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Ligação Efi ciente

Os seus benefícios económicos quando usa a tecnologia Flowdrill
 Elevada  poupança nos consumíveis quando comparado a métodos mais tradicionais.
 Economiza tempo em comparação com os métodos tradicionais.
 Evita elevados custos de armazenagem e despesas administrativas.
Redução dos custos de obtenção.
 Minimização das taxas de rejeição devido à redução de passos produtivos.
 Redução do custos da gestão de resíduos.
 Poupa energia e é amigo do ambiente.
 Elevada estabilidade do processo devido à durabilidade das ferramentas de tungsténio.
 Não é necessário investimento em máquinas. Os equipamentos standard costumam 
ser sufi cientes.
 Em adição aos seus benefícios directos de custo a tecnologia Flowdrill 
também proporciona vantagens técnicas únicas.

FLOWDRILL – MAIS EFICIENTE
QUE OS MÉTODOS TRADICIONAIS

VANTAGENS TÉCNICAS DO FLOWDRILL em comparação com métodos tradicionais:

Critério Porca prensada Porca soldada Porca rebitada Flowdrill & Flowtap

Necessário Pré-furo e 
desbarbar? sim sim sim não

Requisitos Necessário equipamento ou 
maquinaria especial? sim sim sim não

Manuseamento 
(complexidade) complexo e demorado muito complexo e 

demorado
muito complexo e 

demorado fácil e extremamente rápido

Taxa de erro 
(como tendência) muito elevado baixo elevado muito baixo

Produção Automatização com condicionantes possível 
(com muito esforço) com condicionantes facilmente possível

com elevada fl exibilidade

Processamento de secções 
de caixa

com condicionantes
(apenas no exterior)

com condicionantes
(apenas no exterior)

possível ou com 
condicionantes 

(para tubo redondo)
possível

Fiabilidade com condicionantes em regra, elevada com condicionantes particularmente elevada

Aparafusar se aplicável Pressão 
Inexacta, posição oblíqua

se aplicável, distorção 
devido à temperatura

se aplicável, distorção da 
rosca e risco de girar

molde homogéneo 
de acordo com o 

posicionamento do eixo

Aplicações Múltiplas com condicionantes sim com condicionantes sim

Resultado Carga do torque baixa elevada baixa elevada

Tipo de conexão mecânica, conexão 
guiada prensada

ligação parcial da 
microestrutura devido à 

solda por pontos

mecânica, conexão guiada 
prensada

ligação homogénea da 
microestructura

Junção de materiais peça, porca prensada
peça, porca soldada 

(normalmente depósito 
da solda)

peça, inserto mesmo material
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FLOWDRILL – MAIS RÁPIDO
QUE OS MÉTODOS TRADICIONAIS

FLOWDRILL – MAIS ECONÓMICO
QUE OS MÉTODOS TRADICIONAIS

*  Baseado num tempo de vida-útil para ponteiras 
Flowdrill e machos de roscagem de 8000 roscas 
(2 mm aço carbono St37). 

    Dada uma aplicação ideal do utilizador conseguem-
se facilmente 10.000 roscas.

CALCULE A SUA POUPANÇA quando utiliza a tecnologia Flowdrill:

      Benefício de custo de tempo   €

 +  Benefício de custo de material  = Tamanho do lote  pcs.   x   € / rosca (consumíveis)  =   €

=  A Sua Poupança Total     €

Tempo contabilizado em processo para amostra 
M8 mostrada à direita (2.0 mm aço carbono St37).

EXEMPLO: Peça única fabricada de uma amostra M8 (2.0 mm aço carbono St37)

  Tempo Porca 
    prensada t (min : s)

  Tempo Porca
  soldada t (min : s)

  Tempo Porca 
    rebitada t (min : s)

    Tempo Flowdrill &    
    Flowtap t (min : s)

Tempo de 
preparação 28:13 17:12 12:47 6:49

Tempo de base  2:03  2:35  2:26 1:49

Tempo de 
Produção (Total) 30:15 19:47 15:13 8:38

1 2 3 4

1 2 3 4

      Porca prensada     Porca soldada     Porca rebitada
Flowdrill & 

Flowtap
Custo por peça consumível 
para rosca M8 0,13 € 0,05 € 0,17 € 103,90 €

Custos para uso de material para 
8000* roscas M8 1.040,00 € 400,00 € 1.360,00 € 103,90 €

Custos por rosca (consumíveis) 0,13 € 0,05 € 0,17 € 0,01 €

1 2 3 4

Flowdrill
Uma ponteira Flowdrill utiliza a velocidade rotacional e a pressão para criar 
calor de fricção, isto plastifi ca o material e forma casquilhos precisos em 
segundos:
  Cria casquilhos com 3 x a espessura original do material 
  Amigo do ambiente – não produz resíduos em aço, aço inoxidável, alumí-
nio, latão, cobre…

  Para espessuras de material típicas > 0,5 mm
  Para roscas com elevada carga desde M2 a M20 e até G1”
  Substitui porcas soldadas, rebitadas e prensadas

Flowtap
O Flowtap forma a rosca através da pressão em vez do corte, isto significa que todo o processo não 
gera resíduos. Formando uma rosca também é possível obter uma conexão mais forte e há menos 
desgaste do macho de roscagem, levando a um tempo de vida-útil da ferramenta mais longo.

O seu método 
actual

A sua poupança de 
tempo mínima***

O tamanho do lote 
(relativo a Flowdrill & Flowtap)

A sua taxa por 
hora

O seu benefício de custo 
gerado por poupança de tempo

Porca prensada 12%   €   €

Porca soldada 41%   €   €

Porca rebitada 34%   €   €

Factor tempo de preparação   
Factor tempo

*** Veja a tabela “A sua poupança de tempo na produção 
em série manual quando se aplica a tecnologia Flowdrill” 

Poupança nos consumíveis quando se usa a tecnologia Flowdrill**:

**  Baseado num tempo de vida-útil para ponteiras Flowdrill e machos de roscagem de 8000 roscas (2 mm aço carbono St37). 
Dada uma aplicação ideal do utilizador conseguem-se facilmente 10.000 roscas.

Tamanho do lote
Porca prensada

vs. 
  Flowdrill & Flowtap

Porca soldada
vs. 

   Flowdrill & Flowtap

Porca rebitada
vs. 

   Flowdrill & Flowtap

1 0,12 € 0,04 € 0,16 €

10 1,17 € 0,37 € 1,57 €

100 11,70 € 3,70 € 15,70 €

1.000 117,01 € 37,01 € 157,01 €

10.000 1.170,13 € 370,13 € 1.570,13 €

100.000 11.701,25 € 3.701,25 € 15.701,25 €

1 2 3
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A sua poupança de tempo na produção em série manual quando se aplica a tecnologia Flowdrill:

Tamanho do 
lote

Tempo
(%)

Poupança de 
tempo usando 

Flowdrill &  
Flowtap 

(h : min : s)

Tempo
(%)

Poupança de 
tempo usando 

Flowdrill &  
Flowtap

(h : min : s)

Tempo
(%)

Poupança de 
tempo usando 

Flowdrill &  
Flowtap

(h : min : s)

Tempo
(%)

Tempo
(h : min : s)

1 350,2% 00:21:37 228,9%   00:11:08 176,1%    00:06:35 100%      00:08:38

10 194,6% 00:23:40 171,8%   00:17:58 148,5%    00:12:08 100%      00:25:01

100 123,4% 00:44:11 145,6%   01:26:11 135,9%   01:07:46 100%     03:08:49

1.000 113,7% 04:09:23 142,1%   12:48:23 134,2%  10:23:58 100%     30:26:49

10.000 112,6% 38:21:23 141,7%  126:30:23 134,0%  103:05:00 100%    303:26:49

100.000 112,5% 380:21:23 141,7% 1263:30:23 134,0% 1030:05:58 100%  3033:26:49

A sua poupança 
de tempo mínima 12% ( - ) 41% ( - ) 34% ( - )

Porca prensada Porca soldada Porca rebitada     Flowdrill & Flowtap1 2 3 4

1 2 3 4

x      ( (1 x 6,82) + (  x 1,82) ) : 60    x                                   =

x      ( (1 x 6,82) + (  x 1,82) ) : 60    x                                   =

x      ( (1 x 6,82) + (  x 1,82) ) : 60    x                                   =




