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RESUMO 
 
 

AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE SOLDAGEM PROCESSO GMAW UTILIZADO NA 
RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DA MÁQUINA DE ESCARFAGEM DE LINGOTES No 
processo de produção de aços especiais de barras laminadas, em se tratando especificamente 
da máquina de escarfagem, existe um período de vida útil das unidades (subconjunto), 
constituídas por sapata e pastilhas. Por volta de cinco mil lingotes, as pastilhas podem 
apresentar fraturas, tendo a necessidade de substituir a unidade por uma nova, gerando um 
custo elevado. No material da sapata há predominância do cobre (1,02%), molibdênio (0,61%), 
tungstênio (0,52%), cobalto (0,42%) e cromo (0,30%) e o material das pastilhas possui cromo 
(5,70%), cobalto (2,40%), silício (1,53%) e níquel (1,09%) em sua maior predominância. Para 
estes materiais, quando submetidos ao processo de soldagem a arco elétrico devem sofrer um 
pré-aquecimento a uma temperatura mínima de 450ºC. O processo de soldagem GMAW (Gas 
Metal Arc Welding) utilizado para esta aplicação, mais conhecido como processo MIG/MAG é 
um processo que apresenta alta taxa de deposição e pode ser facilmente mecanizado. Este 
consiste em uma fonte de soldagem e um arame sólido que é alimentado continuamente por 
meio de uma bobina, realizando assim a união dos materiais. O arco elétrico funde o arame de 
forma contínua à medida que é alimentado à poça de fusão. O metal de solda é protegido da 
atmosfera por um fluxo de gás, ou mistura de gases. O presente trabalho tem como objetivo 
minimizar o custo de reparo das unidades, mantendo-se as sapatas e substituindo o conjunto 
de pastilhas. Para tanto, foram realizados testes para determinação dos parâmetros e 
posteriormente soldagem das pastilhas na sapata. A retirada da solda da sapata é feita por 
disco de desbaste para aços Norton Super BDA 54. Após a retirada das pastilhas, a sapata 
passa por uma operação de jateamento de areia com o auxílio do equipamento Blastibrás BUX-
7570/Y e um jateamento minucioso de ar comprimido a uma pressão de 6 bar. Para execução 
do processo de soldagem da sapata foi necessário realizar o pré-aquecimento entre 300ºC à 
450ºC e os parâmetros de soldagem com variação de tensão entre 21V e 24V e velocidade de 
alimentação do arame com variação entre 280A à 300A. O arame utilizado foi conforme a 
norma AWS A5.7 e argônio puro como gás de proteção em corrente contínua (CC+). Com a 
sapata totalmente limpa e isenta de qualquer impureza, as pastilhas foram montadas nos 
canais estabelecidos. Após os testes, observou-se uma grande melhora na execução do 
cordão de solda, com aspectos morfológicos satisfatórios para os objetivos do projeto. Devido à 
elevada condutividade térmica da sapata, a realização de um pré-aquecimento inferior ao 
requerido, levou ao surgimento de diversas descontinuidades. A realização da soldagem da 
sapata foi sempre obedecendo aos estudos do projeto e seus respectivos parâmetros de 
aplicação. Os resultados morfológicos do cordão de solda, para os maiores valores dos 
parâmetros foram satisfatórios. Após soldagem da sapata foi iniciado o trabalho de acabamento 
do cordão de solda com disco de desbaste para aços Norton Super BDA 54, evitando ressalto 
acima do nível das pastilhas. Palavras-chave: unidades, fraturas e recuperação. 


