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Figura 1. Automatizando o processo de soldagem de p equenos lotes, cortesia da Smart TCP, Inc. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Quando aumenta a sua demanda, 

mas a quantidade de soldadores é limitada, 

como você pode manter o seu negócio 

crescendo? E se você tem uma infinidade 

de números de peças, e são minimas as 

quantidades de cada lote que precisa de 

soldagem manual (que é um processo muito 

lento)? A solução é automatizar o 

processo? Até agora a tecnologia de 

automação não era rápida o suficiente, 

suficientemente flexível e economicamente 

viável para tornar esta uma alternativa 

viável. Mas agora, a automação oferece aos 

fabricantes uma solução. 
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VARIEDADES DE PEÇAS 

Os fabricantes com elevada 

variedade de peças de baixo volume têm 

exigências de soldagem que não são típicas 

e requerem constantes monitoramentos e 

controles dos processos de soldagem. 

Peças variadas e de baixo volume 

geralmente não são montadas com precisão 

por não serem montadas com gabaritos. 

Portanto, deve-se considerar cada membro 

um lote único de produção. No entanto, a 

maioria das técnicas de programação de 

robôs disponíveis hoje ou de programação 

on-line ou programação off-line não são tão 

precisas, flexíveis ou rápidas o suficiente 

para fazer pequeno lotes de fabricação ser 

viável. 

EXEMPLO NPK 

A NPK Construção e Equipamentos, 

Inc., em Ohio é uma fabricante de 

acessórios para equipamentos de 

fabricação pesada usada na demolição, 

construção e processos para a indústria de 

mineração. Durante os últimos anos, suas 

vendas e produção têm crescido 

exponencialmente ao ponto de que seu 

processo de soldagem manual esta 

dificultando a produção. Sua equipe de 

soldadores especializados simplesmente 

não poderiam manter-se e com a falta de 

soldadores experientes disponíveis no 

mercado, devido a uma escassez mundial 

de soldadores, a NPK teve que encontrar 

outra solução. Eles precisavam de uma 

solução para aumentar a produção, 

melhorar a qualidade e melhorar as 

condições de trabalho dos empregados. 

Sendo que seus produtos variam muito em 

tamanho e forma e seu inventário inclui 

vários tipos de itens com quantidades 

mínimas de peças, seu processo de 

produção de pequenos lotes não se 

prestava bem ao padrão de sistemas de 

soldagem robotizada. Eles precisavam de 

uma solução que acomoda-se trabalhar 

com tamanhos de peças e formas variadas 

e que se adapta-se com flexibilidade a 

exigência de cada parte soldada. Eles 

precisavam de um solução que poderia 

confiantemente soldar toda sua gama de 

peças complexas com rapidez e precisão, 

mas que exigiria um tempo mínimo de 

programação do robô. 

EXEMPLO ACSS 

A ACSS um fabricante de aço 

estrutural na Califórnia teve um dilema 

semelhante. Com a atual falta de 

soldadores especializados, juntamente com 

os custos associados a encontrar mão de 

obra qualificada. A ACSS sentiu que 

automatizar o seu processo de soldagem 

manual era o próximo investimento que 

poderiam fazer que lhes daria um retorno 
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real do investimento, dado o clima muito 

competitivo das indústrias aços estruturais. 

A saída, foi encontrar uma solução que 

atendesse sua alta variedade de peças de 

baixo volume e programação desafios 

associados com esta grande variedade. 

Normalmente, programação de robôs para 

soldagem é uma tarefa complexa e 

demorada tornando-se antieconômico para 

a produção de pequenos lotes. 

AVANÇOS TECNOLÓGICOS 

Avanços tecnológicos estão se 

movendo na produção de soldagem 

automática de pequenos lotes a partir de 

um modelo virtual para a realidade. A nova 

tecnologia já está disponível para soluções 

inteligentes de soldagem robotizadas para 

fabricações de pequenos lotes. Agora estão 

disponíveis soluções modulares, flexíveis e 

automáticas de fabricação que podem ser 

implementadas em uma ampla faixa de 

aplicações industriais depois de uma curta 

configuração. Com estes novos avanços um 

sistema de automação pode ser projetado 

especificamente para produção de 

pequenos lotes e pode ser extremamente 

preciso, flexível, confiável e soldar em um 

ritmo muito mais rápido. Através da 

combinação de hardware e software em um 

fabricante de células de soldagem pode 

automatizar tanto a programação do robô 

como a produção de peças soldadas de sua 

empresa e obter entre 4 a 8 vezes de 

economia de trabalho. Fabricantes que 

substitui seus processos de soldagem 

manual pela automação pode reduzir seus 

tempos de soldagem em até 80%. Além 

disso, ao reduzir os seus processos de 

soldagem manual pode enfrentar os 

desafios de atrair e manter soldadores 

especialistas e qualificados, um desafio 

criado pela escassez mundial de soldador. 

A automação pode reduzir a necessidade 

de soldadores especializados, melhorar o 

tempo para o mercado formar novos 

professionais e aumentar o volume de 

produção e qualidade. 

RESULTADOS NPK E ACSS 

Ambas as empresas NPK e ACSS 

implementaram tal solução usando uma 

combinação de um robô articulado de seis 

eixos, três unidades de eixos pórtico, 2 

posicionadores de eixos no primeiro caso, 

cabeça e cauda, posicionadores no poder 

de soldagem segundo, controladores e 

software para fornecer o multi-movimento 

dimensional necessário para soldar um 

componente de produção típico de pequeno 

lote de uma forma precisa, rápida e 

eficiente. A automação agora pode utilizar 

robôs de solda em soluções inteligentes que 

podem analisar dados de CAD 3D e 

executar o processo de soldagem. Os 

sistemas podem agora, ser concebidos com 
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até 16 eixos em duas ou mais zonas de 

trabalho para a soldagem contínua e 

eficiente. Isto dá aos fabricantes a 

flexibilidade para soldar uma variedade 

elevada de peças variando em tecnologias 

de geometria, tamanho e soldagem.  

CONCLUSÃO 

Automação percorreu um longo 

caminho e fabricantes procurando usar um 

processo de soldagem, fácil e rápido para a 

fabricação de pequenos lotes. Agora temos 

a tecnologia para automatizar sem sacrificar 

a flexibilidade. 

CONTATO 

SmartTCP, Inc. é um membro 

Fornecedor RIA.  

Para obter informações adicionais, 

entre em contato SmartTCP, Inc., 

Farmington Hills, Michigan, em (248) 994-

1041, ou visite www.smarttcp.com. 


