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RESUMO 
 
 

Atualmente um dos maiores problemas encontrados nas mineradoras são os desgastes de 
suas peças e equipamentos, desgastes estes uma das maiores fontes de gastos com 
manutenção. Isto se dá pela constante abrasão devido ao próprio processo de transporte, 
manuseio e retirada de minério. E visando minimizar este problema grande tem sido o estudo 
da tribologia, e a aplicação de ligas metálicas por soldagem em superfície tem apresentado 
grande eficácia. Esta aplicação tem como objetivo a proteção contra o desgaste e o aumento 
da vida-útil destas peças e equipamentos, consequentemente grande redução de custos. Para 
a aplicação do revestimento por soldagem, os arames tubulares tem sido uma alternativa cada 
vez mais viável, quando comparado com outros processos, devido a sua alta produtividade e 
qualidade do material depositado. Este trabalho teve como objetivo fazer um estudo 
comparativo da resistência ao desgaste abrasivo do revestimento aplicado por soldagem com 
arames tubulares em placas de aço com à adição de Carbonetos de Cromo e Carbonetos 
complexos de Cromo – Vanádio. Os revestimentos foram aplicados em chapas de aço A-36 
com o controle de alguns parâmetros como, corrente, velocidade de alimentação do arame e 
tensão. Durante o processo a temperatura inter-passe foi controlada com o auxilio de um 
pirômetro óptico para manter a temperatura na faixa de 150°C. Os corpos de prova foram 
obtidos por corte a jato d’água, em seguida os mesmos passaram por lixamento manual para 
garantir a completa homogeneidade da superfície na qual posteriormente foi submetida ao 
ensaio de dureza. Para o procedimento de macrografia foram lixados os corpos de prova com a 
sequencia de granulação de lixas, 180, 220, 400, 600 e 1200 logo em seguida atacadas com 
uma solução composta por 3 g de Cloreto Férrico, 3 ml de solução ácido nítrico a 68%, 15 ml 
de solução de ácido clorídrico a 38% e 50 ml de H2O. Em sequencia a este procedimento foi 
cortado amostras dos corpos de prova, que serviram para a analise micrográfica. Para o 
procedimento de micrografia os corpos de prova passaram pelas mesmas etapas do 
procedimento citado anteriormente diferenciando apenas que antes do ataque químico foi feito 
um polimento através de uma maquina politriz com lixas de granulação de 6 &#956;m e 1 
&#956;m, e em sequencia atacados conforme literatura. O resultado obtido das amostras 
micrográficas apresentou precipitação de carbonetos. As medidas de dureza variaram entre 44 
a 80 HRc, esta dureza elevada se deu devido a presença dos carbonetos de cromo e vanádio, 
presentes no metal depositado.Como conclusão foi possível confirmar os benefícios da 
soldagem nas ligas utilizadas para produção de chapas revestidas em uma ou mais camadas e 
a influência que tais parâmetros tiveram sobre a solda, os carbonetos formados, assim como as 
durezas do depósito de solda. Para tais procedimentos foi possível encontrar a correção 
necessária na formulação do consumível visando o menor custo, adicionando o mínimo de 
elementos de liga para se conseguir o melhor resultado possível. 


