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Quais desvios podem impedir 
a motagem ou o 
funcionamento?

FIGURA 7.1. Redutor de velocidade. 



A qualidade de uma peça usinada depende de: 

• tipo de ferramenta e condições de corte => esforços e 

vibrações durante a usinagem;

• material a ser usinado => rigidez da peça e esforços na 

usinagem;

• forma e tamanho da peça => rigidez

• fixação da peça e da ferramenta => rigidez do conjunto peça 

ferramenta e desvios de localização;

• habilidade do operador => capacidade de efetuar a 

montagem e a operação corretamente.

• Estado da MO => desvios de forma e posição de suas partes.

7.1- Introdução



FIXAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA FURADEIRAS - MANDRIL



FIXAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA FRESADORAS - PINÇA



FIXAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA HSM



Como as tolerâncias das peças produzidas não dependem 

apenas do estado da máquina, cada processo pode garantir 

uma FAIXA de tolerâncias dimensionais ou geométrica.



Ra [µm] 0.012 0.025 0.0
5

0.1 0.2 0.4 0.8 1.6 3.2 6.3 12.5 25 50 100

Ra [µ-in] 0.5 1.0 2.0 4.0 8.0 16 32 63 125 250 500 1000 2000 400
0

Processo de
Fabricação

Campo de Aplicação

Aplainamento

Fundição em 
coquilha

Furação

Fresamento

Torneamento

Alargamento

Retificação

TABELA 7.1. Faixa de tolerância de diversos processos. 



O controle de máquinas operatrizes (MO) consiste na 

realização de uma série de testes padronizados, com o objetivo 

de verificar se esta é capaz de usinar peças com a qualidade de 

trabalho (IT) especificada e com os desvios geométricos dentro 

de limites toleráveis.

Os testes devem ser executados periodicamente pelo 

próprio operador ou por outro técnico especializado e as 

medidas devem ser verificadas com a máquina livre de 

qualquer carga. 

O controle de  (MO) é uma das etapas da organização para 

garantira a qualidade da produção.



Os testes realizados em MO devem verificar os 

movimentos e superfícies das máquinas que irão garantir as 

tolerâncias geométricas ou dimensionais das peças. Os fatores 

normalmente avaliados são:

• verificação de tolerâncias geométricas (paralelismo, 

retilineidade, perpendicularidade, cilindricidade e etc.)

• medidas de desvios de posição das partes (localização, 

paralelismo e perpendicularidade entre eixos e superfícies)



A verificação da precisão da MO por meio qualidade 

das superfícies usinadas na mesma só deve ser efetuada 

quando não há condições de se efetuar os testes 

padronizados (falta de instrumentos e gabaritos ou falta 

de tempo). Como visto anteriormente, a qualidade da 

peça usinada pode ser afetada por motivos que não seja o 

estado da MO.  

Exemplo: verificar a falta de  alinhamento do cabeçote 

móvel com a placa universal por meio da conicidade da 

peça usinada.



7.2- Métodos de Ensaio

Os métodos consistem em efetuar um 

planejamento de quais medidas serão efetuadas para 

avaliar a qualidade da máquina.

Efetuar os procedimentos de medida 

cuidadosamente por meio de instrumentos de precisão.

Registrar os valores das medidas efetudas em um 

documento e comparar estes valores  com os 

esperados. 



Cada tipo de  MO tem testes uma seqüência de testes 

próprios.

A precisão requerida nas diversas medidas da máquina é 

especificada nas normas brasileiras e as medidas devem ser 

executadas de acordo com as recomendações descritas na MF-A5-

00.00 do IPT. Estes valores podem ser encontrado também nos 

catálogos das máquinas.

Para a avaliação da MO é necessário o conhecimento das 

técnicas de medição e de estatística. Todo ensaio deve ser repetido 

um número de vezes tal que garanta a validade dos resultados (pelo 

menos três válidos).



FIGURA 7.2. Modelo de folha para registro da medidas. 

FOLHA PARA REGISTRO DAS MEDIDAS

A folha para o registro dos resultados deve conter 

informações sobre a máquina, a data das medidas e quem as 

realizou. F O L H A   D E   T E S T E S

MÁQUINA:                                                                                     MODELO:                                           

NÚMERO DE SÉRIE:                                                                  FABRICANTE:

INSPETOR:                                                                                    DATA:

No TIPO DE ENSAIO
DESVIO  [ mm ]

MEDIDO MEDIA ADMISSÍVEL

01

02

03

04

05



FIGURA 7.3. Relogios comparador e base magnética. 

INSTRUMENTOS DE MEDIDAS EMPREGADOS NOS TESTES

relógios comparadores

base magnética



FIGURA 7.4. Nível de bolha. 

INSTRUMENTOS DE MEDIDAS EMPREGADOS NOS TESTES



7.3- Exemplo - Torno 
Mecânico

Os slides a seguir mostram duas baterias de 

testes padronizados, para a verificação das condições 

da precisão de operação de tornos mecânicos de 400 e 

800 mm de distância entre pontas. Outros tipos de MO 

requerem outros tipos de testes, que podem ser 

encontrados na norma brasileira e na referência [7] da 

bibliografia recomendada.



FIGURA 7.4. Torno mecânico horizontal.

1 - Placa Universal 

2 - Barramento ou Guias

3 - Fuso

4 - Carro Porta-Ferramentas 

5 - Porta-Ferramentas

6 - Cabeçote Movel 

7 - Bandeja

8 - Base

9 - Painel de Comandos

10 - Estrutura 



Esquema Comprovação Tolerâncias  [mm]. 
Admissível Verificad

a
Barramento plano na 
direção longitudinal 
verificado com o 
nível posição “A” 

0,02
em

1000 

IDEM com o nível   
posição “B”

0,02
em

1000 
Barramento plano na 
direção transversal 
verificado com o 
nível posição “C” 

±0,02*
em 
1000



NÍVEL DO BARRAMENTO

posição B posição C



NÍVEL DO BARRAMENTO

Esquema Comprovação Tolerâncias  [mm]. 
Admissível Verificad

a
Paralelismo entre o 
prisma do cabeçote 
móvel e o movimento 
da mesa

0,02
em

1000 



* É permitido somente a ponta livre do mandril para cima e para frente do torno.



CABEÇOTE MÓVEL

posição B

posição C

posição A



BATIDA PLACA UNIVERSAL

Esquema Comprovação Tolerâncias  [mm]. 
Admissível Verificad

a

Batida da placa 0,08 
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Ajustes nas Máquinas

Quando o resultado das avaliações de uma máquina diferem 
dos valores esperados, é uma indicação de que o seu 
desempenho não será satisfatório.

As tolerâncias dimensionais ou geométricas das peças usinadas 
podem ficar fora da faixa esperada, exigir o seu retrabalho, ou 
pior, refugo.

O problema pode ser resolvido por meio do ajuste das partes da 
máquina. Estes ajustes podem ser por meio de parafusos para 
reduzir folgas ou modificar a posição das partes.
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Torneamento entre Pontas – Centragem do 
Cabeçote Móvel

Para a  efetuar o torneamento entre pontas é preciso que a contra-
ponta esteja posicionada de forma coaxial com a placa universal.

Parafuso de ajuste



Clique para editar o estilo do subtítulo mestre

18/11/11

Aplainamento – Movimento linear do torpedo

Para o aplainamento é preciso que o eixo do movimento do torpedo 
seja paralelo à superfície da mesa.

Parafusos de ajuste



41

FIM

41
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