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RESUMO 
 
 

O processo de soldagem é um dos processos mais eficazes de fazer com que dois materiais 
metálicos sejam unidos. Existem no mercado vários tipos de solda: a MIG, MAG, TIG, 
oxiacetilênica, arco elétrico. A máquina de solda que será trabalhada no projeto será a arco 
elétrico. Soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido (em Ingles Shielded Metal Arc 
Welding – SMAW), também conhecido como soldagem manual a arco elétrico (MMA), é um 
processo manual de soldagem que realizado com o calor de um arco elétrico mantido entre a 
extremidade de um eletrodo metálico revestido e a peça de trabalho. O calor produzido pelo 
arco elétrico funde o metal, a alma do eletrodo e seu revestimento de fluxo. Os gases 
produzidos durante a decomposição do revestimento e a escória líquida protegem o metal de 
solda da contaminação atmosférica durante a solidificação. Devido à sua versatilidade de 
processo e da simplicidade de seu equipamento e operação, a soldagem com eletrodo 
revestido é um dos mais populares processos de soldagem. O SMAW é amplamente utilizado 
na construção de estruturas de aço e na fabricação industrial. O processo é principalmente 
utilizado para soldar ferro e aço (incluindo o aço inoxidável), mas também podem ser soldadas 
com esse método ligas de níquel, alumínio e cobre. Máquinas de solda portáteis são limitadas 
pelo seu desempenho baixo em relação ao tempo de execução. As máquinas de solda 
industriais são projetadas para que suportem por muito tempo o trabalho sem que ela tenha 
que parar devido a um dispositivo de resfriamento que não deixa a máquina superaquecer. 
Estas máquinas utilizam como fonte térmica para fusão de uma peça metálica, o arco voltaico, 
o qual poderá ser produzido por uma corrente contínua ou alternada, com a utilização de 
eletrodos de carvão ou metálicos. Porém as máquinas portáteis não apresentam qualquer meio 
de resfriamento para que se possa trabalhar durante um longo período de tempo. O projeto 
terá como objetivo a instalação de um dispositivo (cooler) para que ela suporte por durante um 
longo período de tempo sem que esta se superaqueça e assim fazer com que o operador não 
tenha que parar para esperar a máquina esfriar, pois isso acarretará perda de tempo e 
consequentemente perda de dinheiro.O que se pode concluir em relação a este projeto é que 
com a instalação do cooler, pode-se conseguir um aumento do ciclo de trabalho da maquina, 
proporcionando economia de tempo e evitando a perda de dinheiro em vista do que era a 
máquina de solda quando ela não apresentava o dispositivo. 


