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SF 3/105 máquina stream finishing para produção 

seriada 

 
A OTEC desenvolveu uma nova unidade da SF 3/105 com um sistema pulsante 

especialmente capaz de ser integrada a linhas automáticas de alta produção. Este 

equipamento permite acabar peças torneadas como: roscas sem fim, rodas 

dentadas, eixos de comando, a serem rebarbadas, raiadas, alisadas ou polidas em 

questão de segundos. É muito fácil de ajustá-la a linhas de produção cadenciadas, 

que oferecem apenas poucos segundos. 

 

 

Fig. 1: Carregamento automático na SF 3/105 

 

Como a máquina funciona: 

As peças são fixas por um mandril ou outro tipo de fixação. O carregamento pode 

ser feito manualmente, por um sistema de movimentação ou por robô 

(especialmente para produção em serie). O processamento é feito mergulhando a 

peça no fluxo de media de rebarbação ou polimento. Este fluxo é criado através da 

rotação do container, com um diâmetro de até 1050mm. O fluxo laminar alcança 

velocidades de até 15 m/s o que permite tempos de processo muito curtos. 
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O sistema pulsante  

O sistema pulsante desenvolvido pela OTEC entrega resultados perfeitos através 

da alternância constante do sentido de rotação. Durante este processo, a peça 

imersa na media de processo tem sua rotação alterada constantemente, 

desacelerando e acelerando novamente até 2.000 rpm em apenas meio segundo. 

Durante este processo a peça atinge velocidades de até 30m/s e acelerações de 

40g. A grande vantagem disto são os tempos extremamente curtos de processo.  

 

 

Fig. 2: Alternância da direção de rotação 

 

Características adicionais: 

 

O Ângulo de incidência pode ser ajustado por um servo motor e 

consequentemente alterado. Ele pode ser alterado automaticamente durante o 

processo de acabamento. Posições predefinidas podem ser usadas e armazenadas 

em um programa de acabamento. Esta característica permite o ajuste do fluxo e 

atingir as rigorosas solicitações da peça.  

 

Pulse Finishing 
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Fig. 3: O ângulo de incidência pode ser alterado por um servo motor 

 

Tubo de sucção é posicionado e continuamente suga o lodo do processo à úmido. 

Os benefícios deste sistema são óbvios: 

 

» Altas taxas de remoção de material 

» Sem lodo no tanque de processo 

» Mantem as medias de rebarbação e polimento sempre limpas 

» Mantem as peças limpas 

 

 

Fig. 4: Tubo de sucção e sistema de extração de lodo 
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Exemplo: Arredondamento de canto 

Descrição: 
Rebarbar e arredondar os cantos com aprox. 70 µm, desejável uma suavização da 
superfície de Ra 0,4 para menor que 0,1 µm.  
 
Resultado: 
O tempo de processo necessário foi de aproximadamente 30 segundos. Isto 
significa que em uma SF 3, com 3 sistemas pulsantes, uma peça pronta pode ser 
entregue a cada 15 segundos.  
 

 

 

 

Fig. 5: antes do acabamento Fig. 6: antes do acabamento 

 

    

Fig. 7: Após acabamento   Fig. 8: Após acabamento 
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A empresa: 

A OTEC é uma empresa de médio porte, fabricante de equipamentos de 

acabamento por arraste (Drag finishing), centrífugos (disc finishing) e acabamento 

por fluxo laminar (stream finishing). Fundada por Helmut Gegenheimer em 1996, a 

empresa estabeleceu-se como desenvolvedora de equipamentos inovadores com 

varias máquinas e processos patenteados.  

Inicialmente isto se deu na indústria joalheira, em seguida na indústria de 

ferramentas de corte, farmacêutica e autopeças, assim como na indústria de peças 

medicas e usinagem CNC. A chave do sucesso sempre foi o desenvolvimento de 

novas e melhores soluções, que provaram ser superior aos processos prévios de 

acabamento superficial. Hoje, a OTEC é líder tecnológico em muitos mercados e 

mantem uma rede de escritórios e distribuidores no mundo todo.  

 

OTEC Präzisionsfinish GmbH 

Dieselstrasse 8 - 12 

D-75334 Straubenhardt-Feldrennach 

www.otec.de 

 


