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2. Resumo do Trabalho
Considerando a importância dos processos de soldagem a arco na indústria metal mecânica, o
investimento em tecnologias que tornem o processo mais produtivo, menos poluente e com custo
acessível faz-se necessário. Neste sentido, o presente projeto trata do estudo, simulação e
desenvolvimento de uma ferramenta para o aumento da produtividade do processo TIG através da
interferência no campo eletromagnético formado pelas correntes de soldagem através de eletroímãs. Em
primeiro momento foram realizadas simulações computacionais no software Ansys Maxwell para
compreender os efeitos da utilização dos eletroímãs, em diferentes configurações de intensidades de
correntes, polaridades e posicionamentos relativos ao eletrodo de soldagem. Nessa etapa foi possível
visualizar as forças resultantes que causam um fenômeno chamado de deflexão magnética, que altera o
formato da seção transversal do arco elétrico, o qual anteriormente era circular, passando a ser uma
elipse, sendo condizente com o esperado e demonstrado na literatura. Esse fenômeno possibilita o
controle da forma geométrica do arco e, consequentemente, da pressão do arco elétrico e forma da poça
de soldagem, o que é fundamental para buscar reduzir defeitos como o humping, comum no processo
TIG quando se aumenta as correntes e velocidades de soldagem. Atualmente está sendo realizada a
integração entre o robô IRB 140 e a fonte de solda HELIARC 255 AC/DC da ESAB, o que permitirá uma
padronização adequada dos ensaios com o protótipo que serão realizados na sequência, para
comparação com os resultados das simulações e avaliações quanto a possível redução de defeitos e
aumento de produtividade.
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