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RESUMO 

   Este trabalho visa o estudar o efeito do pré-aquecimento do metal base antes da 

soldagem que seria o aço 1020, por meio do processo de eletrodo revestido.  

   Quando se faz um pré-aquecimento na chapa é com o intuito de obter uma maior 

profundidade e largura do cordão, além de diminuir a velocidade de resfriamento da 

solda e impede, desse modo, a trinca a frio na solda. 

INTRODUÇÃO 

O Processo com eletrodo revestido (SWAW – Shielded Metal Arc Welding) é um 

dos processos a arco mais utilizados na soldagem de aços especiais e de alta liga, 

podendo ser utilizado em todas as posições, em metal de base com espessura 

acima de 1,6 mm e em áreas de acesso limitado. 

A soldagem com eletrodo revestido, o soldador é responsável pela abertura e 

fechamento do arco elétrico e pela execução dos movimentos de avanço e 

mergulho do mesmo, enfatizando que esses movimentos devem ser realizados de 

forma que o comprimento do arco seja mantido constante durante todo o processo 

(Figura 1).                                                                      Fig.1 Esquema de soldagem   

                                                                                 manual com eletrodo 

                                                                               revestido (FELIZARDO, 2003). 

   O interesse principal deste trabalho está relacionado ao comportamento do 

cordão mediante uma soldagem com a chapa já aquecida com isso facilitando a 

penetração do cordão, isso se deve, pois o calor criado no arco elétrico é o que faz 

a soldagem acontecer, quando a chapa já esta aquecida o calor será maior com 

isso aumentando a penetração e tendo um resfriamento mais uniforme mediante 

todo o material já estar aquecido ao invés de só o cordão e a ZAC, com isso se tem 

um resfriamento mais lento evitando alguns defeitos como empenamento e trincas 

a frio (FELIZARDO, 2003).   

      Como todas as técnicas de soldagem elétrica, o processo com eletrodo com 

eletrodo revestido contém um número de perigos ocupacionais bastantes sérios. É 

responsabilidade do projetista da fonte limitar a tensão em aberto a um mínimo 

praticável, promover o isolamento interno adequado e garantir contra o 

aquecimento elevado sob as condições previstas de uso (BRANDI, 2013). 



 
 

 

 

OBJETIVOS 

   Avaliar os fatores que influenciam na soldagem do aço 1020: Corrente de 

soldagem; Diâmetro do eletrodo; Espessura do revestimento; Polaridade; Tipo de 

revestimento; Temperatura do pré-aquecimento e Resfriamento do metal base e do 

cordão. 

METODOLOGIA: No estudo está sendo utilizado uma chapa de aço ABNT 1020 

onde foram retirados cinco corpos de prova com dimensões de 100mm de largura, 

200mm de comprimento e 6mm de espessura.                                                                                         

   Soldagem: Para a realização da soldagem, foi utilizado o processo eletrodo 

revestido com a máquina Miller XMT 304 CC/CV e o consumível utilizado foi o E 

7018 com espessura de 2,5mm. A soldagem foi efetuada em cinco amostras sendo 

mantido o os padrões da máquina com a variável sendo a temperatura de pré-

aquecimento. Abaixo consta os Parâmetros de Soldagem: 

Tabela 2: Parâmetros de soldagem 

Corpos 

de 

prova 

Velocidade 

média de 

soldagem 

(mm/min) 

Tensão 

(V) 

Corrente 

(A) 

Temperatura de 

pré-aquecimento 

(°C) 

Tempo de      

 pré-

aquecimento 

(min) 

1 115,4 ±13,8 25,1 95,5 50 8 

2 115,4 ±13,8 25,1 95,5 100 8 

3 115,4 ±13,8 25,1 95,5 150 8 

4 115,4 ±13,8 25,1 95,5 200 8 

5 115,4 ±13,8 25,1 95,5 250 8 

Figura 3 mostra os corpos de prova soldados, de 1 a 5 (da esquerda para a direita). 

                                                                                          Fig. 3: Corpos de prova                     

                                                                   Soldados. 

 

 

As chapas foram cortadas para se realizar o embutimento e o polimento como 

mostra as figuras 4 e 5.       

 



 
 

                                          Fig.4                                                    Fig.5  

                                         Polimento                                             Amostras Polidas 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

   Metalografia: Depois de soldados, os corpos de prova foram devidamente 

preparados para os ensaios de metalografia e em cada corpo de prova efetuou-se 

analises de macrografia; 

Fig.6 amostra 1 Fig.7 amostra 2 Fig.8 amostra 3 Fig.9 amostra 4 Fig.10: amostra5 

 

 

 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 A tabela a seguir mostra a relação da temperatura utilizadas nas chapas e a 

diluição que é proporcional a temperatura. 

              Tabela 3 : Taxa de Diluição para cada uma das amostras 
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