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Pré-requisitos: 

Código Disciplina 

EMC 410170 Processos de Soldagem a Arco de Eletrodo não Consumível e Processos Híbridos. 

 

Ementa: 

A disciplina tem como objetivo principal o estudo do comportamento dos parâmetros elétricos de 
processos de soldagem a arco híbridos e processos duplo arco. Além disso, serão abordados os seguintes 
tópicos: Estudo das interações entre arcos nos processos híbridos e duplo arco por meio do inter-
relacionamento entre resultados de aquisição de imagens do arco, parâmetros elétricos, modelos 
elétricos e eletromagnéticos. Estudo de particularidades e requisitos de fontes de corrente e estratégias 
de controle para processos híbridos e duplo arco. Influência de campos magnéticos externos nos 
processos híbridos e duplo arco. Processos híbridos e duplo arco que serão abordados: TIG-TIG (TIG 
Duplo Eletrodo), TIG-MIG, Plasma-MIG (coaxial e tandem), MIG-MIG (Duplo MIG). 

 
Programa: 

- Panorama científico - tecnológico dos processos duplo arco, híbridos e com controle dinâmico da 
alimentação de arame. (4 horas) 
- Tecnologia da medição de parâmetros elétricos do arco em processos híbridos ou de duplo arco. (4 
horas) 
- Metodologias de processamento e avaliação de parâmetros elétricos do arco (corrente e tensão) de 
processos híbridos ou de duplo arco. (6 horas) 
-Avaliação das tecnologias de construção e programação de fontes de soldagem para processos duplo-
arco. (4 horas) 
- Aplicação de técnicas de aquisição em imagens em processos híbridos e duplo arco. (4 horas) 
- Técnicas de avaliação e inter-relacionamento entre imagens do arco, parâmetros elétricos para 
proposição de modelos de interação entre arcos. (4 horas)  
- Influência de campos magnéticos externos nos processos híbridos e duplo arco. (4 horas) 
 

 

Forma de Avaliação: 

-Avaliação escrita (Prova) 
-Seminários sobre tópicos escolhidos. 
-Seminários sobre experimentos realizados em laboratório. 
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