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Comparativo entre perfis de recravação

OBJETIVO.

Este estudo tem objetivo de demonstrar as diferenças entre os perfis de 

recravação que estão disponíveis no mercado. Com isso, pretendemos ilustrar 

as principais características quanto a qualidade e evolução dos perfis usados 

nos processos de fechamento da dupla recravação para as tampas B64, ISE, 

SuperEnd e CDL.

Ilustração de perfis   
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Comparativo entre perfis de recravação
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Espessuras das folhas das tampas.

• Diâmetro 202 B64 0,084” – 2,13mm.

• Diâmetro 202 ISE 0,082” – 2,08mm.

• Diâmetro 202 CDL 0,082” – 2,08mm 

• Diâmetro 202 SE 0,082” – 2,08mm 

Nota:

As espessuras dos materiais são nominais e incluem verniz.

Medidas dos materiais das tampas 
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Equivalencia entre perfiis quanto aos fornecedores no Mercado.

Perfis equivalentes

Tampas CMB Ferrum Angelus

202 B64
1ºOP 13121 P1.57 R96F

2ºOP 13122 P2.56 S187

202 ISE / CDL
1ºOP 13175 P1.09 R149

2ºOP 13181 P2.18 S222

202 SuperEnd
1ºOP 13175 P1.09 R149

2ºOP 13181 P2.18 S222
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Comparativo entre os perfis de 1°Op para tampas B64, ISE, CDL e SuperEnd 

1st Op perfil recomendado
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1st Op perfil recomendado para as tampas B64
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13056 / 1,52 / R77               VS                13121 / 1,57 / R96F

Comparativo entre perfis 1°OP tampas B64
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13056/1,52 e R77F =       2.108-MM x 1.448-MM or 0.083” x 0.057”.

13121/1,57 e R96F =       1.854-MM x 1.524-MM or 0.073” x 0.060”.     

1st Op Perfil R77 vs R96F. 

Nessa ilustração podemos 

evidenciar que o perfil 

13121/1,57 e R96F 

possuem menor altura, 

obtendo um ganho no 

comprimento de gancho 

de 1º OP.

Também possuem maior 

profundidade, auxiliando 

na formação dos ganchos, 

evitando assim a formação 

de vincos na recravação.

Comparativo entre perfis 1°OP tampas B64
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Perfil de 1° Op tampas B64 13121/1,57 e R96F são equivalentes. 

Ponto de início para 

formação do gancho 

de tampas. O ganho 

na conformação é 

evidente, pois assim 

que ocorre o contato 

do perfil com as 

tampas, a formação 

do gancho se inicia, 

fazendo com que a 

dobra seja realizada 

mais facilmente.

Comparativo entre perfis 1°OP tampas B64
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Perfil de 1° Op recomendado para tampas B64 13121/1,56 e R96F 

Conclusão:

Diante das particularidades citadas, 

entendemos que os perfis 13121/ 1,57 e 

R96F para tampas B64 são a melhor 

opção, pois, proporcionam comprimento 

de gancho de tampas nos limites ideais, 

bem como evitando as formações de 

vincos

Imagem ilustra uma formação de 1ºOP  

utilizando perfil 13121. 

Comparativo entre perfis 1°OP tampas B64
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Tampas ISE, SuperEnd e CDL

Comparativo entre perfis para formação de 1ºOP
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Perfis de 1°Op para tampas ISE, CDL e SuperEnd.

Nesse estudo, foram feitos 

comparações entre os perfis 

CMB 13175 e Ferrum P1,97, 

onde pudemos evidenciar 

que o perfil que apresentou 

melhor performance quanto 

a formação de ganchos de 

tampas e melhores 

condições para evitar vincos 

na recravação foi o CMB 

13175 e seus equivalentes 

no mercado.

Ilustraremos essa evidencia 

a seguir.

Comparativo entre perfis de 1°Op 
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Formação do comprimento de gancho de tampas.

A função da 1ª operação é 

reduzir o diâmetro da 

curvatura e garantir que as 

rugas resultantes sejam bem 

controladas visando igual 

amplitude e frequência.

Isso é possível com o perfil 

13175 pois possui altura 

menor, e com maior 

profundidade para tornar 

suave a formação do 

gancho de tampas.

Vídeo ilustrativo da formação da dupla 

recravação

Comparativo entre perfis de 1°Op 
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Perfis equivalentes para tampas ISE, SuperEnd e CDL

CMB 13175 - Equivalentes - Ferrum 1,09

Comparativo entre perfis de 1°Op 
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Formação de 1º Op - perfil CMB 13175 / Ferrum1,09 

 As formações dos ganchos de 

tampas com os perfis CMB 

13175 / Ferrum P1,09 se 

destacam por permanecerem 

uniforme, obtendo comprimento 

de gancho de tampa adequado e 

eliminando a presença de 

vincos.

Comparativo entre perfis de 1°Op 
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Perfis 2° Op – Tampas ISE, SuperEnd e CDL

Comparativo entre perfis de 2°Op 
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Perfil 13181 CMB Perfil Ferrum 2,18.

Comparativo entre perfis de 2°Op 
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2st Op Perfil CMB13181 e Ferrum 2,18 

Os perfis CMB 13181 e Ferrum 

P2,18 são equivalentes, e obtiveram 

melhores resultados para a 

formação da dupla recravação com 

tampas ISE, SuperEnd e CDL. 

Esses perfis se destacam por 

garantirem uma porcentagem de 

embutimento (BHB) uniforme, 

mantendo as especificações dentro 

dos padrões e promovendo ótimos 

resultados quanto a rugas.

Comparativo entre perfis de 2°Op 
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Comparativo entre perfis de recravação

Tabela de perfis equivalentes

Ferrum CMBFerrum CMB
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Consideração

PERFIS PARA DUPLA RECRAVAÇÃO

B64

 De acordo com os estudos 

realizados, pudemos 

evidenciar que os perfis 1ºOP 

CMB 13121 e 2ºOP CMB 

13221 e seus equivalentes, 

obtiveram melhores 

resultados quanto ao 

fechamento e isenção de 

rugas e vincos, atendendo 

todos os parâmentros para 

garantir a qualidade de 

fechamento.

ISE, SuperEnd e CDL

 Da mesma forma,  

concluímos que os perfis de 

1ºOP CMB 13175 e 2ºOP 

CMB 13181 e seus 

equivalentes proporcionaram 

melhores resultados para a 

dupla recravação, obtiveram 

ótimas condições, tanto em 

embutimento quanto à rugas 

e vincos, garatindo assim a 

qualidade de fechamento.
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Obrigado

Consideração


