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Resumo 
 

Esta dissertação surgiu de uma parceria entre o INEGI e uma empresa que 

requisitou a criação de uma máquina CNC de corte a laser. Teve como foco principal o 

desenvolvimento e o dimensionamento do eixo de avanço e do eixo de rotação que têm 

como função tanto o posicionamento dos perfis como gerir velocidades de corte. 

Aquela que poderia ser considerada como parte principal foi a escolha dos 

atuadores uma vez que são estes os responsáveis pela definição dos parâmetros que vamos 

tratar. 

Inicialmente foi feita uma análise de alguns sistemas de atuação e transmissão de 

movimento para cada um dos eixos em questão. De entre esses escolheu-se aquele que 

melhor se adequava ao sistema pretendido. Tendo sido feita essa escolha tornou-se 

necessário selecionar o atuador. Para isso foi importante definir um ciclo de trabalho a 

realizar por cada eixo. Posteriormente, e com toda a informação relativa às operações a 

realizar, os atuadores puderam ser escolhidos. Finda a escolha destes foi necessário 

integrá-los no sistema de controlo, tanto no que diz respeito ao controlador do próprio 

eixo, como no sistema de controlo de toda a máquina e tiradas algumas conclusões.
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CNC laser cutting machine for metallic profiles: profiles motion 
actuation systems 

 

Abstract 
 

This dissertation comes from a partnership between INEGI and a company that 

requested a CNC laser cutting machine. It focuses on the feed axis and the rotary axis 

responsible for controlling both the positioning and the cutting speed of the profiles. 

The main job was the choice of actuators since they are the ones in charge for the 

definition of the parameters studied. 

Firstly, it’s been studied several ways to move the beams on each axis. Between 

the choices it was selected the more suitable one. After that the best actuator must be 

selected. To do that it was important to define de duty cycle for each axis. Then, having 

all that information, it’s time to choose the actuators. With that choice made, was 

necessary to integrate them on the controlling system, not only regarding the drivers but 

on all the controlling system of the machine. After defining all the system, it’ll be made 

a general analysis of all the work done and some conclusions.
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1 Introdução 
1.1 Enquadramento do projeto 

 

Esta dissertação enquadra-se no projeto de construção de uma máquina CNC de 

corte laser de perfis metálicos, especificamente dos sistemas de atuação dos eixos de 

manipulação dos perfis. Este trabalho surge de uma parceria já existente entre o INEGI e 

uma empresa, sendo esta a requerente do projeto e o INEGI o realizador do projeto. Para 

tal, foi criada uma equipa de colaboradores na Unidade de Tecnologias Avançadas de 

Fabrico (UTAF) sendo integrado na mesma. 

O objetivo principal da dissertação é o projeto dos sistemas de atuação dos eixos 

de manipulação de perfis de uma máquina CNC de corte a laser. Para atingir esse objetivo 

existem duas fases importantes que são a escolha dos sistemas de atuação e dos seus 

atuadores. 

 

1.2 INEGI 
 

Em 1986, no seio do que são hoje os Departamentos de Engenharia Mecânica 

(DEMec) e de Engenharia e Gestão Industrial (DEGI) da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto nasce o INEGI.  

Com a figura jurídica de Associação Privada sem Fins Lucrativos, o estatuto de 

«Utilidade Pública» e uma equipa própria de 200 colaboradores, o INEGI tem como base 

de atividade a investigação, inovação, transferência de tecnologia e consultoria. Conta 

com duas unidades de investigação e desenvolvimento credenciadas pela FCT, a unidade 

de Mecânica Experimental e Novos Materiais (EXPMAT) e unidade de Novas 

Tecnologias e Processos Avançados de Produção (NOTEPAP), sendo também membro 

do Laboratório Associado para a Energia, Transportes e Aeronáutica (LAETA). Continua 
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nos dias de hoje em projetos com empresas e em consórcios nacionais e internacionais 

tendo já 30 anos de experiência. 

 

 

1.3 O corte a laser e as máquinas CNC 
 

As máquinas CNC são cada vez mais utilizadas para a obtenção de peças. Isto 

deve-se principalmente ao facto de estas poderem realizar tarefas sem necessidade de uma 

atenção constante por parte do operador. Além disso, são máquinas que facilmente se 

adaptam a diferentes trabalhos bastando para isso algumas alterações na sua programação. 

Com os avanços na tecnologia de produção, tornava-se mais vantajoso ter uma máquina 

à qual se atribuía um comando numérico para realizar a mesma peça inúmeras vezes com 

uma repetibilidade bastante alta. Inicialmente este comando numérico era conseguido 

através de fitas perfuradas. Eram as chamadas NC, máquinas de Comando Numérico. Só 

mais tarde surgiram as CNC, máquinas de Comando Numérico Computorizado, estas já 

com uma maior facilidade tanto na criação do comando numérico, devido ao surgimento 

dos softwares de CAD e CAM, como na edição dos mesmos comandos [1]. 

De entre vários tipos de processos tecnológicos de transformação de materiais, o 

corte por laser tem sido cada vez mais utilizado. É um processo que permite a obtenção 

de peças com elevada precisão dimensional. Permite realizar cortes com quase qualquer 

forma, além de que o desperdício de material é muito baixo. Inicialmente o corte por laser 

teve uma grande adesão no corte de chapas pois permite obter peças como se estivessem 

a ser desenhadas numa folha de papel. Com o passar do tempo avançou para o corte em 

3D que permite a inclinação da cabeça de corte para realizar cortes com determinadas 

inclinações nas chapas (execução de chanfros e de contornos de chapas estampadas). 

O funcionamento de uma máquina de corte a laser é o típico de uma máquina 

CNC. Uma cabeça móvel com a ferramenta de corte, neste caso o laser, que percorre uma 

trajetória pré-programada realizando a operação de corte quando pretendida. Mais tarde 

evoluiu para o corte em perfis sendo necessário o controlo de mais eixos de movimento, 

nomeadamente eixos de rotação no suporte da cabeça de corte. [2] 
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Enquanto que para o corte de chapas basta controlar o eixo X e o eixo Y para 

definir a posição da cabeça de corte no plano e o eixo Z para controlar a sua proximidade 

à chapa, no corte de perfis é necessária outra abordagem. [3] 

 

1.4 O corte laser de perfis 
 

Em termos gerais, o processo de corte de um perfil dá-se da seguinte forma: 

inicialmente o perfil é colocado sobre apoios que o deixam na posição horizontal. Em 

seguida, tal como vemos destacado na Figura 1.2, um carro de avanço aproxima-se do 

topo do perfil e fixa-o a ele mesmo ficando neste momento com movimentos solidários 

um com o outro [4].  

Figura 1.2 – Esquema de fixação do perfil ao carro de avanço [3] 

Figura 1.1 – Três eixos de movimento de uma 

máquina CNC de corte laser de chapas [2] 
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Observando a Figura 1.3, podemos notar que o mecanismo de fixação permite 

rotação, sendo assim possível controlar também a rotação do perfil. Depois de fixado, o 

perfil é movido na horizontal e inserido dentro de uma luneta guia que faz o segundo 

apoio do perfil. Esta possui movimento de rotação e de translação independentes do carro 

de avanço ambos controlado por CNC. O apoio do perfil na luneta é feito sobre uns roletes 

de modo a não opor resistência ao movimento de translação do perfil. O movimento de 

rotação da luneta é sincronizado com o da bucha de fixação para não se criarem binários 

de torção no perfil. Já o movimento de translação é independente do movimento de 

translação do carro de avanço. Este grau de liberdade servirá maioritariamente para 

colocar a luneta antes ou depois da cabeça de corte. 

Estando o perfil fixo, segue-se a execução do corte, feito pelo laser que, 

geralmente, se encontra depois da luneta de suporte, embora em certos casos possa ficar 

entre a luneta e o carro de avanço [4]. 

O objetivo desta dissertação é o projeto dos sistemas de atuação dos eixos de 

manipulação dos perfis de uma máquina CNC de corte por laser requisitada por um cliente 

ao INEGI. Como tal, é importante que esta tenha um desempenho capaz de competir com 

outras já existentes no mercado. Existem várias soluções possíveis, cada uma com a sua 

especificação. No entanto, uma grande variável que está em jogo é a fonte do laser. A 

grande divisão acontece entre as máquinas que utilizam lasers de CO2 e as que utilizam 

lasers de fibra. [5] 

Figura 1.3 – Mecanismo de fixação do perfil [3] 
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Embora o laser de fibra seja melhor em velocidade de corte quando tratamos 

espessuras pequenas (tipicamente inferiores a 5mm), um laser de CO2 consegue cortar 

maiores espessuras com velocidades superiores. Além disso, o acabamento na superfície 

de corte é mais suave [6]. Contudo, os lasers de CO2 possuem desvantagens relativamente 

aos de fibra. Uma grande desvantagem é, tal como podemos ver na Figura 1.4, a 

necessidade de espelhos para o transporte do feixe laser. Além de ser desvantajoso por 

serem peças que vão sofrer desgaste e, como tal, é necessária manutenção e substituição, 

tem a contrapartida de provocar dificuldades no que diz respeito aos movimentos da 

cabeça de corte. Uma vez que são necessárias sucessivas reflexões para conduzir o feixe 

laser entre a fonte laser e o local de corte, é necessária uma estrutura robusta para fixar 

todos os espelhos. Isto não acontece nas de fibra pois o laser é transportado através de um 

cabo ótico, de forma semelhante à transferência de informação nas redes de fibra ótica. 

Desta forma, além de facilitar o transporte do feixe laser, não há limitação dos 

movimentos da cabeça de corte, como acontece nas máquinas com laser de CO2. Contudo, 

a maior vantagem reside na diferença de consumos entre uma máquina de corte laser CO2 

e uma de fibra, sendo que a produção do feixe laser é 200% mais eficiente numa de fibra 

[6]. 

 

 

 

Figura 1.4 - Transporte do laser em máquina de fibra e 

de CO2 [5] 
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1.5 Definição de Eixos 
 

Para facilitar a comunicação no desenrolar deste trabalho, é necessário fazer uma 

explicitação da nomenclatura dos eixos de movimento. 

O objetivo deste trabalho é o projeto dos sistemas de atuação dos eixos 

manipuladores dos perfis, sendo que são estes o movimento de avanço e o movimento de 

rotação. 

O movimento de avanço é provocado por um carro ao qual o perfil está fixo. Este 

movimento de avanço tem duas funções importantes que são: o posicionamento do perfil 

para o corte e controlo da componente, segundo a direção do eixo do perfil, da velocidade 

de corte. Segundo a norma DIN 66217, este eixo é denominado por eixo X [7]. No entanto 

existirá também um outro eixo X1 que está associado ao movimento de avanço da luneta 

onde também está apoiado o perfil. Este eixo é responsável por colocar a luneta antes ou 

depois da cabeça de corte.  

O eixo responsável pela rotação do perfil é denominado por eixo A, seguindo a 

mesma norma que o anterior [7]. Este eixo tem a função de controlar a componente da 

velocidade de corte tangente à superfície do perfil e perpendicular ao eixo do mesmo. Isto 

quando se trata de perfis circulares. Existirá também o eixo A1 que diz respeito à rotação 

da luneta onde o perfil é apoiado. Esta rotação não tem como função movimentar 

Figura 1.5 – Definição da nomenclatura dos eixos de 

movimento [3] 
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nenhuma carga, apenas roda em sincronia com o eixo A de modo a que a rotação do perfil 

seja igual em ambas as extremidades do mesmo. 

 

1.6 Estrutura da dissertação 
 

Uma vez que o objetivo desta dissertação é o projeto dos sistemas de atuação dos 

eixos manipuladores de perfis de uma máquina CNC de corte laser, é importante começar 

por fazer uma breve abordagem a este tipo de máquinas. Depois de perceber como estas 

funcionam, é necessário analisar quais os requisitos a ter em conta aquando do projeto 

dos sistemas de atuação dos eixos em questão. 

Uma vez esteja essa parte definida, deve-se conhecer as características da estrutura 

em questão de forma a poder avançar para a seguinte etapa que é a seleção do sistema de 

atuação. Esta é uma fase importante uma vez que aí é definido tanto o sistema de 

transmissão de movimento como o tipo de atuadores a utilizar. Concluída essa escolha, é 

importante definir um ciclo de trabalho para estudar qual o melhor atuador para o sistema 

em causa e assim fazer a melhor seleção possível. 

Com os atuadores escolhidos, voltou-se a atenção para a parte elétrica e de 

controlo, procedendo à seleção dos controladores para cada atuador e a fonte de 

alimentação para todo o sistema. Tanto a escolha de sistemas de atuação como a escolha 

de atuadores ou até mesmo dos controladores é feita para cada eixo, ou seja, a escolha 

dos atuadores foi feita tanto para o eixo X como para o eixo A uma vez que estes são 

independentes. Para a escolha dos controladores acontece o mesmo. Já na escolha da 

fonte, idealmente era interessante obter uma fonte compatível com todos os eixos da 

máquina. 

Para terminar foi feita uma análise de todo o trabalho realizado, tiradas algumas 

conclusões. 
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2 Definição da máquina 
2.1 Requisitos de funcionamento 

 

Para definir os requisitos da máquina, fez-se uma análise de várias soluções já 

existentes no mercado de modo a que a solução proposta seja competitiva entre as demais. 

Visto que se pretende projetar uma máquina de corte a laser de fibra, as soluções 

existentes no mercado e que pareceram ser mais interessantes são os seguintes modelos: 

• TL-2665 FL da LVD Strippit 

• TL6015 Laser da Han-Kwang 

• True Laser Tube 5000 da Trumpf 

• FL 170 3D da TTM Laser 

Na Tabela 1 podem ser observadas as características destas máquinas [8]. 

Tabela 1 - Características de vários modelos de máquinas de corte a laser 
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LVD TL-2665 FL Fibra 3D 0,0762 0,0254 127 120 
de 19  
a 165 

127 x 127 152 x 50 7925 

HK TL-6015 Fibra 3D 0,2 0,5 100 40 
de 20 
a 165 

20 x 20 
120 x 120 

até 165 
de diagonal 

6000 

TruLaser Tube 5000 Fibra 3D     até 152 até 150 x 150 
até 170 

de diagonal 
6500 

TTM FL 170 3D Fibra 3D 0,0762 0,0254 150  de 12 
a 168 

15 x 15 
120 x 120 

20 x 15 
150 x 120 

12500 

 

[9] [10] 
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Figura 2.1 – LVD TL-2665 FL [9] 

Figura 2.2 – HK TL-6015 [10] 
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[11] [12] 

Com a Tabela 1 e as Figuras 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, pode-se ter uma ideia tanto dos 

requisitos técnicos que será de conseguir numa máquina de corte a laser como também 

do tipo de estrutura que estas costumam apresentar. 

Depois de analisadas as várias máquinas, e também por opção do cliente, foram 

definidos um número de requisitos que permitem a esta máquina ser competitiva no 

mercado em questão. 

 

 

Figura 2.3 – TruLaser Tube 5000 [11] 

Figura 2.4 – TTM FL 170 3D [12] 
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Para a conceção da mesma foram estabelecidos os seguintes requisitos: 

Tabela 2 - Requisitos da Máquina 

Tipo de laser Fibra  

diâmetro máximo 152 [mm] 

diâmetro mínimo 12 [mm] 

diagonal máxima 160 [mm] 

comprimento máximo do curso do eixo X 8500 [mm] 

Aceleração máxima do eixo A 100 [rad/s2] 

Aceleração máxima do eixo X 9,81 [m/s2] 

velocidade de posicionamento do eixo X 2 [m/s] 

velocidade de posicionamento do eixo A 80 [rot/min] 

Pressão do fluido de lubrificação 140 [bar] 

 

No que diz respeito a valores de exatidão e posicionamento, não foram definidos 

nenhuns valores fixos, contudo teve-se como guia os valores associados a outras 

máquinas da concorrência que aparecem na Tabela 1. O objetivo será conseguir valores 

que sejam inferiores a esses. Depois de definidos os requisitos que se pretende atribuir à 

máquina, torna-se possível e mais fácil proceder ao dimensionamento da mesma.
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2.2 Estrutura da Máquina 
 

De modo a ser mais fácil entender todo o decorrer da dissertação é interessante 

analisar primeiro a estrutura da parte da máquina que pretendemos controlar. 

Na Figura 2.5 podemos ver um esquema daquilo que será o sistema completo. De 

notar que já tem incluídos os sistemas de acionamento, no entanto estes podem não 

representar a realidade uma vez que serão escolhidos numa fase posterior. 

Existem dois componentes que podem ser considerados mais importantes uma vez 

que vão ser muitas vezes referidos. São eles a bucha de fixação (peça cilíndrica de grandes 

dimensões) e o carro de avanço (peça maior apoiada sobre as guias e que acomoda tanto 

a bucha de fixação como os motores e redutores). 

A bucha de fixação, como o próprio nome indica, tem como função fixar o perfil, 

contudo também transmite o movimento de rotação ao perfil. O carro de avanço tem como 

função realizar o avanço tanto do perfil como da bucha de fixação e todos os demais 

componentes. 

É relevante salientar que o esquema, embora se aproxime da realidade, tem 

detalhes que não são mostrados uma vez que se trata de um projeto ainda confidencial. 

No entanto, no decorrer da dissertação, tem-se toda a informação necessária à escolha do 

sistema de movimentação. 

Figura 2.5 - Esquema simplificado do sistema a controlar 
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Relativamente ao movimento de avanço, pode-se observar na Figura 2.6 que este 

é feito sobre umas guias. 

Uma vez que já se conhece a estrutura, pode-se avançar para uma análise dos 

possíveis sistemas de atuação.

Figura 2.6 - Detalhe da parte inferior do carro de avanço 
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3 Sistema de Atuação 
3.1 Sistema de atuação do eixo X 

 

A função deste eixo é, para além de fazer o posicionamento do perfil, controlar a 

velocidade de corte no que diz respeito a cortes ao longo do comprimento do perfil. 

Contudo, a situação mais crítica verifica-se no posicionamento, uma vez que, de modo a 

evitar tempos mortos (momentos em que a máquina não está a efetuar corte) pretende-se 

que esta se movimente com velocidades e acelerações máximas. Então é importante que, 

para além de possuir boa aceleração e boa velocidade, também possua uma elevada 

precisão no que toca ao posicionamento. Depois de efetuada uma pesquisa foram 

encontrados vários grupos de sistemas de atuação para translações em eixos horizontais. 

O tomado como principais e como mais relevantes são: motores lineares, fusos de esferas, 

pinhão-cremalheira e correias dentadas. 

 

3.1.1 Características dos motores lineares 
 

No que diz respeito a deslocamentos horizontais, os motores lineares são soluções 

com muito boas características, tanto em velocidade como em precisão nos movimentos 

ou até mesmo em capacidade de carga. 

No mercado existem inúmeras soluções e fornecedores deste tipo de sistemas. Um 

deles é a Parker. Para motores lineares oferece soluções tais como: 

• 412LXR [13] 

◦ Carga máxima – 950 kg 

◦  Aceleração máxima – 5G 

◦ Velocidade máxima – 3 m/s 

◦  Repetibilidade – ± 1,0 µm 

◦ Força máxima – 1000 N 
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◦ Força em contínuo – 355 N 

◦ Curso máximo – 3000 mm 

 

• I-FORCE Ironless Motors 410-8 [14] 

◦ Aceleração máxima – 15G 

◦ Velocidade máxima – 8,89 m/s 

◦ Força máxima – 3928 N 

◦ Força em contínuo – 878 N 

◦  Curso máximo – solução em módulos que, por montagem, permite 

cursos ilimitados 

 

• RIPPED Ironcore R16-2 [14] 

◦ Força máxima – 4955 N 

◦ Força em contínuo – 1487 N 

◦ Curso máximo – solução em módulos que, por montagem, permite 

cursos ilimitados 

 

O grande inconveniente deste tipo de soluções e que, neste caso, poderá ser um 

fator eliminatório é o preço que a elas está associado. São soluções que sendo de elevada 

qualidade tem um custo monetário que deve ser tido em conta. 

 

3.1.2 Características dos fusos de esferas 
 

Os sistemas de fuso de esferas são sistemas utilizados para converter movimentos 

de rotação em movimentos de translação. Desta forma, é possível utilizar um servomotor 

para criar movimentos de translação, daí ser uma solução interessante para o acionamento 

do eixo X. Estas soluções vêm normalmente associadas a grande capacidade de carga e a 

boa precisão de movimento. No entanto, existem certos inconvenientes que devem ser 

tidos em conta. 

Em qualquer sistema de engrenamento mecânico existe backlash, e os fusos de 

esferas, embora não tenham um engrenamento mecânico comum, não são exceção [15]. 

Neste sistema, embora o backlash seja um problema, existem formas de o compensar. Ou 
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através da ação de controlo ou através de modificações no sistema mecânico. Quando se 

pretende eliminar o backlash através da ação de controlo, esta pode tornar-se 

extremamente complexa e podemos até nem conseguir melhorar muito a situação. No que 

diz respeito a modificações no sistema mecânico, podemos eliminar o backlash, por 

exemplo, através de porcas com uma pré-carga aplicada (Figura 3.1) de modo a colocar 

as esferas sempre em contacto com o fuso, eliminando assim folgas causadoras de 

backlash [16]. 

Apesar de este método ser eficaz na eliminação do backlash, adiciona problemas 

ao sistema tais como o aumento das forças de atrito provocadas por erros no passo do 

fuso, por isso é que este método só deve ser utilizado em fusos retificados de precisão. 

No entanto é um problema que comparativamente com o backlash se pode considerar de 

fácil resolução. 

O sistema de fuso de esferas pode ser utilizado de duas formas. Observando a 

Figura 3.2 temos um sistema em que o motor se encontra acoplado ao fuso fazendo-o 

rodar. A porca está ligada ao fuso e fixa à plataforma. Como esta apenas pode transladar, 

a rotação do fuso provoca o movimento linear da plataforma e da porca. Na Figura 3.3 

temos o motor ligado à porca (ligada à plataforma) e esta ligada ao fuso. Como o fuso 

Figura 3.1 - Porca bipartida com 

aplicador de pré-carga [16] 
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está fixo e a plataforma apenas pode transladar, quando o motor aciona a porca, esta tem 

que se deslocar ao longo do fuso, provocando assim o avanço da plataforma. [17] 

  

 

A solução mostrada pela Figura 3.2, quando aplicada na máquina que se pretende, 

possuí uma grande desvantagem que vem do longo curso necessário. Tendo em conta que 

é necessário um comprimento de aproximadamente 9000 mm, e tendo em conta as forças 

necessárias, a solução teria que ser extremamente robusta, caso contrário os efeitos de 

vibração do sistema seriam um grave problema [18]. Este pode ser contornado com o caso 

mostrado na Figura 3.3 e aplicando uma pré-carga de tração no fuso. No entanto existe o 

inconveniente da velocidade crítica de avanço que vem ligado ao comprimento do fuso. 

A velocidade crítica de translação da fêmea do fuso é dada por [19]: 

𝑉𝑐 = 0,89
𝐷𝑏𝑠 ∙ 𝑙

𝐿𝑏𝑠
2 √

𝐸𝑏𝑠

𝜌𝑏𝑠
 

Com: 

𝑉𝑐 – Velocidade crítica [m/s] 

𝐷𝑏𝑠 – Diâmetro do fuso [m] 

𝑙 – Passo do fuso [m] 

𝐿𝑏𝑠 – Comprimento do fuso [m] 

𝐸𝑏𝑠 – Módulo de elasticidade do fuso [Pa] 

𝜌𝑏𝑠 – Massa específica do fuso [kg/m3] 

 

Figura 3.2 – Motor a acionar o fuso [17] Figura 3.3 – Motor a acionar a porca [17] 
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Uma vez que a velocidade crítica é inversamente proporcional ao quadrado do 

comprimento do fuso e visto que neste caso é necessário um curso elevado, a velocidade 

crítica vai ser bastante baixa. Podemos ver na Tabela 3 um exemplo de aplicação desta 

situação para um fuso em aço. Para isso vamos utilizar os valores da tabela 20 do catálogo 

da THK presente no Anexo 1. 

Tabela 3 - Exemplo de cálculo de velocidade crítica de um fuso de esferas 

Diâmetro 0,05 m 

Passo do fuso 0,1 m 

comprimento 8,5 m 

Eaço 2E+11 Pa 

ρaço 7830 kg/m3 

Velocidade crítica 0,31 m/s 

 

 Podemos ver que utilizando valores extremos para o passo e para o diâmetro do 

fuso obtemos velocidades críticas muito aquém do pretendido. 

Por estas razões e principalmente pela última, vamos excluir os fusos de esferas 

como solução para o eixo X. 

 

3.1.3 Características do pinhão-cremalheira 
 

Outra solução que permite criar movimento de translação é a utilização de um 

sistema de pinhão-cremalheira. É uma solução que tem muitas vantagens, tais como a 

facilidade de montagem e de adaptação ao curso a desenvolver no movimento, mas aquela 

que poderíamos considerar como a maior vantagem seria a grande capacidade de carga 

que lhe está associada. Uma vez que o binário é diretamente proporcional à força 

tangencial e ao diâmetro do pinhão, mantendo a força necessária ao movimento constante 

(força tangencial constante), se se pretender reduzir o binário de acionamento devemos 

diminuir o diâmetro do pinhão. Contudo, provocando um aumento da capacidade de carga 

estamos a prejudicar a velocidade visto que a velocidade de rotação do motor é 

inversamente proporcional ao diâmetro do pinhão. [20] 
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No mercado existem inúmeras soluções com métodos de funcionamento destintos. 

Umas utilizando uma abordagem mais simples, como mostra a Figura 3.4, em que um 

pinhão está acoplado a um redutor que por sua vez está fixo no carro móvel e o movimento 

de rotação do pinhão quando engrenado na cremalheira fixa faz movimentar o carro. 

Também são utilizadas outras soluções mais complexas (Figura 3.5) em que o 

carro móvel tem no seu interior todo o sistema de engrenamento e é também auxiliado 

por correias dentadas que fazem o contacto com a cremalheira. Esta já é uma solução 

mais direcionada para o movimento horizontal linear, que permite cursos até 50 metros 

de comprimento, capacidades de cargas até 600 kg, velocidades até 5 m/s e também 

repetibilidade na ordem dos ±0,05 mm [21]. São, portanto, características bastante 

interessantes e de ter em conta no que diz respeito ao movimento linear do eixo X, embora 

a capacidade de carga seja um fator que, para este tipo de solução, se torna insuficiente 

uma vez que as cargas que se pretendem deslocar têm valores superiores aos 

disponibilizados por estas soluções. [22] 

Figura 3.4 – Exemplo de sistema 

de pinhão-cremalheira [20] 

Figura 3.5 – Sistema de avanço HLE-Z Series da 

Parker [21] 
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Outra possível solução, que pode ser considerada como a mais tradicional, é 

composta por uma plataforma que se desloca sobre guias fixas e acoplado a ela está o 

motor. Este por sua vez atua sobre o pinhão que se encontra na posição vertical e 

engrenado com a cremalheira fixa. Na Figura 3.6 podemos ver um exemplo deste sistema. 

É feita esta escolha uma vez que permite, através da adição de módulos de cremalheiras, 

obter o curso pretendido. Além disso, permite também a variação do diâmetro do pinhão 

para obter forças e velocidades pretendidas, uma vez que a força tangencial no 

engrenamento, responsável pelo movimento do carro, é diretamente proporcional ao 

binário e inversamente proporcional ao diâmetro. Desta forma, para obtermos uma 

determinada força tangencial, reduzindo o diâmetro podemos também reduzir o binário 

do motor, mas aumentando o mesmo diâmetro, o binário que o motor tem que exercer é 

também maior. Claro está que não se pode esquecer o facto de que o custo associado a 

uma solução deste tipo é mais baixo quando comparado com uma solução mais complexa, 

como por exemplo as soluções relativas aos motores lineares referidos na secção 3.1.1. 

[23] 

Figura 3.6 – Motor vertical para acionamento de um 

sistema de pinhão-cremalheira [22] 
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Contudo também existem desvantagens, e aquela que será a mais importante é a 

existência de backlash. Este problema pode ser muito reduzido ou até mesmo eliminado 

por vários métodos. Na Figura 3.7 podemos ver um exemplo muito utilizado. Trata-se de 

um conjunto constituído por duas rodas dentadas iguais ligadas entre si por molas que 

“asseguram” o contacto permanente com a cremalheira quer no arranque quer em 

situações de inversão de movimento. Esta solução é válida e oferece resultados bastante 

interessantes mas apenas para situações de baixas cargas. Quando se trata de situações 

com elevadas cargas, como é o caso, estes sistemas já não conseguem dar a resposta 

desejada. 

 

3.1.4 Seleção do método de atuação 
 

Uma vez analisados os vários sistemas de atuação para o eixo X, é necessário 

escolher qual o sistema mais vantajoso. Recorrendo a um simples método de avaliação, 

vamos classificar cada situação relevante entre 1 e 5 consoante seja mais ou menos 

vantajoso para o projeto da máquina. Recorrendo à Tabela 4 vamos analisar a 

classificação geral, que corresponde a uma média aritmética das classificações 

individuais. Embora seja evidente que há características que deveriam ter uma 

importância maior quando comparadas com outras, utilizando este método conseguimos 

ter uma noção aproximada contudo fiável, do método que melhor se adequa e que melhor 

responderá às nossas necessidades. 

 

 

Figura 3.7 – Pinhão bipartido 

[23] 
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Tabela 4 - Concept scoring dos métodos de acionamento para o eixo X 

  Motores lineares Fuso de esferas Pinhão-cremalheira 

Velocidade máxima 5 5 3 

Capacidade de carga 3 4 5 

Repetibilidade 5 3 3 

Curso máximo 4 1 5 

Custo 1 4 5 

Classificação geral 3,6 3,4 4,2 

 

A solução que será utilizada é a de acionamento por pinhão-cremalheira uma vez 

que além de, segundo a Tabela 4, ser a mais vantajosa, também nos traz facilidades em 

termos de montagem dos componentes. Isto diz respeito principalmente à montagem da 

cremalheira. 
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3.2 Sistema de atuação do eixo A 
 

Para o eixo de rotação da bucha de fixação do perfil existem várias soluções que 

podem ser interessantes para o seu acionamento. Uma vez que se pretende que a bucha 

possua um movimento de rotação, torna-se intuitivo utilizar um motor elétrico rotativo 

para o seu acionamento, contudo podemos utilizar diferentes sistemas de transmissão de 

movimento. 

Podemos pensar num acionamento comum, através de um sistema de rodas 

dentadas que fazem a transmissão do movimento de rotação do motor até à bucha, 

podemos também pensar num acionamento por correias ou correntes, ou até mesmo a 

utilização de motores de binário, também conhecidos por motores elétricos “ocos”, sendo 

estes acoplados diretamente na bucha de fixação. Cada sistema possui as suas vantagens 

e as suas desvantagens. 

 

3.2.1 Transmissão por correias ou correntes 
 

Os sistemas de transmissão por correias são, num caso mais simples, compostos 

por uma roda motora, uma roda movida e pela correia, tal como se pode observar na 

Figura 3.8. [24] 

Como sabemos, o binário que o motor tem que conseguir realizar, tal como no 

caso do sistema de pinhão-cremalheira discutido na secção 3.1.3, será função do diâmetro 

da roda motora. No entanto, neste sistema, também será função da roda movida, isto é, o 

Figura 3.8 – Sistema de transmissão de movimento por correias [24] 
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binário a realizar pelo motor corresponde ao binário a realizar na carga multiplicado pelo 

rácio entre o diâmetro da roda motora e o diâmetro da roda movida. Desta forma, se o 

rácio for superior a 1 (diâmetro da roda motora > diâmetro da roda movida), o binário 

realizado pelo motor é superior ao binário necessário para mover a carga. Se o rácio for 

inferior a 1 (diâmetro da roda motora < diâmetro da roda movida), o binário realizado 

pelo motor é inferior ao binário necessário para mover a carga. No que diz respeito às 

velocidades, acontece o inverso [25]. 

Embora a situação anterior seja uma grande vantagem deste sistema de 

transmissão, quando comparado com engrenagens ou correntes existem outras vantagens 

que podem ser interessantes, tais como: o baixo custo associado, a reduzida manutenção 

e a não necessidade de lubrificação [24]. 

Quando se trata de situações de posicionamento é mais conveniente utilizar 

correias dentadas, desta forma são eliminados escorregamentos indesejados, contudo 

quando utilizadas para cargas muito elevadas, podem apresentar deformações que 

influenciam a precisão de posicionamento. Para eliminar esta situação poder-se-ia pensar 

em conjuntos de correias ou em correias mais robustas. Mas, desta forma, estar-se-ia a 

aumentar a inércia da correia, o que se torna desvantajoso pois aumenta o binário 

necessário no motor. Além do referido anteriormente, as correias precisam estar 

tensionadas de modo a que não ocorram escorregamentos durante a rotação [24]. 

A situação referida anteriormente poderia ser contornada com o uso de correias 

dentadas. Desta forma eliminamos o escorregamento e podemos até, fazendo variar o 

passo da correia, variar também a força a transmitir pela correia. Contudo, para este eixo 

são exigidas grandes cargas, que pode implicar correias ou conjuntos de correias muito 

robustos.  

O sistema de transmissão por corrente é muito semelhante ao mostrado na Figura 

3.8, no entanto possuí vantagens relativamente às correias tais como a não necessidade 

de pré-cargas além de que conseguem suportar maiores tensões. 

Além do ruído que está associado à transmissão por correntes, a grande 

desvantagem que poderíamos atribuir à transmissão por correntes seria a baixa precisão 

de posicionamento que poderia ser melhorada com tensores. No entanto aumentaria o 

atrito e poderia causar deformações permanentes e indesejadas na corrente. 
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3.2.2 Transmissão por engrenagens 
 

Associado aos sistemas de transmissão por engrenagens vêm inúmeras vantagens. 

Poderíamos considerar como principal vantagem o facto de que variando o diâmetro do 

pinhão e da roda podemos facilmente variar os binários e as velocidades à entrada e à 

saída do sistema. Esta será a razão essencial para a utilização deste tipo de transmissão 

de movimento. Isto acontece tal como nos sistemas de correias, contudo a transmissão 

por engrenagens possuí uma outra vantagem que é a compactação do sistema. Enquanto 

que nas correias tem que existir uma distância entre eixos das polias que normalmente 

deve ser superior ao diâmetro da polia maior [24], nas engrenagens a distância entre eixos 

é aproximadamente igual à soma dos raios primitivos da roda e do pinhão. 

Como os sistemas de engrenagens são sistemas muito robustos, são normalmente 

utilizados em sistemas que utilizam grandes cargas. Isto porque a resistência da 

transmissão vem das engrenagens. No caso da transmissão por correias, o ponto fraco 

está nas correias que têm uma resistência muito mais baixa que as polias. 

Outra grande vantagem está na baixa necessidade de manutenção. Desde que o 

sistema esteja bem lubrificado, a sua longevidade pode prolongar-se por vários anos. 

Apesar de todas as vantagens que estão associadas às engrenagens, existem 

problemas que tem que ser combatidos e que representam desvantagens consideráveis 

para este sistema. Aquele que podemos ter como sendo o mais influente é o backlash 

existente em todo o tipo de sistemas de engrenamento que, tal como foi discutido na 

secção 3.1.3, têm solução embora não seja perfeita. 

 

3.2.3 Motores de binário 
 

Este tipo de motores, comummente designados por torque motors, são motores 

que, como o próprio nome indica, são desenhados com o intuito de gerar grandes binários. 
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Com este tipo de motores consegue-se facilmente variar o binário segundo uma 

onda sinusoidal com amplitude de 300 𝑁𝑚 e a uma frequência mínima de 0,5 𝐻𝑧 sem 

que este apresente elevados erros [26]. Além disso, devido à sua configuração, o motor 

pode ser acoplado diretamente 

na bucha de rotação tal como 

se pode ver na Figura 3.9. São 

muito reduzidas ou quase 

eliminadas as perdas de 

energia provenientes dos 

sistemas de transmissão. [27] 

No entanto, para se 

conseguir obter grandes 

binários será necessário 

abdicar da velocidade. Analisando catálogos de fornecedores deste tipo de motores pode-

se constatar que à medida que se aumenta o binário máximo a velocidade máxima de 

rotação também diminui [28]. 

Desta forma torna-se necessário encontrar uma relação de compromisso entre o 

binário e a velocidade de rotação pretendidos, o que pode representar uma desvantagem. 

Além disso, não se pode deixar de referir que o custo associado a este tipo de motores é 

muito superior aos servomotores que geralmente são utilizados para acionamento de eixos 

de rotação, embora esses, regra geral, precisem de um sistema de transmissão. 

 

3.2.4 Seleção do método de Atuação 
 

Para a escolha do método de acionamento do eixo A, vai-se recorrer ao método já 

utilizado na secção 3.1.4 aquando da escolha do método de acionamento do eixo X. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 - Exemplos de motores de binário [27] 
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Tabela 5 - Concept scoring dos métodos de acionamento para o eixo A 

  Engrenagens Correias/Correntes Motores de binário 

Velocidade máxima 5 4 2 

Capacidade de carga 4 3 5 

Precisão de posicionamento 4 4 5 

Volume do conjunto 4 3 5 

Custo 4 5 1 

Classificação geral 4,2 3,8 3,6 

 

O método de atuação a utilizar será um servomotor acoplado a um sistema 

mecânico de engrenagens. Opta-se por esta solução, uma vez que a bucha tem movimento 

de rotação, tal como o servomotor, e também porque desta forma, fazendo o 

dimensionamento das engrenagens, é possível obter a razão de transmissão que melhor 

se adequar àquilo que se pretende. 

De entre vários fabricantes de motores que existem no mercado, opta-se pelos 

motores da SIEMENS, uma vez que é uma marca na qual a empresa já tem confiança 

além de que também fornece os controladores para os motores, evitando assim problemas 

de compatibilidade entre motor e controlador. O facto de esta empresa também vender 

CNC de comando com software dedicado a este tipo de máquina bem como funções de 

segurança com integração facilitada, também contribui para a sua escolha enquanto 

fornecedor.
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4 Definição do ciclo de trabalho 
 

Uma vez escolhidos os métodos de atuação para cada eixo, é necessário definir 

um ciclo de trabalho. Para isso teremos em conta as operações comuns neste tipo de 

máquinas. É importante notar que para diferentes tipos de perfis, as operações de corte e 

posicionamento variam bastante. 

O objetivo desta máquina é ser compatível com perfis de diferentes secções e 

diferentes formas. Numa fase inicial, iremos tratar aquela que será a situação mais 

extrema. Para tal vamos ter em conta três perfis diferentes: quadrado, retangular e 

circular. Em cada situação, o momento de inércia polar a ter em conta nos movimentos 

de rotação é calculado de maneira distinta. 

Para um perfil de secção circular pode ser calculada da seguinte forma: 

𝐽𝑡𝑢𝑏𝑜 =
1

8
∙ 𝑚𝑡𝑢𝑏𝑜 ∙ (𝐷2 + 𝑑2) 

Onde: 

𝑚𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 – Massa do perfil [kg] 

𝐷 – Diâmetro exterior do perfil [m] 

𝑑 – Diâmetro interior do perfil [m] 

 

Este diâmetro interior é calculado por: 

𝑑 = 𝐷 − 2 ∙ 𝑒 

Onde: 

𝑒 – Espessura do perfil [m] 

 

Por sua vez, a massa é calculada da seguinte forma: 

𝑚𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 = 𝜌 ∙ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 𝜌 ∙ 𝑙 ∙ 𝜋 ∙
𝐷2 − 𝑑2

4
= 𝜌 ∙ 𝑙 ∙ 𝜋 ∙

𝐷2 − (𝐷 − 2 ∙ 𝑒)2

4
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Substituindo temos: 

𝐽𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 =
1

8
∙ 𝜌 ∙ 𝑙 ∙ 𝜋 ∙

𝐷2 − (𝐷 − 2 ∙ 𝑒)2

4
∙ (𝐷2 + (𝐷 − 2 ∙ 𝑒)2) 

𝐽𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 =
1

32
∙ 𝜌 ∙ 𝑙 ∙ 𝜋 ∙ (𝐷2 − (𝐷 − 2 ∙ 𝑒)2) ∙ (𝐷2 + (𝐷 − 2 ∙ 𝑒)2) 

𝐽𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 =
1

32
∙ 𝜌 ∙ 𝑙 ∙ 𝜋 ∙ (𝐷4 − (𝐷 − 2 ∙ 𝑒)4) 

Para um perfil oco de secção retangular com dimensões “h x b”, a inércia pode ser 

calculada da seguinte forma: 

𝐽𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 =
1

12
∙ 𝑚 ∙ (ℎ2 + 𝑏2) 

Por sua vez, a massa é calculada por: 

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 = 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑙 

𝐽𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 =
1

12
∙ 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑙 ∙ (ℎ2 + 𝑏2) 

Subtraindo agora a inércia do prisma interior à inércia do prisma exterior, obtemos 

a inércia do nosso perfil: 

𝐽𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 = 𝐽𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎𝑒𝑥𝑡
− 𝐽𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡

 

𝐽𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 = (
1

12
∙ 𝜌 ∙ 𝑏𝑒 ∙ ℎ𝑒 ∙ 𝑙 ∙ (ℎ𝑒

2 + 𝑏𝑒
2)) − (

1

12
∙ 𝜌 ∙ 𝑏𝑖 ∙ ℎ𝑖 ∙ 𝑙 ∙ (ℎ𝑖

2 + 𝑏𝑖
2)) 

𝐽𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 =
1

12
∙ 𝜌 ∙ 𝑙 ∙ (𝑏𝑒 ∙ ℎ𝑒 ∙ (ℎ𝑒

2 + 𝑏𝑒
2) − 𝑏𝑖 ∙ ℎ𝑖 ∙ (ℎ𝑖

2 + 𝑏𝑖
2)) 

 

Sendo que: 

𝑏𝑖 = 𝑏𝑒 − 2 ∙ 𝑒 

ℎ𝑖 = ℎ𝑒 − 2 ∙ 𝑒 

 

Para o cálculo do perfil oco com uma secção quadrada, podemos utilizar a equação 

do perfil retangular igualando o comprimento e a largura: 

𝑏 = ℎ 
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𝐽𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 =
1

12
∙ 𝜌 ∙ 𝑙 ∙ (𝑏𝑒

2 ∙ (2 ∙ 𝑏𝑒
2) − 𝑏𝑖

2 ∙ (2 ∙ 𝑏𝑖
2)) 

𝐽𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 =
1

12
∙ 𝜌 ∙ 𝑙 ∙ (2 ∙ 𝑏𝑒

4 − 2 ∙ 𝑏𝑖
4) 

𝐽𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 =
1

6
∙ 𝜌 ∙ 𝑙 ∙ (𝑏𝑒

4 − 𝑏𝑖
4) 

Analisando a Tabela 6, podemos verificar que para as dimensões máximas 

admitidas pela máquina, a inércia e a massa máximas se verificam para o perfil circular. 

Assim sendo, a escolha do ciclo de trabalho e também os estudos posteriores serão feitos 

tendo em conta este perfil. 

Tabela 6 - Inércia de vários perfis para as dimensões máximas admitidas pela 

máquina da definição de requisitos 

Perfil circular Perfil retangular Perfil quadrangular 

   

𝐷 = 150 𝑚𝑚 

𝑒 = 8 𝑚𝑚 

𝑙 = 8500 𝑚𝑚 

𝑏𝑒 = 150 𝑚𝑚 

ℎ𝑒 = 55 𝑚𝑚 

𝑒 = 8 𝑚𝑚 

𝑙 = 8500 𝑚𝑚 

𝑏𝑒 = 113 𝑚𝑚 

𝑒 = 8 𝑚𝑚 

𝑙 = 8500 𝑚𝑚 

𝑚𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 = 241,485 𝑘𝑔 

𝐽𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 = 1,204 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

𝑚𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 = 201,776 𝑘𝑔 

𝐽𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 = 0,605 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

𝑚𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 = 224,196 𝑘𝑔 

𝐽𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 = 0,829 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 
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O caso escolhido como ciclo de trabalho consiste em fazer dois rasgos em lados 

opostos de um tubo e posteriormente um corte 

periférico no mesmo tubo tal como podemos ver 

ilustrado na Figura 4.1. 

Para efetuar estas operações, podemos 

dividir este ciclo em doze partes sendo elas: 

1. Avanço de posicionamento; 

2. Rotação positiva em corte; 

3. Recuo em corte; 

4. Rotação negativa em corte; 

5. Avanço em corte; 

6. Rotação positiva de posicionamento; 

7. Rotação positiva em corte; 

8. Recuo em corte; 

9. Rotação negativa em corte; 

10. Avanço em corte; 

11. Recuo de posicionamento; 

12. Rotação positiva em corte. 

Os movimentos de posicionamento serão sempre realizados, tendo em conta o 

definido na Tabela 2, à velocidade máxima pretendida, ou seja, 80 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 para o eixo 

A e 2 𝑚/𝑠 para o eixo X. 

Figura 4.1 - Exemplo dos cortes 

a realizar no tubo 
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Contudo, verifica-se que a velocidade de corte, função da capacidade de corte dos 

lasers de fibra, está intimamente relacionada com a espessura do perfil a cortar. 

Analisando o gráfico da Figura 4.2 podemos verificar que quanto maior a espessura, 

muito menor é a velocidade de corte [29]. 

 Uma vez que a máquina tem que ser flexível no que diz respeito tanto às 

espessuras como às secções dos perfis, vão ser escolhidas três situações diferentes: 

• Secção máxima e espessura máxima - nesta situação, a inércia e a massa 

do perfil serão máximas. Em contrapartida, uma vez que a espessura é 

máxima, a velocidade de corte será mínima; 

• Secção máxima e espessura mínima - esta situação visa maximizar a 

velocidade de corte para uma situação em que a secção é máxima; 

• Secção mínima e espessura mínima - nesta situação teremos massa e 

inércia mínimas, mas velocidade de corte máxima. 

Tendo em conta que serão escolhidos servomotores da SIEMENS, para a 

definição dos ciclos de trabalho será também utilizado o software SIZER disponibilizado 

gratuitamente pela empresa na sua página na internet [30]. 

É importante notar que a velocidade de corte está definida como uma velocidade 

linear. Tendo em conta que vamos tratar um perfil circular, existirão momentos em que a 

velocidade de corte é definida pelo movimento de rotação do eixo A. É necessário então 

realizar uma pequena conversão inicial. Assim sendo: 

y = 53,065e-0,388x

R² = 0,9821
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Figura 4.2 - Influência da espessura na velocidade de corte para aço em 

máquina de corte com laser de fibra 
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𝑣𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = �̇�𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∙
𝐷𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙

2
 

�̇�𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
2 ∙ 𝑣𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

𝐷𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙
 

Onde: 

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 é a velocidade de corte [m/s] 

�̇�𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 é a velocidade de rotação da carga [rad/s] 

𝐷𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 é o diâmetro do perfil [m] 

 

Uma vez que fixamos o valor da aceleração máxima, o tempo de aceleração será 

função dessa mesma aceleração e da velocidade que pretendemos atingir. 

Para a definição do ciclo de trabalho iremos ter em conta perfis trapezoidais de 

velocidade, isto é, numa etapa do ciclo, o motor acelera até à velocidade pretendida, fica 

com velocidade constante e desacelera até velocidade nula, tudo isto no tempo necessário 

à realização desta mesma etapa. 

Para iniciar a definição dos ciclos de trabalho, teremos em conta os parâmetros 

definidos na Tabela 7. 

Tabela 7 - Velocidades e acelerações para diferentes dimensões de perfil 

D_152_e_8 
 

D_152_e_2 
 

D_10_e_2 

D 152 mm  D 152 mm  D 10 mm 

e 8 mm  e 2 mm  e 2 mm 

Eixo A  Eixo A  Eixo A 

vcorte 2,38 m/min  vcorte 24,42 m/min  vcorte 24,42 m/min 

vcorte 0,04 m/s  vcorte 0,41 m/s  vcorte 0,41 m/s 

n 5 rot/min  n 51 rot/min  n 777 rot/min 

α 100 rad/s2  α 100 rad/s2  α 100 rad/s2 

Eixo X  Eixo X  Eixo X 

vcorte 2,38 m/min  vcorte 24,42 m/min  vcorte 24,42 m/min 

vcorte 0,04 m/s  vcorte 0,41 m/s  vcorte 0,41 m/s 

a 9,81 m/s2  a 9,81 m/s2  a 9,81 m/s2 
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Utilizando os valores das tabelas presentes no Anexo 2, chegamos aos seguintes 

diagramas de velocidade/aceleração mostrados na Figura 4.3.  

Uma vez que a tarefa a realizar nos perfis relaciona os movimentos do eixo X com 

os movimentos do eixo A, também os ciclos de trabalho estarão relacionados. Neste caso, 

e como se pode verificar no Anexo 2, os tempos de espera do eixo A correspondem aos 

tempos de trabalho do eixo X e vice-versa. Assim sendo, é de ter em conta que os tempos 

de ciclo terão que ser iguais. Contudo, para outros ciclos de trabalho, poder-se-á ter em 

conta situações em que o eixo A e o eixo X trabalham em simultâneo, sendo a velocidade 

em questão uma combinação de ambos os movimentos. 

De notar que as velocidades são muito baixas uma vez que se trata de uma grande 

espessura. Por essa razão os perfis de aceleração são quase impulsos visto que para atingir 

Figura 4.3 - Ciclos de trabalho para o eixo A e para o eixo X no caso D_152_e_8 
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a velocidade de corte com a aceleração pretendida, são necessários tempos de aceleração 

muito baixos. É importante notar também que o longo tempo de espera no final do ciclo 

de trabalho do eixo X está associado ao movimento de corte do eixo A. 

Também para o caso D_152_e_2 foi aplicada a mesma tarefa, mas com 

velocidades de corte de encontro à espessura em questão. No Anexo 3 apresenta-se toda 

a informação relativa a velocidades, acelerações e tempos de ciclo.  

Nos ciclos de trabalho representados na Figura 4.4 já se encontram maiores 

velocidades, tanto no eixo A como no eixo X, uma vez que se trata de uma espessura 

menor e como tal de uma velocidade de corte maior. No entanto, é importante ter em 

conta que o tempo total do ciclo baixou drasticamente. Embora se trate de um perfil com 

o mesmo diâmetro, a espessura é menor, e como tal, a velocidade de corte aumenta 

Figura 4.4 - Ciclos de trabalho para o eixo A e para o eixo X no caso D_152_e_2 
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exponencialmente. Assim sendo, é de esperar que o tempo de ciclo baixe muito visto que 

quanto maior for a velocidade de corte menor é o tempo de corte em cada etapa. 

Para o último caso, mais uma vez executando a mesma tarefa, reduzimos ao 

diâmetro mínimo, mas mantendo uma certa espessura. No Anexo 4 encontra-se toda a 

informação necessária à criação dos ciclos mostrados na Figura 4.5. 

Um aspeto importante a referir no caso D_10_e_2 é a velocidade de corte 

associada do eixo A. Seguindo a equação escolhida para a relação entre velocidade de 

corte e espessura a cortar, para a espessura em questão (2𝑚𝑚) ter-se-ia: 

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 53,065 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−0,388 ∙ 𝑒) = 53,065 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−0,388 ∙ 2) = 24,42 𝑚/𝑚𝑖𝑛 

 

 

Figura 4.5 - Ciclos de trabalho para o eixo A e para o eixo X no caso D_10_e_2 
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Convertendo para rotação ter-se-ia: 

�̇�𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
2 ∙ 𝑣𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

𝐷𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙
=

2 ∙
24,42

60
0,01

= 81,4 𝑟𝑎𝑑/𝑠 = 777 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

A velocidade calculada é um valor muito superior à velocidade definida como 

máxima para a rotação do perfil. Assim sendo poder-se-ia assumir a velocidade máxima 

como sendo a velocidade de corte. No entanto não faz sentido utilizar velocidades tão 

elevadas quando se trata de perfis com diâmetros tão baixos, portanto escolheu-se para 

velocidade de corte uma velocidade mais baixa que a velocidade máxima de modo a que 

existissem tempos de velocidade constante consideráveis. Desta forma proporciona-se ao 

motor momentos com binários reduzidos baixando a carga que o motor tem que suportar 

durante todo o ciclo.
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5 Seleção dos motores elétricos 
5.1 Eixo A 

 

A este eixo está associado o movimento de rotação do perfil. Este grau de 

liberdade é importante pois é um dos responsáveis por definir a velocidade de corte, por 

exemplo, ao longo do perímetro de um perfil de secção circular. 

Na Figura 5.1 podemos observar de modo simplificado o esquema de transmissão 

de movimento desde o motor até ao tubo que na figura está representado como sendo a 

carga. 

Para o cálculo do binário necessário no motor vamos seguir uma metodologia 

dividida em partes tendo em conta as várias reduções existentes. Para isso vamos seguir 

o esquema da Figura 5.2. 

 

Figura 5.1 - Esquema simplificado do sistema mecânico de 

transmissão do movimento de rotação 

Figura 5.2 – Esquema da cadeia cinemática do sistema mecânico  
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Como se pode observar na Figura 5.1, entre o motor e a carga existem duas 

reduções, uma que é conseguida por um redutor ligado diretamente no motor e outra 

proporcionada pelo par de engrenagens. De modo a simplificar o esquema da Figura 5.2, 

vamos reduzir o conjunto “Pinhão-Redução-Roda” a um conjunto “Redutor 2” tal como 

vemos na Figura 5.3. 

  

Contudo, fazendo esta simplificação, temos que ter em conta que: [25] 

𝐽𝑅𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 2 = 𝐽𝑝𝑖𝑛ℎã𝑜 +
𝐽𝑟𝑜𝑑𝑎

𝜂2 ∙ 𝑖2
2 

Sendo que: 

𝑖2 – Razão de transmissão do redutor 2 

𝜂2 – Rendimento do sistema de transmissão do redutor 2 

 

Uma vez que as características do pinhão e da roda são características de projeto, 

é possível definir a inércia do redutor 2. Através da equação anterior, podemos obter os 

valores da Tabela 8. 

Tabela 8 - Características do redutor 2 

Diâmetro do pinhão 131,72 mm 

Nº dentes pinhão 60  

Diâmetro da roda 340,72 mm 

Nº dentes da roda 154  

Largura do dente 35 mm 

Inércia do pinhão 0,01143 kg.m2 

Inércia da roda 0,17567 kg.m2 

razão de transmissão 2,6  

rendimento 0,9  

Inércia 0,04030 kg.m2 

 

Figura 5.3 – Esquema da cadeia cinemática simplificado 
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O binário necessário para mover a carga é calculado pela seguinte equação: 

𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐽𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∙ 𝛼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

Onde: 

𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 – Binário necessário ao movimento da carga [N.m] 

𝐽𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 – Inércia total da carga [kg.m2] 

𝛼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 – Aceleração angular da carga [rad/s2] 

 

Para a inércia da carga é considerada a inércia do perfil e a inércia da bucha de 

fixação do perfil bem como todos os componentes que lhe estão associados. Assim sendo, 

o perfil e a bucha de fixação rodam solidários.  

𝐽𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐽𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 + 𝐽𝑏𝑢𝑐ℎ𝑎 

Enquanto que a inércia da bucha de fixação é um valor constante e 

independentemente da tarefa a realizar, a inércia do perfil vai variar de caso para caso.  

Para iniciar a parte de cálculo, existem valores que já podem ser definidos pois 

estão associados à máquina em si e são constantes em qualquer momento. Na Tabela 9 

podemos ver os valores referentes à bucha de fixação do perfil. 

Tabela 9 - Características da bucha de fixação do perfil 

Inércia 1,698894 kg.m2 

Massa 200 kg 

Peso 1,962 kN 

 

Apesar de já podermos calcular o binário necessário para mover a carga, o binário 

realizado pelo motor é influenciado por forças de atrito existentes tanto nos rolamentos 

onde a bucha de fixação está apoiada como pelos vedantes da junta rotativa. 

O binário de atrito dos rolamentos será dependente do tipo e do tamanho dos 

rolamentos a escolher. Na fase de projeto foram escolhidos os DIN 720 32928. 

Para o cálculo do atrito nos rolamentos segue-se o procedimento sugerido no 

catálogo pelo fabricante [31]. O binário de atrito é dado por: 

𝑀𝑅 = 𝑀0 + 𝑀1 

Onde: 

𝑀𝑅 é o binário de atrito total [N.m] 
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𝑀0 é o binário de atrito função da velocidade [N.m] 

𝑀1 é o binário de atrito função da carga [N.m] 

 

𝑀0 pode ser calculado de duas formas dependendo da velocidade de rotação (𝑛) e 

da viscosidade dinâmica do lubrificante (𝜈) à temperatura de funcionamento. 

{𝑛 ∙ 𝜐 ≥ 2000 → 𝑀0 = 𝑓0 ∙ (𝑛 ∙ 𝜐)
2

3 ∙ 160 ∙ 𝑑𝑀
3 ∙ 10−7 ∙ 10−3

𝑛 ∙ 𝜐 < 2000 → 𝑀0 = 𝑓0 ∙ 160 ∙ 𝑑𝑀
3 ∙ 10−7 ∙ 10−3

  

Onde: 

𝑓0 é um coeficiente de atrito função da velocidade 

𝑑𝑀 é o diâmetro médio do rolamento 

 

Uma vez que definimos como requisito da máquina uma velocidade de rotação 

máxima da bucha serão 80 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 e para temperaturas de funcionamento superiores a 

30℃ o produto 𝑛 ∙ 𝜈 é sempre inferior a 2000, vamos considerar a segunda equação [32]. 

 

Sendo que: 

𝑑𝑀 =
𝑑 + 𝐷

2
 

Onde: 

𝑑 é o diâmetro interior do rolamento 

𝐷 é o diâmetro exterior do rolamento 

 

Por sua vez, uma vez que estamos a tratar rolamentos de rolos cónicos, 𝑀1  é 

calculado por: 

𝑀1 = 𝑓1 ∙ 𝑃1 ∙ 𝑑𝑀 

Onde: 

𝑓1 é um coeficiente de atrito função da carga 

𝑃1 é a carga efetiva aplicada no rolamento 

 

A carga 𝑃1 é calculada por: 

𝑃1 = 2 ∙ 𝑌 ∙ 𝐹𝑟 
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Onde: 

𝑌 é um fator de cálculo dimensional associado ao rolamento 

𝐹𝑟 é a força radial aplicada no rolamento (é utilizada a força radial por ser muito 

superior a forças axiais que podem eventualmente existir) 

 

Os coeficientes 𝑓0 e 𝑓1 são retirados das tabelas presentes no Anexo 5. 

Para o cálculo do binário de atrito, relativamente ao rolamento apenas nos 

interessam os valores da Tabela 10 retirados da folha de especificações do rolamento 

presente no Anexo 5. 

Tabela 10 - Características dos rolamentos da bucha 

DIN 720 32928 

d 140 mm 

D 190 mm 

Y 1,67  

 

Para o cálculo dos esforços nos rolamentos, é necessário fazer uma análise às 

componentes que o influenciam. Na Figura 5.4 podemos ver a situação mais extrema que 

seria a rotação do tubo quando este se encontra apenas fixo na bucha [33]. 

No entanto, esta situação não se verifica uma vez que o perfil só entra em rotação 

quando acoplado na luneta de apoio. Desta forma, temos que ter em conta uma terceira 

reação que aparece na outra extremidade do tubo. Recorrendo a uma ferramenta de 

cálculo disponível on-line, conseguimos obter as reações nos apoios [34]. 

Figura 5.4 – esquema das reações na bucha de fixação [33] 
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Na Figura 5.5, o ponto A e o ponto B representam a posição dos rolamentos, o 

ponto C representa a posição do centro de massa da bucha de fixação e o ponto D 

representa a posição da luneta de apoio. 

Na prática, entre o ponto de fixação do tubo (ponto C) e o apoio na luneta (ponto 

D) existem uns sustentadores que ajudam a eliminar a flexa resultante do peso próprio do 

perfil. Com estes novos apoios, as reações nos rolamentos serão reduzidas, no entanto, 

para o cálculo dessas mesmas reações, vamos considerar um caso extremo em que o perfil 

não está apoiado em nenhum dos sustentadores. 

Na Tabela 11 encontramos os dados que nos permitem determinar quais são as 

reações nos três apoios.  

Tendo as condições iniciais podemos chegar às reações nos três apoios: 

Tabela 11 - Condições iniciais para o cálculo das reações nos apoios 

   Observações 

L1 191 mm Distância entre rolamentos 

L2 58 mm 
Distância do Rolamento 2 ao centro 

de massa da bucha de fixação 

L3 8500 mm Comprimento do perfil 

Py (ponto c) 1,128 kN Peso da bucha de fixação 

q3 0,209 kN/m Peso linear do perfil 

 

{

𝑅𝑦(𝑎) = −10,129 𝑘𝑁

𝑅𝑦(𝑏) = 12,358 𝑘𝑁

𝑅𝑦(𝑑) = 0,676 𝑘𝑁

 

Se a luneta estivesse parada quando existisse rotação do perfil, existiria uma força 

de atrito entre eles. No entanto, visto que a luneta vai rodar sincronizada com o 

movimento do perfil e consequentemente com o movimento da bucha, a velocidade 

relativa entre eles será nula. Assim sendo o binário de atrito na rotação será também nulo. 

Figura 5.5 - Esquema de esforços aplicados na estrutura do sistema mecânico [34] 
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Com os valores das reações nos apoios dos rolamentos podemos conhecer os 

binários de atrito por eles provocados. Na Tabela 12 estão calculados os binários de atrito 

para cada um dos rolamentos sendo que as influências de cada um se somam no final. 

 

Tabela 12 - Cálculo do binário de atrito nos rolamentos da bucha de fixação 

Rolamento 1  Rolamento 2 

n 60 rot/min  n 60 rot/min 

Ry 10129 N  Ry 12358 N 

f0 3   f0 3  

dM 165 mm  dM 165 mm 

f1 0,0004   f1 0,0004  

P1 33831 N  P1 41276 N 

M0 0,216 N.m  M0 0,216 N.m 

M1 2,233 N.m  M1 2,724 N.m 

MR 2,448 N.m  MR 2,940 N.m 

 

Para além do atrito nos rolamentos, existe também uma componente de atrito que 

está associada à junta rotativa da bucha de fixação. 

Tendo em conta os vedantes a ser utilizados na bucha de fixação, pode-se calcular 

o atrito com sendo função da força resultado da distribuição da pressão do lubrificante 

aplicada à área de contacto do vedante. 

No Anexo 6 podemos ver a ficha técnica do vedante 

escolhido. Trata-se de um Rotomatic M15 da Merkel, mais 

precisamente um 125x140,5x6,3 [35]. Como área de contacto 

vamos consideras a área de três anéis correspondentes à 

revolução em torno do eixo do vedante das três saliências na 

parte interior do vedante tal como podemos ver na Figura 5.6. 

Embora estes três anéis não estejam sujeitos à mesma pressão, 

vamos considerar que sim de modo a facilitar o cálculo. No 

final poderemos aumentar o valor calculado de modo a 

eliminar erros que possam existir devido a considerações 

realizadas. 

Figura 5.6 - Destaque 

da área de contacto do 

vedante 
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Sabemos que a pressão do fluído é de 140 𝑏𝑎𝑟, tal como definido na Tabela 2. 

Assim sendo, considerando a distribuição da pressão homogénea ao longo do vedante 

temos: 

𝑝 =
𝐹

𝐴
= 𝐹 = 𝑝 ∙ 𝐴 

Onde: 

𝑝 é a pressão do fluído [Pa] 

𝐹 é a força resultante da pressão [N] 

𝐴 é a área onde a pressão está aplicada [m2] 

 

Como área de contacto vamos considerar vamos considerar 3/7 da área do anel 

com largura H. Assim sendo: 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 = 3/7 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝐻 

Por sua vez, a força de atrito é dada por: 

𝐹𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 = 𝜇 ∙ 𝐹 

Através do Anexo 6 verificamos que a zona de contacto é constituída por PTFE. 

Assim sendo, podemos adotar o coeficiente de atrito para PTFE-Aço como sendo: [35] 

𝜇 = 0,04 

Tabela 13 - Cálculo do binário de atrito nos vedantes 

p 140 bar 

d 125 mm 

H 5,9 mm 

A 2316,92 mm2 

Aatrito 992,97 mm2 

F 13901,55 N 

coeficiente de atrito 0,04  

Fatrito 556,06 N 

Tatrito 34,75 N.m 

 

Sendo que vão ser utilizados dois vedantes, o binário de atrito será duas vezes o 

valor calculado na Tabela 13. 
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𝑇𝑣𝑒𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 2 ∙ 34,75 = 69,5 ≈ 70 𝑁. 𝑚 

Com as cargas necessárias definidas podemos avançar para os binários a exercer 

pelo motor. 

 Alterando ligeiramente a Figura 5.3, podemos criar três pontos de maior 

importância no nosso sistema. São eles os da Figura 5.7. 

Assim sendo, vamos considerar como 𝑇1, 𝑇2 e 𝑇3 os binários nos pontos 1, 2 e 3 

respetivamente. 

Sabemos que: 

𝑇1 = 𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑇𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

Sendo que: 

𝑇𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 = 𝑇𝑅𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜1 + 𝑇𝑅𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜2 + 𝑇𝑉𝑒𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

Antes de continuarmos com o cálculo de 𝑇1 , vamos fazer um resumo das 

condições iniciais necessárias: 

Tabela 14 - Condições iniciais para o cálculo do binário de aceleração 

Dexterior 152 mm 

espessura 8 mm 

comprimento 8500 mm 

Jperfil 1,255724 kg.m2 

Jbucha 1,698894 kg.m2 

αcarga 100 rad/s2 

 

Num caso inicial, tal como mostrado na Tabela 14, os cálculos serão feitos para o 

perfil de inércia máxima pois esta provocará um binário também ele máximo. 

 

 

Figura 5.7 - Esquema da cadeia cinemática dividido em partes 
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Na Tabela 15 podemos ver um resumo do cálculo do binário máximo, que neste 

caso se trata do binário de aceleração, quando ainda no ponto 1. 

Tabela 15 - Cálculo do binário máximo no ponto 1 

Trolamento1 2,45 N.m 

Trolamento2 2,94 N.m 

Tvedante 70,00 N.m 

Tatrito 90,00 N.m 

Taceleração 295,46 N.m 

T1 385,46 N.m 

 

O valor 𝑇𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 = 90 𝑁. 𝑚 é assumido como superior à soma dos binários de atrito 

nos rolamentos e nos vedantes de modo a incluir possíveis erros associados a 

simplificações nos cálculos desses mesmos atritos. 

Continua-se o cálculo, sabendo que: 

𝑇2 =
𝑇1

𝜂2 ∙ 𝑖2
+ 𝐽𝑅𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 2 ∙ 𝛼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∙ 𝑖2 

A primeira soma da equação diz respeito à componente do binário de aceleração 

reduzido pelo redutor 2, enquanto que a segunda parte diz respeito ao binário necessário 

para acelerar o próprio redutor. 

Uma vez mais, podemos observar na Tabela 16 o resultado do cálculo do binário 

máximo no ponto 2. 

Tabela 16 - Cálculo do binário máximo no ponto 2 

T1 385,46 N.m 

i2 2,6  

η2 0,9  

JRedutor2 0,04030 kg.m2 

T2 175,21 N.m 

 

Por fim, podemos calcular 𝑇3 que corresponde ao binário à entrada do motor: 

𝑇3 =
𝑇1

(𝜂2 ∙ 𝑖2) ∙ (𝜂1 ∙ 𝑖1)
+

𝐽𝑅𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 2 ∙ 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∙ 𝑖2

𝑖1
+ 𝐽𝑅𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 1 ∙ 𝑎𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∙ 𝑖2 ∙ 𝑖1 
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De modo a concluir o cálculo é necessário conhecer as características do Redutor 

1. Para isso, têm-se em conta a folha de especificações do Anexo 7.  

Este tipo de redutor foi escolhido principalmente por se tratarem de soluções com 

reduzido backlash. Foi selecionado um redutor da série TP 025 uma vez que as séries 

abaixo não suportavam trabalhar com 𝑇2 = 175,21 𝑁. 𝑚. Tendo escolhido a série com 

que se vai trabalhar, torna-se necessário escolher a razão de transmissão. No que diz 

respeito ao binário, quanto maior fosse a razão de transmissão, mais vantajoso seria, 

contudo, no que diz respeito à velocidade de rotação, o que se verifica é precisamente o 

contrário. Assim sendo, a situação ideal seria uma razão de transmissão máxima que não 

comprometesse a velocidade de rotação do perfil. 

Depois de analisados vários casos, chegou-se à conclusão que o mais adequado 

seria o que possui uma razão de transmissão de 35. 

Na Tabela 17 podemos observar o valor do binário máximo que o motor terá que 

exercer já calculado, visto que possuímos todas as condições para o cálculo do binário à 

entrada do motor. 

Tabela 17 - Cálculo do binário máximo no ponto 3 

T1 385,46 N.m 

i2 2,6  

η2 0,9  

JRedutor2 0,04030 kg.m2 

i1 35  

η1 0,94  

JRedutor1 0,000197 kg.m2 

T3 7,10 N.m 
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Tendo definidas as cargas a que o motor está sujeito, resta-nos proceder à sua 

escolha. Depois de inseridas no SIZER as condições para a escolha do motor, a Siemens 

recomendou os seguintes motores: 

Tabela 18 - Lista de motores para o eixo A disponíveis para os ciclos em questão 

 

Designação 
P_nominal T_nominal n_nominal massa 

Utilização 
térmica 

utilização do 
binário máximo 

rácio de 
inércia 

rácio de 
velocidades 

 [kW] [N.m] [rot/min] [kg]     

D
 =

 1
5
2

 m
m

 

e 
=

 8
 m

m
 

1FK7042-2AK7.-…. 0,94 1,50 6000 4,6 42,2% 92,7% 2,02 0,07 

1FK7043-4CH7.-…. 1,23 2,60 4500 6,0 34,0% 94,3% 5,87 0,10 

1FK7043-4CK7.-…. 1,26 2,00 6000 6,0 33,8% 80,1% 5,87 0,07 

1FK7044-4CH7.-…. 1,41 3,00 4500 7,4 26,6% 74,1% 4,66 0,10 

1FK7064-4CH7.-…. 2,40 5,00 4500 15,4 12,7% 75,5% 0,78 0,10 

D
 =

 1
5
2

 m
m

 

e 
=

 2
 m

m
 

1FK7043-4CH7.-…. 1,23 2,60 4500 6,0 76,6% 81,3% 4,78 0,56 

1FK7044-4CF7.-…. 1,16 3,70 3000 7,4 64,8% 88,6% 3,79 0,84 

1FK7043-4CK7.-…. 1,26 2,00 6000 6,0 76,6% 68,4% 4,78 0,42 

1FK7044-4CH7.-…. 1,41 3,00 4500 7,4 63,1% 64,2% 3,79 0,56 

1FK7061-4CH7.-…. 2,05 4,30 4500 9,5 60,3% 99,9% 1,17 0,56 

1FK7064-4CH7.-…. 2,40 5,00 4500 15,4 50,1% 69,4% 0,64 0,56 

1FK7064-4CF7.-…. 2,50 8,00 3000 15,4 51,1% 97,2% 0,64 0,84 

D
 =

 1
0

 m
m

 

e 
=

 2
 m

m
 1FK7043-4CK7.-…. 1,26 2,00 6000 6,0 99,5% 80,1% 4,78 0,48 

1FK7044-4CH7.-…. 1,41 3,00 4500 7,4 83,7% 85,6% 3,79 0,64 

1FK7064-4CH7.-…. 2,40 5,00 4500 15,4 71,4% 95,4% 0,64 0,64 

 

Tendo obtido os motores capazes de suportar o ciclo de trabalho escolhido, 

podemos proceder à escolha propriamente dita. Na Tabela 18 encontram-se os motores 

possíveis. Os motores destacados na tabela representam as possíveis escolhas uma vez 

que o motor escolhido tem que suportar o ciclo para vários tamanhos de perfil. Para fazer 

a seleção de entre os motores possíveis, dever-se-á também ter em conta o rácio de inércia. 

Quanto menor for o rácio de inércia, maior será a capacidade de resposta do motor e, 

portanto, mais fácil se torna controlar o mesmo motor. É recomendado que o valor do 

rácio de inércia seja inferior a 5 de modo a que o controlo de faça de forma eficiente [36], 

[37]. Dos três motores possíveis comuns aos três ciclos, apenas os últimos dois verificam 

essa condição. Assim sendo, vamos optar pelo segundo motor (1FK7044-4CH7.-….), 

destacado a escuro, uma vez que além de ter uma massa muito inferior, que virá a 

influenciar a carga no eixo X, possuí uma melhor combinação de taxas de utilização 
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térmica e de binário máximo. Este aspeto é importante visto que quanto maior for a taxa 

de utilização, maior será o esforço sofrido pelo motor. Também é uma boa escolha visto 

que a sua potência é mais baixa e o objetivo é encontrar aquele que será o menor motor 

capaz de realizar os trabalhos pretendidos. 

No Anexo 8 podem ser vistas as curvas do motor escolhido bem como os ciclos 

de trabalho para cada caso e no Anexo 9 apresenta-se a ficha técnica do motor escolhido. 
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5.2 Eixo X 
 

Associado a este eixo está o movimento de translação do carro onde se encontra 

todo o sistema de fixação e rotação do perfil bem como o próprio motor que provoca o 

seu deslocamento. É necessário que este carro seja capaz de transportar perfis tais como 

os falados nos requisitos da máquina e em adição à carga dos perfis é essencial que o 

carro se consiga transportar a si próprio. 

Para a escolha do motor elétrico adequado é necessário fazer previamente uma 

análise cinemática do sistema. 

O avanço do carro é conseguido pelo sistema de pinhão-cremalheira, ou seja, é a 

rotação do pinhão que provoca o avanço do carro. 

A velocidade de rotação do pinhão é calculada da seguinte forma: 

�̇�𝑝𝑖𝑛ℎã𝑜 =
𝑣

𝐷
2⁄

 

Onde: 

�̇�𝑝𝑖𝑛ℎã𝑜 é a velocidade de rotação do pinhão [rad/s] 

𝑣 é a velocidade linear de avanço do carro [m/s] 

𝐷 é o diâmetro do pinhão [m] 

 

A velocidade de rotação e o diâmetro do pinhão são variáveis do problema, 

enquanto que a velocidade de avanço é um requisito da máquina, e como tal vamos 

assumir o valor de 2 m/s. 

Por sua vez, o binário necessário também será influenciado pelo diâmetro do 

pinhão: 

𝑇𝑝𝑖𝑛ℎã𝑜 = 𝐹𝑡 ∙
𝐷

2
 

Onde: 

𝑇𝑝𝑖𝑛ℎã𝑜 é o binário exercido pelo pinhão [N.m] 

𝐹𝑡 é a força tangencial provocada pelo pinhão [N] 

 

Esta força tangencial é obtida pela combinação de várias forças, sendo elas tanto 

resultantes da movimentação do carro de avanço como também de atritos presentes no 

sistema. Assim sendo pode ser obtida por: 
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𝐹𝑡 = 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 + 𝐹𝑎𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠
+ 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑏𝑜

+ 𝐹𝑎𝑒𝑛𝑔𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠
 

Onde: 

𝐹𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 é a força de aceleração [N] 

𝐹𝑎𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠
 é a força de atrito na guia [N] 

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑏𝑜
é a força de atrito que atua no perfil [N] 

𝐹𝑎𝑒𝑛𝑔𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠
 é a força de atrito entre o pinhão e a cremalheira[N] 

 

Sendo que: 

𝐹𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝑎 

Onde: 

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 é a massa total a deslocar pelo motor [kg] 

𝑎 é a aceleração linear do carro [m/s2] 

 

𝑎 =
𝑣

𝑡𝑎
 

Onde: 

𝑣 é a velocidade máxima [m/s] 

𝑡𝑎 é o tempo de aceleração [s] 

 

A força de atrito nas guias é função da reação normal. Normalmente, para um 

movimento horizontal a reação normal seria igual em módulo ao peso da carga a deslocar. 

No entanto, sendo o deslocamento provocado por um motor a acionar uma engrenagem 

helicoidal, vão existir outras forças a provocar atritos nas guias do carro. 

Uma situação que merece atenção especial é a força axial que surge no 

engrenamento. Uma vez que a força axial está diretamente ligada à força tangencial e está 

ligada à força de atrito nas guias, caso haja variações na força axial, vão existir variações 

nessa mesma força de atrito. A contribuição da força axial vai depender do sentido do 

deslocamento e da inclinação do dentado da cremalheira. 
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Visto que o movimento de avanço aquando do posicionamento é aquele que exige 

maior velocidade, vamos tê-lo como o movimento crítico. Assim sendo, consideremos 

estas duas situações: 

 

O caso mais interessante seria o representado na Figura 5.9 uma vez que nessa 

situação a força axial subtrai ao peso no momento do cálculo da força de atrito na guia.  

 

Para o cálculo das forças de atrito nas guias vamos utilizar o catálogo da PMI [38] 

onde existem equações que nos dão as reações entre os apoios do carro e as guias.  

Vamos considerar que: 

𝐹𝑎𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠
= 𝐹𝑎𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙

+ 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙
+ 𝐹𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙

+ 𝐹𝑎𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜
 

Onde: 

𝐹𝑎𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
é a força de atrito provocada pela força axial [N] 

𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙
é a força de atrito provocada pela força radial [N] 

𝐹𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
 é a força de atrito provocada pela força tangencial [N] 

𝐹𝑎𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜
 é a força de atrito provocada pela força de aceleração [N] 

Figura 5.8 - Caso 1 Figura 5.9 - Caso 2 
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Para a influência da força axial vamos seguir o esquema representado na Figura 

5.10. 

Nesta situação, as cargas 𝑷𝟏, 𝑷𝟐, 𝑷𝟑 e 𝑷𝟒 são dadas pelas seguintes equações: 

𝑃1 =
𝐹

4
+

𝐹 ∙ 𝑙3

2 ∙ 𝑙1
+

𝐹 ∙ 𝑙4

2 ∙ 𝑙2
 

𝑃2 =
𝐹

4
−

𝐹 ∙ 𝑙3

2 ∙ 𝑙1
+

𝐹 ∙ 𝑙4

2 ∙ 𝑙2
 

𝑃3 =
𝐹

4
−

𝐹 ∙ 𝑙3

2 ∙ 𝑙1
−

𝐹 ∙ 𝑙4

2 ∙ 𝑙2
 

𝑃4 =
𝐹

4
+

𝐹 ∙ 𝑙3

2 ∙ 𝑙1
−

𝐹 ∙ 𝑙4

2 ∙ 𝑙2
 

Sendo que 𝐹 representa a força que estamos a trabalhar, neste caso a força axial, 

colocando F em evidência: 

𝑃1 = 𝐹 (
1

4
+

𝑙3

2 ∙ 𝑙1
+

𝑙4

2 ∙ 𝑙2
) 

𝑃2 = 𝐹 (
1

4
−

𝑙3

2 ∙ 𝑙1
+

𝑙4

2 ∙ 𝑙2
) 

𝑃3 = 𝐹 (
1

4
−

𝑙3

2 ∙ 𝑙1
−

𝑙4

2 ∙ 𝑙2
) 

𝑃4 = 𝐹 (
1

4
+

𝑙3

2 ∙ 𝑙1
−

𝑙4

2 ∙ 𝑙2
) 

Para facilitar cálculos futuros irá ser considerado que: 

𝑃𝑖 = 𝐹 ∙ 𝑝𝑖 

Figura 5.10 – Cargas resultantes da força axial [38] 
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O efeito da força axial na força de atrito será equivalente à soma da influência das 

cargas 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3 e 𝑃4. No entanto, tendo em conta os casos estudados na Figura 5.8 e na 

Figura 5.9, a força axial tem uma contribuição negativa para a força de atrito. Podemos 

então calculá-la da seguinte forma: 

𝐹𝑎𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
= −𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ (𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4) 

𝐹𝑎𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
= −𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ 𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 ∙ (𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4) 

 

Sabendo que: 

𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = 𝐹𝑡 ∙ tan (𝛽) 

Onde: 

𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 é a força axial no pinhão [N] 

𝛽 é o ângulo do dentado helicoidal 

 

𝐹𝑎𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
= −𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ 𝐹𝑡 ∙ tan (𝛽) ∙ (𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4) 

Onde: 

𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 é o coeficiente de atrito entre as guias e o carro 

 

Uma vez que 𝑝1 , 𝑝 , 𝑝3 , 𝑝4  e tan (𝛽)  são valores que se podem considerar 

constantes, será considerada a seguinte simplificação: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = tan (𝛽) ∙ (𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4) 

Ficando então: 

𝐹𝑎𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
= −𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ 𝐹𝑡 ∙ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 
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Para analisar a influência da força radial será seguido o esquema da Figura 5.11. 

𝑃1 = 𝑃2 = 𝑃3 = 𝑃4 =
𝐹 ∙ 𝑙4

2 ∙ 𝑙2
 

𝑃1𝑇 = 𝑃4𝑇 =
𝐹

4
+

𝐹 ∙ 𝑙3

2 ∙ 𝑙1
 

𝑃2𝑇 = 𝑃3𝑇 =
𝐹

4
−

𝐹 ∙ 𝑙3

2 ∙ 𝑙1
 

Uma vez mais, poderá ser escrito que: 

𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙
= 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ (𝑃1𝑇 + 𝑃2𝑇 + 𝑃3𝑇 + 𝑃4𝑇 − 𝑃1 − 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4) 

 

Utilizando a simplificação utilizada no caso anterior: 

𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙
= 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ 𝐹𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 ∙ (𝑝1𝑇 + 𝑝2𝑇 + 𝑝3𝑇 + 𝑝4𝑇 − 𝑝1 − 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4) 

Visto que: 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 = 𝐹𝑡 ∙
tan (𝛼)

cos (𝛽)
 

Onde: 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 é a força radial no pinhão [N] 

𝛼 é o ângulo de engrenamento 

Figura 5.11 – Cargas resultantes da força 

radial [38] 



Máquina CNC para corte laser de perfis metálicos: 

Sistema de atuação dos eixos de manipulação dos perfis  

 

 

58 

 

𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙
= 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ 𝐹𝑡 ∙

tan (𝛼)

cos (𝛽)
∙ (𝑝1𝑇 + 𝑝2𝑇 + 𝑝3𝑇 + 𝑝4𝑇 − 𝑝1 − 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4) 

 

Tal como no caso anterior, considera-se que: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 =
tan (𝛼)

cos (𝛽)
∙ (𝑝1𝑇 + 𝑝2𝑇 + 𝑝3𝑇 + 𝑝4𝑇 − 𝑝1 − 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4) 

 

𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙
= 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ 𝐹𝑡 ∙ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙  

 

Para a influência da força tangencial na força de atrito será seguido o esquema da 

Figura 5.12. 

𝑃1 = 𝑃2 = 𝑃3 = 𝑃4 =
𝐹 ∙ 𝑙3

2 ∙ 𝑙1
 

𝑃1𝑇 = 𝑃2𝑇 = 𝑃3𝑇 = 𝑃4𝑇 =
𝐹 ∙ 𝑙4

2 ∙ 𝑙1
 

A componentes 𝑃𝑖𝑇 , independentemente da direção, representam sempre um 

aumento da força de atrito. Dessa forma ter-se-á: 

Figura 5.12 – Cargas resultantes da força 

tangencial [38] 
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𝐹𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
= 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ (𝑃1𝑇 + 𝑃2𝑇 + 𝑃3𝑇 + 𝑃4𝑇 − 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 − 𝑃4) 

 

Pela simplificação: 

𝐹𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
= 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ 𝐹𝑡 ∙ (𝑝1𝑇 + 𝑝2𝑇 + 𝑝3𝑇 + 𝑝4𝑇 − 𝑝1 − 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4) 

Para simplificar: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = (𝑝1𝑇 + 𝑝2𝑇 + 𝑝3𝑇 + 𝑝4𝑇 − 𝑝1 − 𝑝2 + 𝑝3 + 𝑝4) 

Isto é: 

𝐹𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
= 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ 𝐹𝑡 ∙ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

Outra componente importante no cálculo do atrito é a aceleração que o carro sofre. 

Uma vez que o centro de massa está deslocado relativamente ao plano das guias, no 

momento em que o carro é acelerado, por ação da inércia, este tenderá a desviar-se do 

percurso das guias. No entanto, como esse movimento está limitado, existirão reações nos 

apoios. Vamos seguir o esquema da Figura 5.13. 

No momento da aceleração, as cargas são calculadas por: 

𝑃1 = 𝑃4 =
𝑚 ∙ 𝑔

4
−

𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑙3

2 ∙ 𝑙1
 

𝑃2 = 𝑃3 =
𝑚 ∙ 𝑔

4
+

𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑙3

2 ∙ 𝑙1
 

Figura 5.13 – Cargas resultantes da força de aceleração [38] 
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𝑃1𝑇 = 𝑃2𝑇 = 𝑃3𝑇 = 𝑃4𝑇 =
𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑙4

2 ∙ 𝑙1
 

Ter-se-á então que: 

𝐹𝑎𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜
= 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ (𝑃1𝑇 + 𝑃2𝑇 + 𝑃3𝑇 + 𝑃4𝑇 + 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4) 

 

Poderá ser simplificado dizendo: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 = (𝑃1𝑇 + 𝑃2𝑇 + 𝑃3𝑇 + 𝑃4𝑇 + 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4) 

Desta forma: 

𝐹𝑎𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜
= 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜  

Tendo considerado todas as componentes temos: 

𝐹𝑎𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠
= −𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ 𝐹𝑡 ∙ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 + 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ 𝐹𝑡 ∙ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 + 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ 𝐹𝑡

∙ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 

 

𝐹𝑎𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠
= 𝐹𝑡 ∙ 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠 ∙ (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙) + 𝜇𝑔𝑢𝑖𝑎𝑠

∙ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 

A força de atrito nas guias é função da força tangencial. Por sua vez, esta é função 

da força de atrito nas guias. Para facilitar a parte de cálculo vamos primeiro calcular uma 

força tangencial ignorando os atritos e posteriormente calculamos o atrito que essa força 

tangencial provoca. 

Tendo em conta que: 

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 + 𝑚𝑒𝑖𝑥𝑜 𝐴 + 𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐴 + 𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑋 + 𝑚𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 

Onde: 

𝑚𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 é a massa do carro de avanço [kg] 

𝑚𝑒𝑖𝑥𝑜 𝐴 é a massa de todo o sistema do eixo A (bucha, engrenagens, …) [kg] 

𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐴 é a massa do motor escolhido para acionar o eixo A [kg] 

𝑚𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑋 é a massa do motor que aciona o eixo X [kg] 

𝑚𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 é a massa do perfil a transportar [kg] 

 

Uma vez que o motor do eixo X ainda não está escolhido, arbitramos um valor 

para continuar com o cálculo. 

Em função de cada ciclo de trabalho, a massa total será sempre função da massa 

do perfil, e como tal, para cada ciclo estudado, teremos uma massa total diferente. Neste 
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caso, e para ir de encontro ao estudo feito para o eixo A, utilizaremos a massa de um perfil 

circular com as dimensões máximas. Podemos observar na Tabela 19 um resumo do 

cálculo da força de aceleração necessária para acelerar o carro de avanço. 

Tabela 19 - Cálculo da força de aceleração do carro 

mcarro + meixo A 645 kg 

mmotor A 7,4 kg 

mmotor X 40 kg 

mperfil 241,49 kg 

mtotal 933,89 kg 

aceleração 9,81 m/s2 

Faceleração 9161,42 N 

 

Tendo definido a força de aceleração, e considerando que nesta fase inicial do 

cálculo não há forças de atrito, podemos considerar que: 

𝐹𝑡 𝑠/𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 = 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 

 

Antes de continuar com o cálculo da força de atrito, devemos ter em conta as 

dimensões L1, L2 e L3. Estas podem ser observadas na Figura 5.14. A dimensão L3 será 

sempre nula, exceto co caso da aceleração, pois o pinhão encontra-se alinhado com o 

centro geométrico do carro de avanço. É importante ter em conta que a distância de 

322,95 𝑚𝑚 que aparece na figura corresponde a L3 mais o raio primitivo do pinhão. 



Máquina CNC para corte laser de perfis metálicos: 

Sistema de atuação dos eixos de manipulação dos perfis  

 

 

62 

 

 

Podemos agora calcular a força de atrito nas guias provocada por essa mesma 

força tangencial: 

Tabela 20 - Cálculo da força de atrito nas guias 

 Axial Radial Tangencial Aceleração 

L1 [mm] 420 420 420 420 

L2 [mm] 512 512 512 512 

L3 [mm] 0 0 0 200 

L4 [mm] 350 0 350 260 

constante 0,3547 0,3862 1,6667 19625,8931 

Ft s/atrito 9161,42 

Fatrito [N] -6,50 7,08 30,54 39,25 

Fa_guias [N] 70,37 

 

Figura 5.14 - Detalhe das dimensões entre apoios nas guias 
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Para dar mais credibilidade ao valor da força de atrito, visto que foi desprezada a 

influencia da força de atrito nas guias nos cálculos da Tabela 20, vamos assumir o valor 

da força de atrito como sendo 𝐹𝑎 = 200 𝑁, cerca de três vezes superior ao atrito das guias. 

Desta forma podemos considerar também pequenos atritos que possam surgir associados 

ao movimento de avanço do perfil quando este interage com o resto do sistema. 

Conhecendo o valor das forças de atrito, podemos prosseguir para o cálculo do 

binário necessário ao avanço, contudo é necessário conhecer o diâmetro do pinhão. 

Como fornecedor do sistema pinhão cremalheira, foi escolhida a Stöber uma vez 

que fornece o pinhão já num sistema de redução que vai acoplado ao motor. De entre os 

vários modelos que a empresa fornece foi escolhido um do modelo ZTRS para elevadas 

forças presente no catálogo da Stöber [39]. 

O modelo do acionamento escolhido é o ZTRS317S PH721F0050 uma vez que se 

adequa mais ao sistema que estamos a trabalhar. Uma das principais razões para a escolha 

deste tipo de redutores é o facto de possuírem baixo backlash. Dentro desta gama de 

redutores foi escolhido um de alto binário uma vez que as cargas em questão são 

relativamente elevadas. Opta-se por este modelo uma vez que suporta os binários pedidos 

e possui módulo de dentado igual a 3. Este valor de módulo é escolhido uma vez que o 

aumento do módulo tem grande influência na resistência à fadiga do dente. Contudo, 

módulos muito elevados representam dentados muito grandes e por sua vez engrenagens 

maiores [40].  Além disso, é necessário que o redutor consiga trabalhar para velocidades 

de avanço no mínimo de 2 𝑚/𝑠 . Observando o Anexo 10 podemos verificar que apenas 

os que possuem uma razão de transmissão de 4, 5 e 7 conseguem trabalhar a esta 

velocidade, sendo que o de 7 já se encontra muito no limite. Acaba-se escolhendo o que 

possui razão de transmissão 5 uma vez que, depois de realizados os cálculos que se verão 

a seguir, com uma razão de transmissão de 4, obtém-se binários demasiado elevados. 

Na Tabela 21 podemos ver aquelas que são as características mais relevantes para 

a continuação do cálculo. 

Tabela 21 - Características do conjunto redutor-pinhão 

ZTRS317S PH721F0050 

Diâmetro do pinhão 54,1 mm 

Espessura do pinhão 25 mm 

Inércia do pinhão 0,00017 kg.m2 
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O valor da inércia do pinhão não é fornecido no catálogo, como tal foi calculado 

considerando-o como sendo um cilindro. 

Assim sendo, podemos calcular o binário necessário a executar pelo pinhão para 

acelerar o carro. Este binário será função da força tangencial, da força de atrito e do 

binário necessário para o pinhão se mover a si próprio: 

𝑇𝑝𝑖𝑛ℎã𝑜 = (𝐹𝑡 + 𝐹𝑎) ∙
𝐷

2
+ 𝐽𝑝𝑖𝑛ℎã𝑜 ∙ 𝛼𝑝𝑖𝑛ℎã𝑜 

Onde: 

𝛼 é a aceleração do pinhão 

 

Por sua vez: 

𝛼𝑝𝑖𝑛ℎã𝑜 =
�̇�𝑝𝑖𝑛ℎã𝑜

𝑡𝑎
=

𝑣
𝐷/2

𝑡𝑎
=

𝑣

𝑡𝑎 ∙
𝐷
2

=
2 ∙ 𝑎

𝐷
 

Onde: 

𝑎 é a aceleração linear do carro de avanço [m/s2] 

Tabela 22 - Cálculo do binário a executar pelo pinhão 

Ft 9161,42 N 

Fa 200,00 N 

D 54,10 mm 

Jpinhão 0,00017 kg.m2 

acarro 9,81 m/s2 

αpinhão 362,662 rad/s2 

Tpinhão 253,29 N.m 

 

Por sua vez, o binário a exercer pelo motor será influenciado pela redução: 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑇𝑝𝑖𝑛ℎã𝑜

𝜂 ∙ 𝑖
+ 𝐽𝑅𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝛼𝑝𝑖𝑛ℎã𝑜 · 𝑖 

Onde: 

𝜂 é o rendimento do redutor 

𝑖 é a razão de transmissão do redutor 
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O valor da inércia do redutor não é fornecido no catálogo, portanto foi considerado 

como sendo igual à inércia do pinhão. O valor do rendimento do redutor é admitido tendo 

em conta os valores médios de redutores de engrenagens helicoidais. Desta forma 

podemos, utilizando os dados da Tabela 22, calcular o binário a exercer pelo motor. 

Tabela 23 - Cálculo do binário exercido pelo motor 

Tpinhão 253,29 N.m 

η 0,94  

i 5,00  

Jredutor 0,00017 kg.m2 

αpinhão 362,662 rad/s2 

Tmotor 54,20 N.m 

 

Sabemos que quanto maior for a razão de transmissão menor é o binário a realizar 

pelo motor. No entanto, com a velocidade de rotação, acontece exatamente o oposto. 

Quanto maior for a razão de transmissão maior tem que ser a velocidade de rotação do 

motor para manter a velocidade de avanço do carro. 

Foi escolhido um redutor com uma razão de transmissão baixa para que o binário 

máximo, que embora seja maior quanto menor for a razão de transmissão, não seja pedido 

a uma velocidade muito elevada. Assim sendo, apesar de o binário não ser tão reduzido 

quando seria pretendido, é pedido a uma velocidade mais baixa. Seria muito difícil 

encontrar um motor que fornecesse o binário máximo à velocidade máxima. 

Uma vez que já temos as cargas necessárias para a escolha do motor, podemos 

utilizar o SIZER para a escolha do mesmo. 

No Anexo 11 podem ser vistas as curvas do motor em cada ciclo de trabalho. No 

Anexo 12 apresenta-se acesso a informação mais detalhada do motor escolhido.
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Tabela 24 - Lista de motores para o eixo X disponíveis para os ciclos em questão 

 

Designação 
P_nominal T_nominal n_nominal massa 

Utilização 
térmica 

utilização do 
binário máximo 

rácio de 
inércia 

rácio de 
velocidades  [kW] [N.m] [rot/min] [kg] 

D
 =

 1
5
2

 m
m

 

e 
=

 8
 m

m
 

1FK7086-4CF7.-…. 2,00 6,50 3000 23,0 38,8% 88,0% 12,50 0,04 

1FK7101-2AF7.-…. 4,87 15,50 3000 23,0 49,6% 92,1% 3,48 0,04 

1FK7103-2AF7.-…. 4,40 14,00 3000 28,5 37,7% 70,3% 2,65 0,04 

1FK7103-3BF7.-…. 4,40 14,00 3000 32,1 44,2% 81,5% 1,64 0,04 

1FK7105-2AC7.-…. 7,75 37,00 2000 39,0 34,8% 98,1% 1,79 0,06 

1FK7105-2AF7.-…. 8,17 26,00 3000 39,0 32,1% 65,1% 1,79 0,04 

D
 =

 1
5
2

 m
m

 

e 
=

 2
 m

m
 

1FK7086-4CF7.-…. 2,00 6,50 3000 23,0 90,1% 72,7% 10,13 0,23 

1FK7103-2AF7.-…. 4,40 14,00 3000 28,5 96,3% 60,6% 2,14 0,23 

1FK7105-2AC7.-…. 7,75 37,00 2000 39,0 87,9% 86,0% 1,45 0,35 

1FK7105-2AF7.-…. 8,17 26,00 3000 39,0 82,1% 57,1% 1,45 0,23 

D
 =

 1
0

 m
m

 

e 
=

 2
 m

m
 

1FK7086-4CF7.-…. 2,00 6,50 3000 23,0 88,3% 67,6% 9,30 0,25 

1FK7103-2AF7.-…. 4,40 14,00 3000 28,5 96,6% 57,4% 1,98 0,25 

1FK7105-2AC7.-…. 7,75 37,00 2000 39,0 90,9% 83,9% 1,96 0,30 

1FK7105-2AF7.-…. 8,17 26,00 3000 39,0 89,5% 60,3% 1,96 0,20 

 

De entre todos os motores disponíveis para os casos escolhidos, apenas podemos 

escolher de entre os quatro diferentes motores destacados pois só esses quatro são 

compatíveis para os três casos estudados. Uma boa escolha seria o motor “1FK7086-

4CF7.-….” visto que as taxas de utilização térmica e de binário máximo estão dentro do 

aceitável e além disso possui um binário máximo mais baixo, o que se iria traduzir numa 

menor corrente máxima. Contudo, os valores do rácio de inércia são inaceitáveis visto 

serem muito superiores a 5. Assim sendo existem três escolhas possíveis. Será feita a 

opção pelo motor “1FK7103-2AF7.-….” porque é aquele com menor potência e menor 

binário nominal, o que normalmente vem associado a menor custo e menor consumo 

energético. Além disso também possuí taxas de utilização interessantes quando 

comparado com os restantes. Também é interessante referir que a massa do motor 

escolhido é significativamente inferior (aproximadamente 3/4) ao valor arbitrado na 

Tabela 19, o que torna o esforço do motor ainda menor visto que tem que se deslocar a si 

próprio. 
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6 Sistema elétrico 
 

Tendo escolhido os motores elétricos, é necessário proceder à escolha dos 

controladores para os motores. Para cada motor, a Siemens recomenda uma gama de 

controladores. De modo a realizar a melhor escolha devemos ter em atenção a corrente 

elétrica necessária ao funcionamento dos motores. Outro aspeto que a Siemens 

recomenda ter em conta é escolher módulos duplos. Isto porque em alguns casos é 

possível adicionar dois motores no mesmo módulo além de que também se reduz no custo 

visto que só se compra um módulo. 

Os motores foram selecionados de modo a serem compatíveis com os três ciclos 

de trabalho escolhidos. Visto serem ciclos diferentes, também a intensidade de corrente 

exigida em cada um vai ser diferente. Podemos observar na Tabela 25 os módulos 

escolhidos bem como as suas características.  

Tabela 25 - Módulos dos controladores dos motores escolhidos 

 

 
corrente nominal 

máxima 

[A] 

corrente de 

pico máxima 

[A] 

 Designação 

corrente 

nominal 

[A] 

corrente 

de pico 

[A] 

E
ix

o
 A

 D_152_e_8 1,41 9,99  6SL3120-1TE15-0AD0 5,00 15,00 

D_152_e_2 3,01 9,13  6SL3120-1TE15-0AD0 5,00 15,00 

D_10_e_2 3,30 11,49  6SL3120-1TE15-0AD0 5,00 15,00 

E
ix

o
 X

 D_152_e_8 9,90 59,91  6SL3120-1TE23-0AD0 30,00 90,00 

D_152_e_2 23,42 51,15  6SL3120-1TE23-0AD0 30,00 90,00 

D_10_e_2 23,27 48,39  6SL3120-1TE23-0AD0 30,00 90,00 

 

No que diz respeito ao eixo A, podemos verificar que o caso D_10_e_2 é aquele 

que mais exige do motor e, como tal, possuí valores superiores aos outros casos tanto em 

termos de corrente nominal como em corrente de pico. Assim sendo, escolhe-se o 
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“6SL3120-1TE15-0AD0” como controlador do motor uma vez que é compatível com os 

três casos. Inicialmente escolheu-se para este eixo um módulo duplo para o caso de ser 

compatível com os dois eixos. Contudo, quando se procedeu à escolha do módulo para o 

eixo X verificou-se que não eram compatíveis. Assim sendo mudou-se para um módulo 

simples. 

Relativamente ao eixo X, a situação muda de figura. Enquanto que no eixo A 

tínhamos as situações máximas de corrente nominal e corrente de pico para o mesmo 

caso, no eixo X não acontece. Para este eixo, o caso D_152_e_8 é o que possui maior 

valor de corrente de pico máxima e menor valor de corrente nominal máxima. Em 

contrapartida, para o caso D_10_e_2 precisamente o inverso. Contudo, a escolha do 

módulo controlador é facilitada uma vez que para conseguirmos fornecer 59,91 𝐴 ao 

motor, é necessário o “6SL3120-1TE23-0AD0” pois é aquele que tem o valor de corrente 

de pico imediatamente superior aquele pretendido. Tendo em conta que nesse módulo a 

corrente nominal é de 30 𝐴, ficam assim incluídos todos os casos. 

Na Figura 6.1 podemos observar o esquema elétrico similar ao sugerido pelo 

SIZER com as ligações a efetuar entre motores, controladores e fonte de alimentação. 

 

Para a escolha da fonte de alimentação, além das potências requeridas pelos dois 

eixos estudados, é também importante ter em conta os demais eixos. 

Através do SIZER podemos conhecer as potências necessárias para os dois 

motores escolhidos. Pela Tabela 26 podemos verificar que a situação que requer mais 

Figura 6.1 - Esquema elétrico do sistema 
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potência média acontece para o caso D_152_e_2. Contudo, a situação de potência 

máxima acontece para o caso D_152_e_8. 

Tabela 26 - Potência utilizada em cada caso para cada eixo 

  Potência média 

[kW] 

Potência máxima 

[kW] 

D_152_e_8 

Eixo A 0,11 5,24 

Eixo X 0,49 29,57 

Total 0,60 34,81 

D_152_e_2 

Eixo A 0,71 6,00 

Eixo X 2,50 24,03 

Total 3,21 30,03 

D_10_e_2 

Eixo A 0,61 4,51 

Eixo X 2,40 25,40 

Total 3,01 29,91 

 

Como tal, para a escolha da fonte de alimentação, vamos considerar as situações 

anteriormente mencionadas.  

Na Tabela 27 encontram-se os piores casos de potências envolvidas em vários 

eixos da máquina. Tanto os eixos tratados nesta dissertação (eixo A e eixo X) bem como 

outros eixos, nomeadamente o eixo Y e o eixo Z referentes à cabeça de corte. 

Tabela 27 - Potências necessárias para vários eixos da máquina 

 Potência média 

[kW] 

Potência máxima 

[kW] 

Eixo A 0,71 5,24 

Eixo X 2,50 29,57 

Eixo Y 0,20 1,10 

Eixo Z 0,37 0,62 

Total 3,78 36,53 

 

A fonte de alimentação escolhida deverá obrigatoriamente ter potência suficiente 

para suportar todos os eixos da máquina. Caso não exista uma fonte com essa potência 

será necessário colocar várias fontes de alimentação, embora que dessa forma já não seria 

possível haver recuperação de energia. 



Máquina CNC para corte laser de perfis metálicos: 

Sistema de atuação dos eixos de manipulação dos perfis  

 

 

70 

 

A fonte de menor potência capaz de suportar tanto a diferença de potencial e como 

a corrente necessária ao funcionamento da máquina é a “6SL3130-7TE23-6AA3” com 

uma potência nominal de 36 kW e uma potência máxima de 70 kW. Embora a potência 

nominal seja muito elevada comparativamente à potência média, é necessária esta fonte 

visto que também tem que suportar a potência máxima. 

É também importante referir que “acima” dos motores e dos seus drivers existe 

ainda a parte de comando numérico propriamente dita, isto é: os motores são os 

responsáveis por criar o movimento da máquina. Por sua vez, os motores são comandados 

pelos respetivos drivers. A comandar estes últimos está o sistema de comando numérico. 

Todos estes componentes estão dentro daquilo que poderíamos chamar uma pirâmide de 

comando sendo que os motores/atuadores se encontram na base e no topo colocar-se-ia o 

sistema de comando numérico. 

Para a escolha do CNC, é importante ter em conta a quantidade de eixos que este 

consegue controlar. Embora nesta dissertação sejam estudos apenas dois eixos da 

máquina, existem muitos mais eixos a comandar. 

Existe também a questão da interação entre o operador e a máquina. Poderá existir 

uma HMI integrada com o sistema de comando numérico. Contudo é possível que a HMI 

esteja fisicamente separada do comando numérico ou até mesmo em outra zona das 

instalações. 
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7 Conclusões e trabalhos futuros 
 

Depois de toda a análise realizada, desde os sistemas de movimento de cada eixo 

até aos ciclos de trabalho, podemos concluir que os motores mais adequados para os eixos 

A e X são, respetivamente, o 1FK7044-4CH7.-…. e o 1FK7103-2AF7.-…. ambos da 

SIEMENS. Em relação aos controladores, aqueles que melhor de adequam são, para os 

motores do eixo A e X, o 6SL3120-1TE15-0AD0 e o 6SL3120-1TE23-0AD0 

respetivamente. No que diz respeito à fonte de alimentação, tanto para os controladores e 

para os motores escolhidos como para os controladores e motores dos outros eixos da 

máquina tidos em conta, aquela que melhor se adequa é a 6SL3130-7TE23-6AA3. 

É importante relembrar que, se fizéssemos o estudo para outros ciclos de trabalho 

mais exigentes ou então para ciclos menos exigentes, os motores, controladores e fontes 

de alimentação poderiam ser insuficientes ou estar sobredimensionados, respetivamente. 

Outra conclusão interessante diz respeito à precisão dos métodos de atuação. 

Relativamente ao eixo X, uma vez que apenas no sistema redutor/pinhão-cremalheira 

encontramos problemas de backlash, podemos associar a este sistema a maior influência 

na precisão do eixo X que será ligeiramente superior aos 0,024 mm mostrados no Anexo 

10. No que diz respeito ao eixo A, a questão da precisão será algo mais complexa uma 

vez que para além do redutor TP 025 que possui um backlash inferior a 1 arcmin, também 

interferem as engrenagens que compõe o redutor 2. A combinação de ambos estes 

componentes é que dita a precisão do eixo A. 

Os objetivos do trabalho foram atingidos na medida em que os sistemas escolhidos 

respondem àquilo que era pedido. Além disso, este trabalho pode servir também como 

fonte de informação sobre sistemas de atuação comuns neste tipo de máquinas ou também 

como guia para uma escolha de motores elétricos. 

Como trabalho futuro e complementar para o projeto desta máquina CNC de corte 

a laser seria interessante analisar os restantes graus de liberdade envolvidos para além dos 

referidos nesta dissertação, como por exemplo o eixo responsável pelo nivelamento dos 
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perfis, fazer a escolha dos atuadores e posteriormente verificar se a fonte de alimentação 

seria suficiente para todos eles ou se seria necessária uma mais potente. Esta seria uma 

tarefa que poderia originar mais três ou quatro dissertações. 

Outro trabalho que também poderia ser interessante e ter bastante relevância neste 

tema seria uma análise mais aprofundada aos ciclos de trabalho, nomeadamente a criação 

de outros ciclos referentes a outras tarefas que normalmente são realizadas por estas 

máquinas, ou até mesmo analisar ciclos de trabalho com outros tipos de perfis. Não só 

para os perfis de secção fechada referidos na dissertação, mas também os de secção aberta 

como os perfis em “L” ou em “U”. Desta forma poderíamos garantir com mais certeza a 

versatilidade dos sistemas de atuação e dos atuadores escolhidos.
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9 Anexos 
 

Anexo 1 - Tabela de combinações de diâmetro e passo de fuso extraídos de [41] 
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Anexo 2 - Valores utilizados na definição do ciclo de trabalho para o caso D_152_e_8
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Anexo 3 - Valores utilizados na definição do ciclo de trabalho para o caso D_152_e_2 
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Anexo 4 - Valores utilizados na definição do ciclo de trabalho para o caso D_10_e_2
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Anexo 5 - Características dos rolamentos utilizados no eixo A extraídas de [42] e tabela 

de fatores de carga para os mesmos rolamentos [43] 
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Anexo 6 - Caraterísticas do vedante do eixo A retirados de [44]
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Anexo 7 - Ficha técnica do redutor retirado de [45] 
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Anexo 8 - Curvas características do motor escolhido para o eixo A, para os vários casos 

estudados, obtidos através do SIZER 
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Anexo 9 - Ficha técnica do motor escolhido para o eixo A



Máquina CNC para corte laser de perfis metálicos: 

Sistema de atuação dos eixos de manipulação dos perfis  

 

 

 

 

Anexo 10 - Características do redutor utilizado para o eixo X retiradas de [39]
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Anexo 11 - Curvas características do motor escolhido para o eixo X, para os vários casos 

estudados, obtidos através do SIZER 
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Anexo 12 - Ficha técnica do motor escolhido para o eixo X 


