissertação foi possível uma visão mais clara sobre a tecnologia de corte a laser 

usada em ambiente industrial, assim como os diferentes fatores que alteram a qualidade do 

corte efetuado. 

Uma vez conhecidas as especificações exigidas aos eixos, foi feito o dimensionamento dos 

servomotores e a escolha das polias e fusos de esferas com o auxílio do software Sizer da 

Siemens. Isto permitiu concluir que maiores passos de fusos permitem uma maior vida 

expectável do fuso assim como a escolha de motores mais pequenos devido à necessidade de 

uma menor rotação para atingir a mesma velocidade quando comparados com fusos de passos 

menores. Uma menor rotação faz com que o servomotor aqueça menos. 

O uso do software permitiu a escolha mais expedita dos motores, fusos e polias usados.  

O cuidado na criação de casos de estudo considerados relevantes para o dimensionamento 

dos eixos em questão permitiu verificar que normalmente não são os defeitos geométricos ou 

dimensionais os casos mais exigentes para o servomotor. 

Como trabalho futuro considera-se imperativo proceder à ligação de todos os componentes 

de potência e controlo dos eixos da máquina. Também será necessário prever a cablagem de 

potência e comando dos servomotores, cabeça de corte, sersores locais (fins de curso, 

transdutores de pressão, etc). É necessário também fazer a interligação destes eixos com os 

restantes eixos da máquina, integração na estrutura principal.  

Seria interessante o projeto dos dois eixos adicionais para a cabeça de corte a laser que 

permitiriam o corte de chanfros nos perfis metálicos. Isto é, em vez de termos uma cabeça de 

corte laser com dois eixos de liberdade, seriam quatro eixos. Isto implica a escolha da cabeça 

de corte laser apropriada para este tipo de corte, redimensionamento dos servomotores de 

acionamento dos eixos Z e Y, assim como o projeto dos sistemas de atuação dos dois novos 

eixos. 
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8. ANEXOS 
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ANEXO A - MÁQUINAS CNC PARA CORTE A LASER DE PERFIS METÁLICOS DISPONIVEIS NO MERCADO [32] 
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ANEXO B - VELOCIDADES DE CORTE UTILIZADAS DEPENDENDO DO MATERIAL a 

cortar e da sua espessura [33] 
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ANEXO C - DESENHO DE CONCEITO 2D COMPREENDENDO OS PRINCIPAIS 

COMPONENTES DIMENSIONADOS PARA OS EIXOS Z E Y  
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ANEXO D - PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO SERVOMOTOR E TRAVÃO 

SELECIONADOS PARA ATUAÇÃO DO EIXO Z [34] 
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ANEXO E - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO FUSO DE ESFERAS SELECIONADO PARA 

ATUAÇÃO DO EIXO Z [24] 
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ANEXO F- TABELAS UTILIZADAS PARA AUXILIO NA ESCOLHA DO SERVOMOTOR e 

fuso de esferas para acionamento do eixo Z 

  

diam fuso 32 passo fuso 32 ESPESSURA PEQUENA

designação motor binário nom vel. Nomi potencia kW rac inercia %termico %binario

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 3,39 73,1 52,5

1FT7036-5AK7 1,7 6000 1,07 2,29 41,8 30,6

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 3,59 58,4 42,2

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,8 82 76,3

1FK7042-2AF7 2,6 3000 0,82 1,05 50,6 44,1

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,05 50,6 44,1

diam fuso 16 passo fuso 32

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 2,35 66,8 46,1

1FK7032-2AK7 0,8 6000 0,5 3,08 90,4 63,5

1FT7036-5AK7 1,7 6000 1,07 1,59 38,5 27,4

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 2,35 53,8 37,5

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,2 76,4 70,1

diam fuso 20 passo fuso 40

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 3 70,3 46,8

1FK7032-2AK7 0,8 6000 0,5 3,91 96 65,1

1FT7036-5AK7 1,7 6000 1,07 2,02 39,6 27,2

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 3 56,5 38

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,53 77,2 68,6

diam fuso 25 passo fuso 50

1FT7036-5AK7 1,7 6000 1,07 2,75 42,7 28,5

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 2,07 82,3 70,6

media 63,7222222 48,84444444

diam fuso 32 passo fuso 32 ESPESSURA GRANDE

designação motor binário nom vel. Nomi potencia kW rac inercia %termico %binario

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 3,39 73,1 52,5

1FT7036-5AK7 1,7 6000 1,07 2,29 41,8 30,6

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 3,59 58,4 42,2

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,8 82 76,3

1FK7042-2AF7 2,6 3000 0,82 1,05 50,6 44,1

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,05 50,6 44,1

diam fuso 16 passo fuso 32

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 2,56 58,7 45,4

1FK7032-2AK7 0,8 6000 0,5 3,55 81,2 62,2

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 0,8 33,4 39,7

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 2,71 46,9 36,5

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,36 60,1 67,3

diam fuso 20 passo fuso 40

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 3,26 65,2 46,2

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,01 36,2 37,8

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 3,45 52,5 37,2

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,74 66,2 66,4

diam fuso 25 passo fuso 50

1FT7036-5AK7 1,7 6000 1,07 2,99 39,6 28,1

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 2,36 74,5 68,8

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,37 40,3 37,9

media 56,1833333 47,96111111

CASO 2
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diam fuso 32 passo fuso 32 ESPESSURA PEQUENA

designação motor binário nom vel. Nomi potencia kW rac inercia %termico %binario

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 3,39 57,3 14,1

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,05 30,5 8,7

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,8 53,7 18

1FT7036-5AK7 1,7 6000 1,07 2,29 30,5 7,6

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 3,59 45,8 11,5

diam fuso 16 passo fuso 32

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 2,56 57,3 14,1

1FK7032-2AK7 0,8 6000 0,5 3,55 79,7 20,4

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 0,8 30,5 8,7

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 2,71 45,8 11,5

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,36 57,3 18

diam fuso 20 passo fuso 40

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 3,26 64,4 15,9

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,01 34,3 9,8

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 3,45 51,5 12,9

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,74 64,4 20,2

diam fuso 25 passo fuso 50

1FT7036-5AK7 1,7 6000 1,07 2,99 39,1 9,8

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 2,36 73,3 23,1

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,37 39,1 11,2

media 50,2647059 13,85294118

ESPESSURA GRANDE

CASO 3

igual esp fina
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diam fuso 32 passo fuso 32 ESPESSURA PEQUENA

designação motor binário nom vel. Nomi potencia kW rac inercia %termico %binario

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 3,39 41,5 17,6

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,05 22,6 12

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,8 41,8 23,3

1FK7042-2AF7 2,6 3000 0,82 1,05 22,6 12

diam fuso 16 passo fuso 32

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 2,56 41,2 17

1FK7032-2AK7 0,8 6000 0,5 3,55 57,2 24,2

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 0,8 22,4 11,6

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 2,71 33 13,8

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,36 41,5 22,5

diam fuso 20 passo fuso 40

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 3,26 46 18,6

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,01 24,8 12,4

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 3,45 36,8 15,1

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,74 46,1 24,5

diam fuso 25 passo fuso 50

1FT7036-5AK7 1,7 6000 1,07 2,99 28,1 11,5

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 2,36 52,6 27,2

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,37 28,2 13,6

media 36,65 17,30625

diam fuso 32 passo fuso 32 ESPESSURA GRANDE

designação motor binário nom vel. Nomi potencia kW rac inercia %termico %binario

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 3,39 40,7 14,1

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,05 21,7 8,7

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,8 40,7 18

1FK7042-2AF7 2,6 3000 0,82 1,05 21,7 8,7

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 3,59 32,6 11,5

diam fuso 16 passo fuso 32

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 2,56 40,7 14,1

1FK7032-2AK7 0,8 6000 0,5 3,55 56,6 20,4

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 0,8 21,7 8,7

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 2,71 32,6 11,5

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,36 40,7 18

diam fuso 20 passo fuso 40

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 3,26 45,5 15,9

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,01 24,3 9,8

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 3,45 36,4 12,9

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,74 45,5 20,2

diam fuso 25 passo fuso 50

1FT7036-5AK7 1,7 6000 1,07 2,99 27,8 9,8

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 2,36 52,1 23

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,37 27,8 11,2

media 35,8294118 13,91176471

CASO 4 
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diam fuso 32 passo fuso 32 ESPESSURA PEQUENA

designação motor binário nom vel. Nomi potencia kW rac inercia %termico %binario

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 3,39 40,8 15,1

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,05 21,8 9,7

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,8 40,8 19,5

1FK7042-2AF7 2,6 3000 0,82 1,05 21,8 9,7

diam fuso 16 passo fuso 32

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 2,56 40,7 14,9

1FK7032-2AK7 0,8 6000 0,5 3,55 56,7 21,5

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 0,8 21,8 9,5

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 2,71 32,6 12,1

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,36 40,8 19,3

diam fuso 20 passo fuso 40

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 3,26 45,6 16,7

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,01 24,3 10,6

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 3,45 36,5 13,5

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,74 45,6 21,4

diam fuso 25 passo fuso 50

1FT7036-5AK7 1,7 6000 1,07 2,99 27,8 10,3

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 2,36 52,1 24,2

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,37 27,8 11,9

media 36,09375 14,99375

diam fuso 32 passo fuso 32 ESPESSURA GRANDE

designação motor binário nom vel. Nomi potencia kW rac inercia %termico %binario

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 3,39 40,7 14,1

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,05 21,7 8,7

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,8 40,7 18

1FK7042-2AF7 2,6 3000 0,82 1,05 21,7 8,7

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 3,59 32,6 11,5

diam fuso 16 passo fuso 32

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 2,56 40,7 14,1

1FK7032-2AK7 0,8 6000 0,5 3,55 56,6 20,4

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 0,8 21,7 8,7

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 2,71 32,6 11,5

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,36 40,7 18

diam fuso 20 passo fuso 40

1FK7034-2AK7 1 6000 0,63 3,26 45,5 15,9

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,01 24,3 9,8

1FT7034-1AK7 1,4 6000 0,88 3,45 36,4 12,9

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 1,74 45,5 20,2

diam fuso 25 passo fuso 50

1FT7036-5AK7 1,7 6000 1,07 2,99 27,8 9,8

1FK7040-2AK7 1,1 6000 0,69 2,36 52,1 23,1

1FK7042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,37 27,8 11,2

media 35,8294118 13,91764706

CASO 5 
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ANEXO G - PONTO DE FUNCIONAMENTO DO SERVOMOTOR ESCOLHIDO PARA O EIXO 

Z PARA OS CASOS CONSIDERADOS [29]  

 Caso 2 – Pequenas Espessuras 

 Caso 2 – Grandes Espessuras 

 Caso 3 
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 Caso 4 e Caso 5 

  



Máquina CNC para corte laser de perfis metálicos: Sistemas de atuação dos eixos do módulo de corte laser 

 

80 

 

ANEXO H - TABELAS UTILIZADAS PARA AUXILIO NA ESCOLHA DO SERVOMOTOR e 

fuso de esferas para acionamento do eixo Z 

diam fuso 32 passo fuso 32 ESPESSURA PEQUENA

designação motor binário nom vel. Nomi potencia kW rac inercia %termico %binario

1FT7 036-5AK7 1,7 6000 1,07 3,68 96,9 40,9

1FK7 060-2AC7 5,3 2000 1,11 0,64 91,2 70,6

1FT7 046-5AH7 2,4 4500 1,13 0,65 82,5 27,4

1FK7 044 -4CF7 3,7 3000 1,16 3,89 63,1 39,4

diam fuso 16 passo fuso 32

1FT7 036-5AK7 1,7 6000 1,07 2,99 85,4 36,4

1FK7 060-2AC7 5,3 2000 1,11 0,52 84,4 66,2

1FT7 046-5AH7 2,4 4500 1,13 0,53 76,7 25,7

1FK7 044 -4CF7 3,7 3000 1,16 3,16 55,6 35,1

diam fuso 20 passo fuso 40

1FK7 042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,74 96,3 68,3

1FK7 042-2AF7 2,6 3000 0,82 1,74 95,8 49,5

1FT7 042-5AF7 2,7 3000 0,85 1,79 95,6 38,4

1FK7 042-2AK7 1,5 6000 0,94 1,74 96,1 47,6

1FT7 036-5AK7 1,7 6000 1,07 3,78 82,2 35,6

1FK7 060-2AC7 5,3 2000 1,11 0,65 73,1 48,2

diam fuso 25 passo fuso 50

1FK7 042-2AC7 2,8 2000 0,6 2,33 94 53,2

1FK7 042-2AF7 2,6 3000 0,82 2,33 93,7 47,1

1FT7 042-5AF7 2,7 3000 0,85 2,41 93,6 37,8

1FK7 042-2AK7 1,5 6000 0,94 2,33 93,9 47,1

1FK7 060-2AC7 5,3 2000 1,11 0,88 66,5 38,7

media 85,0842105 44,90526316

diam fuso 32 passo fuso 32 ESPESSURA GRANDE

designação motor binário nom vel. Nomi potencia kW rac inercia %termico %binario

1FK7 042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,69 40,9 55,4

1FK7 042-2AF7 2,6 3000 0,82 1,69 40,8 55,4

1FT7 042-5AF7 2,7 3000 0,85 1,74 40,8 44,4

1FT7 036-5AK7 1,7 6000 1,07 3,68 40,2 40,9

1FK7 042-2AK7 1,5 6000 0,94 1,69 40,8 55,4

diam fuso 16 passo fuso 32

1FK7 042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,37 40,4 50,2

1FK7 042-2AF7 2,6 3000 0,82 2,35 74,7 89,7

1FT7 042-5AF7 2,7 3000 0,85 1,37 40,4 50,2

1FT7 036-5AK7 1,7 6000 1,07 2,99 39,8 36,4

1FK7 042-2AK7 1,5 6000 0,94 1,42 40,3 40,2

diam fuso 20 passo fuso 40

1FK7 042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,74 40,1 47,6

1FK7 042-2AF7 2,6 3000 0,82 1,74 40,1 47,6

1FT7 042-5AF7 2,7 3000 0,85 1,79 40,1 38,1

1FT7 036-5AK7 1,7 6000 1,07 3,78 39,7 35,6

1FK7 042-2AK7 1,5 6000 0,94 1,74 40,1 47,6

diam fuso 25 passo fuso 50

1FK7 042-2AC7 2,8 2000 0,6 2,33 40,1 47,1

1FK7 042-2AF7 2,6 3000 0,82 2,33 40 47,1

1FT7 042-5AF7 2,7 3000 0,85 2,41 39,9 37,8

1FK7 042-2AK7 1,5 6000 0,94 2,33 40 47,1

media 42,0631579 48,09473684

CASO 1
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diam fuso 32 passo fuso 32 ESPESSURA PEQUENA

designação motor binário nom vel. Nomi potencia kW rac inercia %termico %binario

1FT7 036-5AK7 1,7 6000 1,07 3,68 97,1 40,9

diam fuso 16 passo fuso 32

1FK7 042-2AF7 2,6 3000 0,82 1,37 98,5 70,6

1FT7 042-5AF7 2,7 3000 0,85 1,42 97,4 48,5

1FT7 036-5AK7 1,7 6000 1,07 2,99 86,1 36,4

1FK7 042-2AK7 1,5 6000 0,94 1,37 98,7 50,2

diam fuso 20 passo fuso 40

1FK7 042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,74 91,2 76,5

1FK7 042-2AF7 2,6 3000 0,82 1,74 90,2 52,7

1FT7 042-5AF7 2,7 3000 0,85 1,79 90,4 39,4

1FT7 036-5AK7 1,7 6000 1,07 3,78 81,1 35,6

1FK7 042-2AK7 1,5 6000 0,94 1,74 90,5 47,6

diam fuso 25 passo fuso 50

1FK7 042-2AC7 2,8 2000 0,6 2,33 87,9 58,8

1FK7 042-2AF7 2,6 3000 0,82 2,33 87,7 47,3

1FT7 042-5AF7 2,7 3000 0,85 2,41 88 37,8

1FK7 042-2AK7 1,5 6000 0,94 2,33 88 47,1

media 90,9142857 49,24285714

diam fuso 32 passo fuso 32 ESPESSURA GRANDE

designação motor binário nom vel. Nomi potencia kW rac inercia %termico %binario

1FK7 042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,69 39,4 55,4

1FK7 042-2AF7 2,6 3000 0,82 1,69 39,4 55,4

1FT7 042-5AF7 2,7 3000 0,85 1,74 39,3 44,4

1FT7 036-5AK7 1,7 6000 1,07 3,68 39,2 40,9

1FK7 042-2AK7 1,5 6000 0,94 1,69 39,3 55,4

diam fuso 16 passo fuso 32

1FK7 042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,37 39,2 50,2

1FK7 042-2AF7 2,6 3000 0,82 1,37 39,2 50,2

1FT7 042-5AF7 2,7 3000 0,85 1,42 39,2 40,2

1FT7 036-5AK7 1,7 6000 1,07 2,99 39,1 36,4

1FK7 042-2AK7 1,5 6000 0,94 1,37 39,2 50,2

diam fuso 20 passo fuso 40

1FK7 042-2AC7 2,8 2000 0,6 1,74 39,1 47,6

1FK7 042-2AF7 2,6 3000 0,82 1,74 39,1 47,6

1FT7 042-5AF7 2,7 3000 0,85 1,79 39,1 38,1

1FT7 036-5AK7 1,7 6000 1,07 3,78 39 35,6

1FK7 042-2AK7 1,5 6000 0,94 1,74 39,1 47,6

diam fuso 25 passo fuso 50

1FK7 042-2AC7 2,8 2000 0,6 2,33 39,1 47,1

1FK7 042-2AF7 2,6 3000 0,82 2,33 39,1 47,1

1FT7 042-5AF7 2,7 3000 0,85 2,41 39 37,8

1FK7 042-2AK7 1,5 6000 0,94 2,33 39,1 47,1

media 39,1684211 46,01578947

CASO 2
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ANEXO I - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO FUSO DE ESFERAS SELECIONADO PARA 

ATUAÇÃO DO EIXO Y [24] 
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ANEXO J - PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO SERVOMOTOR E TRAVÃO 

SELECIONADOS PARA ATUAÇÃO DO EIXO Y [34] 
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ANEXO K - PONTO DE FUNCIONAMENTO DO SERVOMOTOR ESCOLHIDO PARA O EIXO 

Y PARA OS CASOS CONSIDERADOS [29] 

 Caso 1 – Pequenas Espessuras 

 Caso 1 – Grandes Espessuras 

 Caso 2 – Pequenas Espessuras 
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 Caso 2 – Grandes Espessuras 

  



Máquina CNC para corte laser de perfis metálicos: Sistemas de atuação dos eixos do módulo de corte laser 

 

86 

 

ANEXO L - PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO DRIVER ESCOLHIDO [34] 
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