SERVO-PRENSAS
Vale a pena investir em
uma para a sua indústria?

INTRODUÇÃO
As servo-prensas fazem parte da nova geração de
prensas, que está no mercado com objetivos bem
específicos, como, por exemplo, proporcionar maior
controle ao processo por meio do comando do motor
desses tipos de prensa.
A partir disso, iremos explicar, ao longo deste e-book, o
que são as servo-prensas e o impacto que elas geram
na indústria, explorando as suas características. No
segundo capítulo, o objetivo é esclarecer as vantagens
do uso das servo-prensas - que vão desde a redução
do uso de energia até a de processos e uso de
matéria-prima.
Por fim, o que vamos conhecer são as possibilidades de
aplicação das servo-prensas. Qualquer indústria pode
usá-las? De que forma elas podem se beneficiar dessa
inovação? Descubra mais a seguir.
Boa leitura!

SERVO-PRENSAS VALE A PENA INVESTIR EM UMA PARA A SUA INDÚSTRIA?

1. O QUE SÃO SERVO-PRENSAS?
Diferentemente de outros modelos de prensas, em uma servo-prensa a corrediça se comporta como um
eixo de controle numérico. O equipamento recebe essa denominação por ser acionado por um motor
elétrico de alto torque. A diferença desse motor é a forma de controle que pode ser programada para
diversos valores de torque, velocidade e sentido de rotação, o que garante economia de energia e
versatilidade de trabalho, permitindo incrementos significativos na produtividade.
As servo-prensas ganharam espaço na indústria, pois fizeram com que os fabricantes substituíssem o
motor principal, volante e embreagem por um servo motor e, desse modo, obtivessem maior controle do
processo por meio do comando do servo motor. Tratam-se de máquinas que possuem uma força
mecânica, através da qual se entrega uma tonelagem para deformação de materiais metálicos.
Ainda, as servo-prensas maximizam os processos de estampagem ou cravação, pois permitem elevar
ao máximo a energia entre o molde e a peça de trabalho, no caso de estamparia, ou adequação do
posicionamento da peça durante gravações.
“Até recentemente, a única maneira de aumentar a força de uma prensa mecânica era por meio de
prensas maiores com motores maiores e volantes”, enfatiza o Engenheiro de Aplicação da Kalatec
Automação, Edilson Cravo.
No entanto, com o surgimento das servo-prensas, esse cenário mudou. O gerente comercial do Grupo
Brener, Francesco Isola, explica o funcionamento das máquinas.

“

“As prensas excêntricas são acionadas por um direct drive,
no qual o servo é acoplado diretamente no eixo
intermediário, gerando muito mais potência necessária para
execução do trabalho, ao invés do acionamento
convencional por motor, engrenagem ou volante e freio por
embreagem pneumática ou hidráulica”, destaca.
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1.1 CARACTERÍSTICAS DAS SERVO-PRENSAS
A servo-prensa é composta por um servo motor que, normalmente, trabalha no modo torque com uma
velocidade predefinida durante o setup. O servo motor, ao se movimentar, gera sinais do encoder, os
quais garantem a precisão do posicionamento e a repetibilidade. Além do controle de posição, a prensa
pode apresentar a redundância do controle do torque com o uso da célula de carga e monitoramento
interno da corrente do servo motor.
Cabe destacar, ainda, que uma das características dessas prensas é o poder de proporcionar um
controle do movimento do eixo infinitamente maior do que as prensas convencionais, obtendo, assim,
mais versatilidade nos movimentos e nos tempos necessários para conformação de variadas formas de
peças e processos.
Além disso, vale lembrar de que elas possuem alto torque, rigidez e produtividade, melhor conformação
da peça, proteção e segurança. Ainda, possibilitam a economia de energia, facilitam a integração de
automação, minimizam a deflexão do corpo da máquina, entre outros aspectos que podem ser bastante
benéficos para a indústria.
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2. VANTAGENS DA SERVO-PRENSA
As vantagens de utilizar as servo-prensas são diversas, tendo, de modo geral, o objetivo central de gerar
maior produtividade para a indústria, conforme explica Cravo.
“Optar por esse tipo de prensa significa ter o controle total do processo, o qual vai desde o controle de
uma deformação progressiva, além da repetibilidade dos movimentos, até uma força de atuação
constante que garante a qualidade dos movimentos”, comenta.
Isola, por sua vez, destaca o impacto das servo-prensas nas finanças da indústria.
“Devido ao controle do movimento do eixo, a fabricação de ferramentas em alguns processos pode ter
o tamanho reduzido, ou seja, menos estágios e, com isso, a prensa pode ser menor, gerando assim um
investimento reduzido”, afirma.
Para ficar mais claro, a seguir, apresentaremos algumas das principais vantagens das servo-prensas.

2.1. AUMENTO DO PPM
Como o servo-acionamento fornece a capacidade de controlar a velocidade de deslocamento da prensa
em qualquer ponto do curso, é possível aumentar a velocidade do ciclo enquanto se retarda a
velocidade do martelo, processo que ocorre durante a conformação.
Isso permite aumentar a taxa de ciclos por minuto, enquanto se trabalha com o material a uma
velocidade mais lenta do que experimentaríamos com um movimento excêntrico padrão, com
acionamento por volante, eixo excêntrico e biela.
Outro movimento que pode ser feito e aumenta PPM é aquele tipo pêndulo, configurando o programa
para usar apenas a parte inferior do curso da prensa, girando o eixo ou as engrenagens excêntricas
para frente e para trás.
O movimento do pêndulo fornece a capacidade de alternar de uma operação de conformação pesada
de longo curso para uma leve de curso curto, utilizando a mesma prensa e garantindo a velocidade de
conformação ideal para qualquer operação de estampagem.

2.2. MELHORIA DA QUALIDADE E REDUÇÃO DOS CUSTOS
A transição dos aços que, hoje, são mais resistentes, fez com que a indústria de conformação de metais,
inclusive os fabricantes de prensas, evoluíssem. Fabricantes precisam que as mesas e as prensas
destinadas às tonelagens aumentem de modo a acomodar as ferramentas mais complexas, necessárias
para produzir peças satisfatórias.
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Cabe ressaltar, nesse quesito, que o aumento da prensa e da mesa faz, também, com que o valor do
equipamento a ser comprado igualmente se eleve. No entanto, as servo-prensas permitem diminuir
etapas, o que viabiliza o uso de mesa de prensa mais curta e a consequente redução dos custos.

2.3. REDUÇÃO DO CUSTO DE MATÉRIA-PRIMA
Vale destacar que os problemas do processo de conformação de chapas metálicas, geralmente,
obrigam que as especificações da matéria-prima se tornem mais restritas e, como resultado, o preço do
material aumenta.
Por sua vez, o curso programável de uma servo-prensa costuma permitir que os fabricantes trabalhem
com especificações mais abertas de sua matéria-prima, gerando economias significativas de custos.

2.4. REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO
A capacidade de controlar a velocidade durante o curso, mais especificamente durante a parcela de
trabalho do curso da prensa, permite que reduzir o choque e a vibração, os quais estão associados às
operações de conformação de metais. Reduzir a velocidade da punção durante a conformação também
diminui significativamente a geração de calor, com uma melhoria correspondente na vida da ferramenta.

2.5. REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA
Ao aplicar bancos de capacitores devidamente dimensionados a um sistema de controle de
servo-acionamento, os fabricantes usuários de servo-prensas podem reduzir o consumo de energia de
10% a 50%.
Já as prensas mecânicas padrão não conseguem obter essa economia e, muitas vezes, seguem
consumindo energia durante a parcela não trabalhada do ciclo, uma vez que o motor principal trabalha
arduamente para que o volante volte a acelerar entre os ciclos.

2.6. AUMENTO DA FLEXIBILIDADE PRODUTIVA
Vale salientar que o aumento do uso de aços de alta resistência, ligas de alumínio e materiais exóticos
é um bom sinal para os fabricantes que investem nas servo-prensas. Por exemplo, aqueles
tradicionalmente focados na indústria automotiva podem ampliar sua capacidade e a atuação para
outros mercados, assim como fabricantes de eletrodomésticos têm a chance de se arriscar no mercado
automotivo, devido à flexibilidade que essas prensas possuem.
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3. A SERVO-PRENSA SERVE PARA MINHA INDÚSTRIA?
As servo-prensas são uma alternativa às prensas mecânicas e hidráulicas, uma vez que apresentam
características dos dois tipos de equipamento e com a vantagem de ser mais econômicas.
Para que o proprietário da indústria saiba qual é a melhor prensa para suas necessidades, é preciso ter
em mente a sua capacidade de produção, conforme explica o coordenador do Curso Técnico em
Mecânica no Sistema Fiep, Sander Costa Pinto.
“Tudo está intimamente ligado à capacidade de produção desejada, às demandas de mercado, ao tamanho
do parque fabril e à intenção de automatização dos processos de produção”, destaca o especialista.
As servo-prensas são recomendadas para trabalhos em diversos processos, que necessitam de um
controle de movimento do eixo e do tempo de conformação.
“Uma recomendação ideal é conformar o material de alta resistência, o qual é encontrado na indústria
automotiva e que gera um efeito mola, pois não há necessidade de intervir no ajuste da ferramenta e sim
somente na curva ideal de trabalho, no painel da prensa”, explica o gerente comercial do Grupo Bener.
Outra indicação interessante é para o uso de ferramenta progressiva. Aqui, estamos falando da indústria
em geral: pelo fato de poder usar o movimento pendular, a produtividade, nesse caso, aumenta muito.
O engenheiro de aplicação da Kalatec Automação traz um exemplo da própria empresa para ilustrar
esse tópico.
“O nosso negócio tem experiência em aplicação de servo-prensas para cravação de peças e
fechamento de rolamentos automotivos com cargas de quatro ou seis toneladas”, comenta.

3.1. SERVO-PRENSAS E SEU USO NA INDÚSTRIA
A seguir, confira alguns segmentos da indústria que podem se beneficiar do uso das servo-prensas.
Indústria de estamparia e de conformação: esse ramo industrial pode se beneficiar da tecnologia para
ter uma máquina flexível e fácil setup para diversas demandas produtivas.
• Indústria automotiva: as servo-prensas participam da montagem do mecanismo do volante do motor,
da montagem do eixo da direção, do conjunto de eixo de transmissão (engrenagem, pino, etc.), do
encaixe de pressão, montagem de caixa de engrenagens, montagem do disco de freio, press-fit, entre
outros.
• Indústria automobilística: nessa área, as prensas têm relação direta com os componentes de
micromotor, componentes do motor pressione-fit (rolamentos, fusos, etc.), entre outras.

07

SERVO-PRENSAS VALE A PENA INVESTIR EM UMA PARA A SUA INDÚSTRIA?

• Indústria eletrônica: componentes da placa de circuito de imprensa, componentes eletrônicos de
imprensa.
• Indústrias de eletrodomésticos: acessórios de eletrodomésticos de rebitagem, entre outros.
• Indústria de máquinas: as servo-prensas atuam em peças mecânicas press-fit, linha de montagem
automatizada, teste de vida de peças de desgaste, etc.
• Outras indústrias: corresponde àquelas que exigem deslocamento de pressão CNC de precisão e
força de pressão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As servo-prensas são um tipo de motor que, normalmente, trabalha no modo torque com uma
velocidade predefinida durante o setup, e que traz muitos benefícios para a indústria.
Dentre as vantagens citadas, destacam-se a economia de energia, o aumento de produtividade, a
redução de ruído, a melhora na capacidade de conformação das peças e a facilidade na diversificação
de processos em uma só máquina.
Além disso, cabe ressaltar, ainda, que as servo-prensas podem ser usadas em diferentes tipos de
indústria, obedecendo especificidades em cada uma delas. Por suas vantagens, elas ganham cada vez
mais espaço no mercado, fazendo determinados fabricantes substituírem o motor principal, volante e
embreagem por um servo motor e, desse modo, ter o controle do processo por meio do comando desse
tipo de motor.
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SOBRE A VOZ DA INDÚSTRIA
A Voz da Indústria é o canal de conteúdo oficial da FEIMEC (Feira Internacional de Máquinas e
Equipamentos) e da EXPOMAFE (Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação
Industrial), ambas, iniciativas da ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos) e comandadas pelas entidades que representam os segmentos desta importante
cadeia produtiva. FEIMEC e EXPOMAFE são organizadas e promovidas pela Informa Markets.
A Informa Markets acredita que eventos são plataformas de conhecimento e de
relacionamento, que auxiliam a impulsionar a economia brasileira. A empresa é filial do Informa
Group, maior organizador de eventos, conferências e treinamentos do mundo, com capital aberto
e papéis negociados na bolsa de Londres. Dentre os eventos realizados pela Informa Markets
no Brasil estão: Agrishow, Fispal Tecnologia, Fispal Food Service, ForMóbile, FutureCom, ABF
Franchising Expo e FuturePrint, entre outras feiras setoriais. Saiba mais em www.informamarkets.com

FIQUE POR DENTRO DO MERCADO
www.avozdaindustria.com.br

CONHEÇA A EXPOMAFE
www.expomafe.com.br

CONHEÇA A FEIMEC
www.feimec.com.br

EQUIPE DE CONTEÚDO INFORMA MARKETS
Produção de conteúdo: Aline Martins Direção de arte: Eliane Dalbem
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