
Melhorando a qualidade e a produ-
tividade na fabricação automotiva 

O mercado automotivo global exige 
cada vez mais qualidade e durabili-
dade de cada carro fabricado – não 
apenas no segmento de luxo, mas 
em todos os segmentos de veículos, 
os modelos devem ser produzidos 
com os mais altos níveis de 
precisão, “encaixe e acabamento” 
e integridade estrutural para 
proteger o valor do veículo – e a 
força competitiva da marca do 
fabricante em todo o mundo.

Para ajudar a atingir estes objetivos, 
fabricantes de ponta estão 
investindo alto em plataformas de 
automação avançadas que ofereçam 
vantagens essenciais:
fabricação de alto volume de 
veículos da mais alta qualidade, 
junto com um controle 

extremamente detalhado de cada 
processo chave - incluindo o uso 
de plataformas digitais de última 
geração que coletem e rastreiem 
uma ampla gama de dados 
de produção.

A ampla implementação de solda 
por resistência MFDC automatizada 
de alta velocidade na plataforma 
de fabricação automotiva moderna 
é um exemplo significativo deste 
tipo de investimento. Máquinas de 
solda por resistência automáticas 
oferecem um método comprovado e 
econômico para soldar rapidamente 
centenas de peças por hora. Para 
rastrear e assegurar a qualidade 
destas soldas (cruciais para muitos 
aspectos do desempenho e valor 
do veículo), em todas as operações 
são realizados testes destrutivos 
e testes ultrassônicos de 
componentes selecionados.

Controle adaptativo de solda por resistência

Aplicação
Drive & Control

Desafio
Atingir uniformidade e repetibilidade 
quase perfeitas em operações de solda 
por resistência de alta velocidade e 
reduzir custos e falhas da qualidade 
apuradas através de amostragem e 
testes de soldas realizados fora da 
linha de produção.

Solução
O sistema PSQ 6000 da Rexroth 
permite o controle adaptativo dos 
parâmetros de solda por resistência, 
integrando controles avançados com 
o monitoramento de corrente, tensão 
e resistência para ajustar, automatica-
mente, o tempo e a corrente, 
garantindo que cada solda seja 
executada com a mais alta qualidade. 
O mercado automotivo global de 
hoje exige dos sistemas de solda 
automatizados desempenho e 
rendimento da mais alta qualidade.

Resultados
• Inspeção de 100% e controle em 

tempo real de processos de solda 
permitem soldagem automatizada 
de alta qualidade e alto rendimento

• Reduz a necessidade de coletar 
amostras e realizar testes 
destrutivos

• Reduz drasticamente a expulsão de 
material aumentando a segurança 
e reduzindo a contaminação

• Redução significativa da 
variabilidade de soldas e 
correspondente aumento de 
sua confiabilidade

• Como todas as soldas são testadas, 
a documentação da qualidade pode 
ser automaticamente integrada 
aos processos de rastreamento e 
controle da qualidade de fabricante

O mercado automotivo global de hoje exige dos sistemas de solda automatizados desempenho 

e rendimento da mais alta qualidade.



Entretanto, a melhoria de um 
processo chave para a soldagem de 
alta velocidade ainda não foi ampla-
mente adotada – e ela tem potencial 
para revolucionar a qualidade, 
flexibilidade e produtividade das 
plataformas de solda: inspeção 
durante o processo e controle 
adaptativo em tempo real.

O controle adaptativo melhora o 
desempenho de solda

O controle adaptativo de solda por 
resistência, utiliza plataformas de 
controles com tecnologia de ponta,
para ajustar, em tempo real, 
características funcionais precisas 
do sistema, que garantem a 
execução da solda dentro das mais 
estreitas tolerâncias. Ele permite 
reduzir significativamente ou 
potencialmente a tecnologia de 
inspeção de solda ultrassônica.

O controle adaptativo em tempo real para 

sistemas de solda de alta velocidade é crucial 

para manter os mais altos níveis de 

rendimento e qualidade do produto.

Métodos manuais típicos de 
inspeção ultrassônica envolvem 
a coleta de uma peça de amostra 
da linha e sua submissão a uma 
inspeção manual independente, 
como uma comprovação da qualida-
de daquele processo de solda em 
particular, durante um determinado 
lote de produção. Ainda que seja 
não-destrutivo, ele consome tempo 
e pode, potencialmente, introduzir 
inconsistências recorrentes, 
baseadas na opinião de um 
operador sobre o que 
corresponde uma boa solda.

O controle adaptativo da solda 
por resistência faz a inspeção e o 
controle em tempo real, melhorando 
muito a confiabilidade do processo 
e, ao mesmo tempo, mantendo os 
mais altos níveis de rendimento.

O sistema de solda adaptativo PSQ 
6000 da Bosch Rexroth oferece uma 
das mais avançadas plataformas 
para controle de solda em tempo 
real. Durante o processo, parâ-
metros como corrente, tensão e 
resistência são monitorados a cada 
milissegundo; estes parâmetros são 
comparados, em tempo real, a uma 
curva de resistência referencial 
previamente estabelecida, que 
controla a qualidade do processo.

Esta curva de resistência referen-
cial é gerada através de um cálculo 
matemático feito a partir de curvas 
previamente coletadas que contêm 
dados de corrente, tensão e 
resistência que garantem uma 
solda perfeita.

Durante uma solda com contro-
le adaptativo, os valores reais de 
corrente, tensão e resistência são 
comparados aos valores de uma 
solda referencial. O PSQ 6000 atua 
junto com o sistema de controle de 
corrente constante dos controlado-
res de solda para, automaticamente 
e em tempo real, aumentar ou dimi-
nuir a corrente e o tempo de solda-
gem, mantendo os valores reais dos 
parâmetros o mais próximo possível 
daqueles da curva referencial e 
antecipando uma solda com 
qualidade equivalente à mesma.

Principal benefício: correção da 
soldagem em tempo real

O controle do processo é 
fundamental para uma automação 
bem-sucedida e econômica. A tecno-
logia de controle de alta velocidade 
pode integrar dados complexos 
como valores de corrente, voltagem 
e resistência amostrados em alta 
velocidade, processar estas informa-

O sistema adaptativo de solda avançado PSQ 6000 da Rexroth permite controle em tempo real 

de alto desempenho de solda por resistência automatizada.



ções comparando-as às curvas de 
referência e, então, ajustar o 
desempenho da plataforma 
automatizada de produção para 
evitar falhas, erros ou a fabricação 
de produtos de baixa qualidade.

O controle adaptativo de solda por 
resistência demonstra o valor desta 
abordagem – ele substitui o lento 
processo de extrair peças para 
testes durante um lote de produção, 
testar manualmente a qualidade da 
solda e então, compensar os des-
vios corrigindo os parâmetros de 
programação (corrente e tempo) por 
uma solução totalmente integrada, 
que economiza tempo, melhora a 
qualidade e assegura que 100% das 
soldas sejam inspecionadas e sua 
qualidade documentada pelo 
sistema de controle.

A plataforma de solda adaptativa da 
Rexroth mede a corrente e tensão 
no eletrodo. Algoritmos matemáti-
cos calculam curvas de resistência 
e balanceamento de energia. Os 
dados da solda, como PSF (Fator 
de Estabilidade do Processo), UIP 
(Fator de Qualidade da Solda) e 
expulsão de material são armazena-
dos e disponibilizados para moni-
toramento e análise de tendência. 
A corrente é, então, ajustada para 
compensar diferenças mínimas, 
enquanto a solda prossegue. Em 
circunstâncias especiais, combina-
ções de chapas com diferentes 
espessuras e revestimentos podem 
ser soldadas por um único progra-
ma, para aplicações especiais de 
processo (como em aplicações em 
pinça de solda manual).

Este tipo de controle também 
aumenta a flexibilidade de solda, o 
que ajuda os fabricantes a atender 
às necessidades do mercado, que 
mudam rapidamente. Por exemplo, a 
plataforma automatizada da Rexroth 
pode armazenar e operar diversas 
programações de solda, assim como 
modificar programações com muito 
mais rapidez nos casos em que é 
necessário soldar diferentes 
componentes, tipos de carroceria 
ou ainda promover trocas de 
produtos para atender mudanças 
súbitas na demanda.

Principal benefício: repetibilidade 
do processo de soldagem

Todo processo de fabricação está 
sujeito a variações – na soldagem 
por resistência, estas variações 
incluem:
• Encaixe da peça
• Variações na espessura da peça
• Eletrodos desalinhados
• Variações no material 

do revestimento
• Seladores
• Variações na força da solda
• Desvios de corrente
• Degradação do ferramental 

da máquina

Todos os eletrodos das pinças de 
solda sofrem desgaste – isto é parte 
elementar do processo. Muito da 
sistemática de testes de solda foi 
desenvolvida precisamente para 
avaliar como este desgaste está 
afetando a qualidade do processo, 
a fim que se possa fazer um ajuste 
antes que a qualidade da solda afete 
a integridade do componente.

Ao invés de descobrir o impacto que 
estas variações têm sobre a produ-
ção, depois que dezenas ou mesmo 
centenas de componentes tenham 
sido processados, o controle adap-
tativo de solda por resistência 
compensa automaticamente, man-
tendo a produção e a qualidade nos 
níveis que você precisa. Como os 
eletrodos sofrem desgaste, a plata-
forma PSQ 6000 compensa as mu-
danças em seu desempenho para que 
as soldas permaneçam confiáveis.

O resultado: redução significativa 
da variabilidade e o correspondente 
aumento da confiabilidade – uma 
medida fundamental da qualidade 
dos processos de solda e, em última 
análise, da qualidade do veículo que 
está sendo produzido.

Um sistema como o PSQ 6000 
Rexroth também fornece uma 
estrutura de informação para garan-
tir aos fabricantes que, de fato, a 
confiabilidade da solda está sendo 
realmente obtida: como 100% das 
soldas são inspecionadas em tempo 
real, a plataforma obtém um registro 
de cada ponto e de qualquer varia-

ção que o controlador tenha feito 
para assegurar que a solda esteja 
dentro dos parâmetros estabele-
cidos. Considerando a abordagem 
convencional, que coleta e testa 
amostras de componentes sendo 
soldados e projeta a qualidade a 
partir dos resultados dessa 
amostragem, esta é uma melhoria 
significativa do ponto de vista de 
controle de processo.

Principal benefício: maior 
segurança e qualidade operacional

Ao diminuir as expulsões de solda, o 
controle adaptativo, oferece uma im-
portante melhoria para a segurança 
do trabalhador e a qualidade opera-
cional. Por não terem um controle 
em tempo real, muitas operações 
altamente automatizadas, com múl-
tiplos robôs executando centenas de 
soldas por minuto, geram uma pos-
sibilidade significativa de expulsões.

O resultado é o potencial para uma 
grande quantidade de perigosas 
fagulhas de solda, que podem afetar 
a segurança do trabalhador, levando 
ao aumento nos custos relacionados 
a atendimentos médicos, à perda 
da produtividade do trabalhador e 
à necessidade de fechamentos e 
outros dispendiosos dispositivos e 
procedimentos de proteção

O controle adaptativo, modula o 
fluxo de corrente com precisão, a 
um ponto em que a quantidade e a 
intensidade das fagulhas diminuem 
muito. Ao invés de fornecer um fluxo 
constante de energia para as pinças 
de solda, o que, em determinadas 
circunstâncias e com determinados 
materiais, é mais que o necessário 
para fazer a solda, o monitoramento 
em tempo real das condições na 
superfície do componente permite 
que o controlador PSQ 6000 ajuste 
o fluxo de potência a um nível não 
maior que o suficiente para comple-
tar o ponto, reduzindo a quantidade 
e intensidade das fagulhas.

Isto não apenas aumenta a segu-
rança do trabalhador, mas também 
reduz a sujeira e a contaminação 
associadas as fagulhas constantes 
no local de trabalho. A redução 



de partículas no piso da linha de 
produção significa um ambiente 
mais limpo, com menos necessidade 
de manutenção, também elimina 
contaminantes que podem interferir 
em conexões eletrônicas sensíveis, 
sensores e outros equipamentos 
da linha de produção. Além disso, 
alguns estudos mostraram que, 
através do controle adaptativo, é 
possível reduzir o consumo global 
de energia no processo, uma vez 
que é fornecida à pinça apenas a 
quantidade de energia necessária 
para fazer a solda.

Principal benefício: economia de 
custos em todo processo 
de soldagem

O verdadeiro valor de qualquer tec-
nologia para melhorar a automação 
é medido por sua capacidade de aju-
dar o fabricante a gerar economias, 
através da melhor produtividade e/
ou eliminação ou redução de custos 
de fabricação. O controle adaptativo 
oferece muitas alternativas para 
melhorar o custo total de 
propriedade do sistema de solda:
• Reduções importantes em 

custos de testes – incluindo mão 
de obra, tempo para os testes, 
documentação, custo por peça 
testada e sucateada e materiais 
necessários para o teste

• Eliminação de quedas da 
qualidade e requisitos de 
segregação de material

• A maior confiabilidade da solda 
leva à redução de custos 
associados com a baixa 

qualidade da peça (retrabalho 
de componentes, recalls, 
descontos, responsabilidade 
civil, etc)

• Melhor resultado através da 
inspeção de 100% das peças 
produzidas, o que significa custo 
mais baixo por peça e níveis 
mais altos de produção

• Redução de custos relacionados 
a expulsão de material – maior 
segurança para o trabalhador, 
local de trabalho mais limpo 
com menos contaminantes e 
soldas de melhor qualidade

Como existem custos associados à 
instalação do controle adaptativo 
em plataformas de solda por resis-
tência, a Rexroth desenvolveu um 
modelo para comparar os custos de 
uma plataforma que usava o teste 
manual destrutivo com os custos 
relacionados ao uso do controle 
adaptativo de soldagem.

Em uma plataforma teórica de 
solda por resistência com 14 robôs 
soldando 150 pontos por peça, 
gerando aproximadamente 800 
peças por dia em três turnos, o 
retorno do investimento foi signifi-
cativo. Mesmo depois de incluir o 
custo dos componentes e progra-
mação do PSQ 6000, um fabricante 
pode esperar reduzir os custos 
relacionados a testes e controle da 
qualidade em mais de 30% em seis 
anos, através da redução de custos 
de mão de obra, materiais de teste 
sucateados e tempo.
Esta análise não inclui qualquer eco-

nomia associada à melhor qualidade 
das peças – e com o controle adap-
tativo, 100% das peças soldadas são 
testadas e a qualidade das soldas 
é documentada.

O controle adaptativo é essencial 
para maximizar o valor da 
soldagem por resistência

A solução adaptativa para soldagem 
por resistência Rexroth é projetada 
para os fabricantes automotivos que 
estão comprometidos com o investi-
mento em tecnologia de automação 
de ponta que agrega valor a seus 
veículos, melhorando a qualidade 
do produto e permitindo um retorno 
sustentável do investimento.
Esta solução inclui a plataforma de 
controle de Feedback Adaptativo 
PSQ 6000, diversas ferramentas de 
software para análise e uma família 
completa de controladores, transfor-
madores e outros componentes do 
sistema de solda PSI6000 Rexroth 
– uma solução abrangente que foi 
projetada para integração e melho-
rias eficientes de parque instalado 
de comandos de solda da Rexroth.

O controle adaptativo pode trans-
formar a contribuição que o seu 
sistema de soldagem por resistência 
dá às suas operações de fabrica-
ção automotiva, reduzindo perdas 
relacionadas a soldas deficientes, 
aumentando o rendimento e levando 
seu controle de processo a um nível 
totalmente novo.

Bosch Rexroth Ltda
Av. Tégula, 888 – Unid. 10/14
12952-820 – Atibaia SP Brasil

Telefone (11) 4414-5600
www.boschrexroth.com.br

Todos os direitos reservados
Bosch Rexroth Corporation
Tradução e adaptação
Bosch Rexroth Ltda
Janeiro de 2013

www.facebook.com/BoschRexrothnoBrasil


