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            A MELHOR PRECISÃO PARA 

CARGAS
  PESADAS

Os parafusOs que sãO fabricadOs pela bOrnemann Gewindetechnik prOvam  
ser a escOlha certa para Os macacOs de elevaçãO usadOs nas aplicações de elevaçãO 

de carGas pesadas, cOmO nO setOr de manutençãO ferrOviária. 

A EXPANSÃO de uma rede ferroviária 
de alta velocidade está progredindo na 
Europa. A empresa ferroviária francesa 
SNCF está prestes a desenvolver seus 
trens TGV (trens de alta velocidade) em 
uma nova geração, assim como a alemã 
Deutsche Bahn está fazendo. Mesmo a 
concorrência privada está aumentando 
no anel da Itália contra a “Frecce Ros-
se”, e partir do ano de 2014, haverá uma 
ligação de alta velocidade entre Colônia 
e Londres. Também a Rússia planeja 
desenvolver uma rede de serviços fer-
roviários de alta velocidade para a Copa 
do Mundo de 2018 da FIFA: trens de 
alta velocidade de 300 a 400 km/h de 
Moscovo para São Petersburgo, Nizhny 
Novgorod e Kazan, com uma possível 
extensão para Yekaterinburg. 
 Todos estes trens têm manutenção 
em intervalos frequentes e, por isso, 
têm de ser elevados completamente. 

Os parafusos utilizados nos macacos 
de elevação para manutenção dos trens 
devem ser capazes de resistir a cargas 
extremas e, por outro lado, funcionar 
de forma muito precisa, a fim de evitar 
interferências.
 Aqui, o método de fabricação da 
Bornemann Gewidetechnik GmbH & 
CO KG estabeleceu-se como um pro-

cesso de fabricação superior de parafu-
sos, como comprovado por seu suces-
so inigualável no campo de aplicações 
para elevação de cargas pesadas. Desde 

as últimas décadas que os especialis-
tas da Bornemann (www.bornemann.
de) na Baixa Saxónia, Delligsen, tem 
vindo desenvolvendo a fabricação de 
fusos roscados para macacos de ele-
vação para equipamentos ferroviários. 
Neste segmento de mercado, a empre-
sa fornece vários fabricantes de reno-
me na Europa, bem como no exterior. 

Os parafusos de alta qualidade podem 
ser conseguidos através de um proces-
so de corte interrompido, que tem sido 
crucial para o sucesso da Bornemann.

above floor train lifting system 
in kaohsiung, taiwan



O mÉtOdO bOrnemann - qualidade 
superiOr atravÉs de um  

prOcessO de cOrte interrOmpidO

O PROCESSO DE FABRICAÇÃO 
aplicado pela Bornemann provoca uma 
superfície ligeiramente ondulada sobre 
o corpo do parafuso apenas visível a 
olho nu através de um processo de cor-
te interrompido. O lubrificante aplica-
do permanece nas depressões finas que 
se encontram na superfície do metal. 
Assim sendo, o temido efeito stick-slip 
é impedido, mesmo com cargas pesa-
das: quando são aplicadas cargas pesa-
das na superfície das porcas roscadas, 
existe eventualmente alguma moagem 
e a superfície de contato com o parafu-
so fica muito lisa. Ao fazê-lo, em últi-
ma análise, o lubrificante é pressiona-
do para fora a partir do espaço entre o 
parafuso e porca e provoca o bloqueio. 
Esse efeito ocorre, especialmente, com 
as roscas feitas pelo processo de lami-
nagem, fabricadas com menos preci-
são pelo método de deformação a frio. 
Essas não têm ranhuras microscópicas 
ou bolsas de lubrificação que sempre 
estão presentes com as roscas fabrica-
dos pela Bornemann.
 “Os parafusos roscados que fabri-
camos são muito precisos devido ao 
método de rotação, sendo possível re-
alizar uma velocidade muito boa e sin-
cronizada quando é necessário elevar 
vários macacos de elevação em parale-
lo, tal como é requerido para conjuntos 
de trens ou unidades múltiplas (DMUs 
ou EMUs) . “Nossos fusos têm uma 
precisão de 0,5 milímetros com um 
comprimento de 5 000 milímetros”, 
diz Moritz von Soden, Diretor Comer-
cial da Bornemann Gewindetechnik 
(www.bornemann.de). 
 Em contraste, as roscas feitas pelo 
processo de laminagem têm uma preci-
são de +/- 2,5 milímetros em um com-
primento de 5 000 mm. “Isso significa 
que pode ocorrer uma diferença de al-
tura de 5 milímetros entre dois maca-
cos de elevação. Um enorme impacto, 
quando se considera o peso desequili-
brado de mais de cem toneladas”, diz 

von Soden. Para a manutenção de trens 
completos, é muito importante que to-
dos os pontos de elevação sejam uni-
formemente elevados. A substituição 
de bogies está cada vez mais sendo fei-
to na “manutenção com luz” em ofici-
nas próximas, e não durante a chama-
da “manutenção pesada” a cada dois 
anos. Assim, ao fazer isso, os técnicos 
das oficinas necessitam de saber as 
configurações padrão das cargas com 
as quais a estrutura da carruagem vai 
assentar sobre os bogies, a fim de ajus-
tar as molas dos bogies de acordo. Esse 
peso é obtido por pesagem das cargas 
de canto das carruagens do trem, po-
dendo ser feito com um macaco de 
elevação que esteja equipado com um 
dispositivo de medição de forças. 
 “Por essa razão, é necessário um 
ajuste da altura muito preciso do su-
porte do macaco de elevação. Os fusos 
fabricados com precisão, como os pro-
duzidos pela Bornemann, tornam tudo 
mais fácil”, diz o Professor Wolfgang 
Rösch, especialista em Ferrovias e Di-
retor-Geral do Grupo RöschConsult, 
especializado em projetos no setor da 
manutenção de trens. Assim sendo, os 
macacos de elevação estão cada vez 
mais sendo usados como equipamentos 
de medição para a elevação precisa de 
estruturas de carruagem e sua medição 
de peso. “Os parafusos fabricados pela 
Bornemann vêm oferecer vantagens 
claras sobre a base de suas tolerâncias 
de fabricação substancialmente mais 
baixas”, acrescenta Wolfgang Rösch.

eXcelentes caracterÍsticas  
de lubrificaçãO

TAMBÉM A PARTIR DE UMA PERS-
PECTIVA ECONÔMICA, OS PARA-
FUSOS ROSCADOS, fabricados pelo 
método Bornemann, proporcionam 
uma vantagem para os macacos de ele-
vação: “Devido à ausência de bolsas de 
lubrificação, os parafusos roscados ne-
cessitam muito mais de lubrificação do 
que os fusos fabricados pelo processo 
Bornemann, isso é um fato. A fim de 
superar as características de lubrifica-



ção desvantajosas dos parafusos lami-
nados, em tempos anteriores, as pessoas 
simplesmente recorriam ao uso de pa-
rafusos laminados de maior diâmetro. 
Dessa forma, tinham uma reserva de 
carga e não atingiam a pressão de con-
tato máxima por unidade de área, sendo 
que a falta de lubrificação desempenha 
um papel crucial. Contudo, essa despe-
sa adicional não é econômica com 20 
ou mais macacos de elevação que hoje 
são necessários para elevar conjuntos 
de trens completos. Ao contrário, o uso 
de parafusos roscados com excelente 
qualidade de superfície prova ser mui-
to mais econômico em termos de custo 
unitário dos macacos de elevação”, diz 
Moritz von Soden.
 “Com base na tendência crescente 
para elevar trens completos em ‘uma só 
vez’, também podemos confirmar que 
nossos clientes cada vez mais utilizam a 
capacidade de carga completa de nossos 
macacos de elevação. As reservas de 
carga estão ficando cada vez menores 
e os sistemas de elevação estão sendo 
cada vez mais projetados para tipos de 
trem muito específicos e com cargas de-
finidas. Assim sendo, é crucial para nós 

zido ou camuflado através de um siste-
ma de lubrificação contínua, mas isso, 
obviamente, requer muito mais esforço 
do que uma rosca uma vez lubrificada, 
e aumenta os custos de funcionamento 
dos sistemas de elevação para os depó-
sitos de trens. Aqui também, as roscas 
fabricadas pelo processo Bornemann 
proporcionam uma solução tecnica-
mente mais elegante, já que os inter-
valos de lubrificação são drasticamente 
reduzidos.

menOs riscO de micrO  
fissuras - um impactO pOsitivO 

em seu fmea

POR ÚLTIMO, mas não menos  impor-
tante, o risco de micro fissuras também é 
reduzido com as roscas da Bornemann. 
O processo de fabricação das roscas de 
laminagem é um método pelo qual é 
aplicada uma deformação imposta sob 
pressão para se obter o perfil da rosca. 
 No entanto, este processo de defor-
mação a frio requer que as roscas se-
jam posteriormente corrigidas por re-
tificação, um processo demorado para 
assegurar a correção da linearidade do 
material. Já que que o processo de de-
formação a frio de laminagem introduz 
tensões no material e endurece a super-
fície do material, a retificação subse-
quente pode levar à formação de fissu-
ras microscópicas. Estas fissuras podem 
então crescer rapidamente sob pressões 
extremas que resultem da força de fle-
xão de rotação quando os macacos de 

que o desempenho de nossos macacos 
de elevação não fique comprometido 
por problemas de lubrificação quando 
atingirmos a pressão de contato máxi-
ma por área de unidade”, diz Clinton 
Capelli, engenheiro na Vector Lifting, 
que forneceu uma das maiores insta-
lações de elevação em todo o mundo, 
com 24 x 4 elevadores no depósito de 
trens em Kaohsiung, em Tawain.
 Ao utilizar parafusos laminados, o 
risco do efeito stick-slip pode ser redu-

imagem da superfície da 
rosca de um macaco de 
elevação de 12t após o 

“arranque” inicial. É clara-
mente visível que não existe 
um achatamento mecânico 
nos vales das micro bolsas, 

nas quais o lubrificante está 
sendo armazenado. essas 

excelentes características 
são típicas dos parafusos que 
são fabricados pelo processo 
bornemann e essa superfície 
é o segredo de como evitar o 
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lubrication pockets 
on the screws avoid 
the stick-slip effect

elevação estão em funcionamento, e, 
portanto, conduzir a uma redução da se-
gurança operacional do sistema comple-
to do macaco de elevação. Além disso, 
como o processo de deformação a frio 
de laminagem é apertar o aço em termos 
de forma, as micro fissuras existentes no 
material podem ser cobertas, sendo, por-
tanto, muito mais difíceis de identificar.
As roscas da Bornemann, nas quais a 
fibra do aço é cortada e não deforma-
da, não necessitam de um processo de 
correção subsequente, especialmente se 
for utilizado aço normalizado. Isso, por 
sua vez, pode ter um impacto positivo 
sobre o FMEA (Modo de Falha e Análi-
se de Efeitos) do fabricante de macacos 
de elevação, já que a ocorrência geral de 
micro fissuras pode ser reduzida.
 A Bornemann Gewindetechnik 
(www.bornemann.de), há mais de 25 
anos, que fabrica parafusos e porcas de 
rosca para vários fins industriais. Um 
dos principais focos da fabricação é a 
produção de parafusos roscados trape-
zoidais de grande dimensão, consistindo 
de parafusos, dos correspondentes siste-
mas de elevação e de porcas de seguran-
ça para uso em aplicações tecnológicas 
para elevação pesada, como aparelhos 
de elevação de trens, tecnologia de fase, 
tubulações e portas corrediças para re-
presas ou reservatórios de água. Sempre 
que for aplicada uma grande pressão - os 
fusos roscados da Bornemann provam 
ser a escolha certa.
Detlev Karg, jornalista especializado 
em Colônia e Stockelsdorf. n
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