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1. RESUMO 

Este projeto tem o objetivo de aumentar a produtividade na linha de máquinas de              

soldagem por resistência “soldagem a ponto”, promovendo-se a substituição dos          

eletrodos convencionais fabricados em cobre eletrolítico por outros em cobre cromo,           

com maior resistência ao desgaste, diminuindo setups da máquina de solda por            

resistência, com durabilidade aproximadamente 3 vezes maior, com aumento         

significativo na produtividade do processo de soldagem a ponto da empresa. 

Palavras chave: Soldagem por resistência. Ligas de cobre. Cobre cromo. Eletrodos. 

2. INTRODUÇÃO 

A soldagem por resistência é um processo de pressão, produzido a partir da             

superfície de contato entre duas peças distintas, por meio de calor gerado por efeito              

Joule durante a circulação de corrente elétrica na resistência de junção (KEARNS,            

1984). Estas peças são eletrodos de cobre, conforme pode-se observar no destaque            

da Figura 1. 
Figura 1 – Máquina de solda por resistência a ponto, em linha de produção, no destaque os 

eletrodos de cobre, utilizados para pressionar as superfícies a serem soldadas. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

No SETUP (troca de produtos, formato ou tamanho na linha de produção) do             

equipamento de soldagem por resistência, o eletrodo é apeça que deve sempre ser             

substituída, para se obter uma solda de qualidade,assim a obtenção de um material             

dos eletrodos, com maior resistência diminuirá o tempo gasto no SETUP, com isso             

aumentará a produtividade do equipamento utilizando-se um eletrodo com maior          

vida útil, reduzindo-se o custo da operação de soldagem. 

 



3. OBJETIVO 

Objetivo deste trabalho é desenvolver um material mais resistente ao          

desgaste sob tensão de compressão sofrido pelos eletrodos na soldagem por           

resistência a ponto, objetivando-se um aumento da vida útil em 50%. 

4. METODOLOGIA 

Os testes de durabilidade estão sendo realizados com eletrodos dos dois tipos            

de cobre, instalados na linha de produção, na máquina de solda a ponto, em iguais               

condições de processo, de forma a se comparar o desempenho de cada material em              

número de horas de uso. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O excesso de trocas contínua dos eletrodos da máquina de soldagem a ponto             

em linha, estavam levando a perdas de tempo com setup de máquina e desperdícios              

de materiais, este cenário levou o setor da manutenção da empresa Prime, a propor              

o teste de novos materiais, de forma a reduzir as trocas contínuas de eletrodo e               

reduzir os tempos de setup. 

Para atender tais requisitos,são propôs-se testar uma de liga de cobre cromo            

endurecida por tratamento térmico e precipitação, conforme pode-se observar na 1.           

(KOLOSOSKI, 2003). 

A Tabela 1, a seguir, mostra as ligas de cobre que estão sendo testadas nos               

eletrodos no processo de soldagem a ponto. 
Tabela 1 – Tipos de ligas de cobre utilizadas em eletrodo, sendo que a direita tem-se o cobre 

cromo. 

 
Fonte: KOLOSOSKI, 2003. 



No projeto, o cobre eletrolítico e o cobre cromo, estão sendo comparados,            

enquanto durabilidade, preço e condução elétrica, pois, ao diminuir a quantidade de            

cobre, na liga que por outro elemento, que aumenta a resistência ao desgaste, o              

eletrodo deve continuar conduzindo a corrente elétrica, da mesma maneira que o            

eletrodo de cobre eletrolítico. Assim a resistência de soldagem e a passagem de             

corrente,fatores importante no processo de soldagem por resistência, não devem ser           

prejudicadas com a substituição do cobre eletrolítico pela liga cobre cromo,que           

confere maior dureza e resistência mecânica do eletrodo (MODENESI, 2011). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Como resultados preliminares do projeto em andamento, observa-se que a          

durabilidade do eletrodo após a modificação,está em três vezes maior comparado           

com o material utilizado anteriormente. No gráfico da figura 2, pode-se observar que             

os eletrodos de cromo eletrolítico, utilizado até o momento, em média, para 96             

horas, produz 24 toneladas de material soldado. 
 

Figura 2 – Produção média em toneladas por hora de eletrodos de cobre eletrolítico. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Por outro lado, observando-se o gráfico da figura 3, para 288 horas, o eletrodo              

com o novo material, produz, aproximadamente 70 toneladas de material. 
  



Figura 3 – Produção média em toneladas por horas de eletrodos de cobre eletrolítico. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

Os testes continuam, e vêm demonstrando que os eletrodos fabricados em           

liga de cobre cromo, podem vir a substituir os eletrodos fabricados com liga de cobre               

eletrolítico, o levantamento final do projeto levará em consideração o custo/           

benefício, para adotar a nova liga. 
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