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RESUMO 

 

Desde o desenvolvimento do primeiro Laser de rubi, a tecnologia Laser tem sido 

amplamente pesquisada pelos acadêmicos. Atualmente, o Laser Cladding tem sido 

um processo industrial atraente devido às suas vantagens significativas em relação 

às técnicas de fabricações convencionais. Usado, principalmente, para revestimento 

de superfícies, ele tornou-se uma das aplicações importantes nos reparos e na 

utilização de camada de proteção nos ramos de indústria aeronáutica e 

automobilística. O processo Laser Cladding utiliza uma fonte de calor a laser para 

depositar uma camada fina do material de adição em substrato, que proporciona a 

possibilidade de produzir as peças de diversas propriedades especiais ao aplicar o 

revestimento de material de liga. No entanto, os parâmetros e os métodos neste 

processo ainda exigem pesquisa e desenvolvimento. Neste contexto, o presente 

Trabalho de Conclusão de Curso descreve o desenvolvimento de controle de curto-

circuito para sistema de alimentação dinâmica de arame aplicado no processo Laser 

Cladding. Esse protótipo será integrado a um equipamento CNC munido de uma fonte 

de Laser. O objetivo principal desse desenvolvimento é projetar e construir um sistema 

de controle de curto-circuito que exerce as funções de monitorar e controlar a 

alimentação e a frequência de arame durante o processo de Laser Cladding. O 

desenvolvimento do projeto foi dividido em análise de informações e conceitos do 

projeto, desenvolvimento do sistema de controle, integração e ensaio. Os resultados 

preliminares alcançados mostram que o protótipo desenvolvido atende a função de 

controlar a alimentação e a frequência de oscilação de arame, porém, para resultar 

cordões de qualidade estável, é preciso realizar mais experimento e ajuste de 

parâmetro. 

  

 

Palavras-chave: Revestimento de superfície. Controle de movimento. Alimentação 

Oscilante. Material de adição. CNC Laser. 
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ABSTRACT 

 

Since the development of the first ruby laser, the laser technology has been widely 

researched by academics. Currently, laser cladding has been an attractive industrial 

process because their significant advantages opposed to conventional manufacturing 

techniques. Mainly used for surface coating, it has been one of the important 

applications in repairs and protective coatings in the aeronautical and automobile 

industries. The Laser Cladding process uses a laser heat source to deposit a thin layer 

of filler material on the substrate, which has the potential to produce parts of various 

distinctive properties by applying the alloy coating. However, the parameters and 

methods in this process still require research and development. In this context, this 

undergraduate thesis describes the development of short circuit control for dynamic 

wire feed system applied in the Laser Cladding process. This prototype will be 

integrated a CNC with a laser system. The main objective of this development is design 

and build control system actives by short circuit that performs the functions of 

monitoring and controlling the wire feeding and their frequency during the Laser 

Cladding process. Project progress was structured in information analysis and design 

concepts, control system development, integration and testing. The results obtained 

demonstrate that the prototype meets the function of controlling the wire feed and their 

oscillation frequency, however, to achieve yield stable quality beads is needed to 

conduct more experiments and parameter setting. 

 

 

Keywords: Surface Cladding. Motion control.  oscillate feeding. Filler materials. CNC 

Laser. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo Laser Cladding fornece um método útil para revestir o substrato 

com materiais específicos que possuem propriedades benéficas. Na superfície de 

substrato metálico é depositada uma camada fina dos materiais a serem revestidos; 

essas camadas são aquecidas e fundidas através do feixe de laser, e rapidamente 

solidificadas até formarem um revestimento de superfície metalúrgica no substrato.  

Em comparação às tecnologias tradicionais, o processo Laser Cladding 

apresenta vantagens, como rápida solidificação, estrutura fina, baixa taxa de diluição, 

pequena deformação e alta aderência metalúrgica entre o revestimento e o substrato. 

A camada revestida é capaz de melhorar várias características, tais como, resistência 

à abrasão, resistência à corrosão, resistência a altas temperaturas, resistência à 

oxidação e isolamento térmico em um substrato de baixo custo.  

No processo Laser Cladding, a deposição de material pode ser alimentada 

em forma de pó, arame ou pasta. A forma de alimentação de material mais empregada 

e pesquisada nas indústrias e literaturas é a alimentação em forma de pó e arame 

metálico. O processo Laser Cladding por injeção de pó teve elevado nível 

comercialização por sua flexibilidade e precisão, porém, possui desvantagens como 

baixa eficiência de utilização de material e poluição de área de trabalho. O método por 

alimentação de arame, como via alternativa para alimentação do material, caracteriza-

se pela alta eficiência de utilização do material e taxa de deposição, sendo aplicado 

principalmente na fabricação de estruturas de dimensão elevada. No entanto, essa 

forma possui grandes limitações na descontinuidade de alimentação de arame e alta 

diluição durante execução de processo.  

Em virtude de crescente demanda na área de pesquisa sobre o processo 

de revestimento à fonte Laser, propõe-se desenvolver um sistema de controle de 

curto-circuito para alimentador de arame do processo Laser Cladding. O projeto será 

dividido em: (a) parte eletroeletrônica, que trabalha de forma integrada para receber o 

sinal vindo de mecanismo, aplicando o compensador e orientação de processo; (b) 

parte de programação do software que será projetada que será ajustável de acordo 

com diferentes condições de trabalho. No final do projeto, serão realizados os ensaios 

variando os parâmetros do controle para analisar as características dos cordões 

resultantes. 
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Este texto aborda o desenvolvimento de sistema de controle de curto-

circuito para alimentação dinâmica do processo Laser Cladding. No capítulo 2 é 

apresentado os objetivos deste trabalho. O capitulo 3 relata o estado da arte, que 

contém as informações bibliográfica existente. Nos capitulo 4 e 5 são apresentadas, 

respectivamente, os métodos e matérias utilizado para levantar as soluções de 

problemas propostos, e desenvolvimento do sistema protótipo conforme concepção 

encontrada. O capitulo 6 explicam a integração, ensaio e análise realizado para validar 

a funcionalidade do sistema protótipo. 

 

1.1 Definição do problema 

 

A alimentação dinâmica de arame no processo Laser Cladding é um 

assunto relativamente novo na área de tecnologia Laser, porém grande parte dos 

trabalhos científicos concentra-se na alimentação continua e deslocamento de arame 

definida. Conforme exposto na justificativa, este projeto visa contribuir a parte de 

pesquisa sobre o controle de alimentação dinâmica do processo Laser Cladding. Para 

demostrar o funcionamento do sistema, o controle do avanço de arame é acionado 

pelo sinal de um optoacoplador de alta velocidade no momento de contado entre o 

arame e o substrato.  

O seguinte trabalho possui uma proposta de desenvolver um sistema 

complementar para controlar a alimentação dinâmica do processo Laser Cladding por 

meio de curto-circuito.  

 

1.2 Justificativa 

 

A tecnologia da soldagem de revestimento é aplicada em diversas áreas 

de fabricação visando à proteção contra abrasão e corrosão. Para atender à alta 

demanda de componente de resistência ao desgastes, diversos processos foram 

criados com o objetivo de obter e adicionar as características diferentes na peça 

resultante. Entre os processos, destaca-se o Laser Cladding, que faz parte do grupo 

Manufatura Aditiva (MA) a Laser. A principal vantagem do processo Laser Cladding é 

possuir materiais de adição consumível, principalmente na alimentação de arame, que 

aumenta a molhabilidade e reduziu a porosidade na camada revestida. Este trabalho 
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visa desenvolver o controle do avanço de arame do processo Laser Cladding por meio 

de efeito de curto-circuito. Isso poderia garantir uma deposição de material uniforme 

e acréscimo da qualidade das camadas revestidas. 

As indústrias têm investido na pesquisa e desenvolvimento no processo de 

deposição metálica por arame em busca de melhoria dos resultados em relação custo-

benefício; neste contexto, visando contribuir com o desenvolvimento de tecnologia 

para alimentação dinâmica no processo Laser Cladding e apoiar os projetos de 

mestrado desenvolvidos no laboratório de mecânica de precisão (LMP) da UFSC, este 

trabalho se torna importante na busca pelo desenvolvimento de um sistema que 

permita controlar e compensar a alimentação de arame.  

 

1.3 Objetivo geral 

  

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de controle de 

curto-circuito que exerce as funções de monitorar e controlar eletromecanicamente da 

alimentação e a frequência de arame durante o processo de Laser Cladding.  

 

1.4 Objetivos específicos 

 

 Visando o objetivo geral deste trabalho, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

a) estudar e analisar os resultados dos ensaios feitos no sistema de 

alimentação de arame atual; 

b) desenvolver um sistema de controle para alimentador de arame; 

c) analisar a possibilidade de integrar o protótipo com a máquina 

Laser, propondo soluções flexível e modulares; 

d) avaliar a qualidade das camadas revestidas para distintos 

parâmetros. 
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2 ESTADO DA ARTE 

 

Neste capitulo, serão apresentadas as principais informações da literatura 

exposta em duas partes: informações sobre o processo Laser Cladding e informações 

sobre sistema de controle de alimentação de arame. 

 

2.1 Princípio básico do processo Laser 

A palavra ‘Laser’ foi primeiramente proposto por Schawlow e Townes para 

definir a luz amplificada por emissão estimulada de radiação. O processo laser se 

deve inteiramente o fenômeno de emissão estimulado. Muitos materiais podem ser 

feitos para mostrar esse fenômeno de emissão estimulada, mas apenas alguns têm 

capacidade de gerar energia significativa, pois é necessário excitar um determinada 

quantidade de elétrons para um nível de energia superior e obter uma inversão de 

população. Neste momento alguns fótons de elétrons estimulados se desloque para 

próximos elétrons, estimulando sua emissão de fóton. Após processo de estimulo dos 

elétrons, o feixe de luz é emitido de comprimento de onda definido. (STEEN; 

MAZUMDER, 2010) 

Os principais materiais para emissão de Laser são dióxido de carbono 

(CO2), monóxido de carbono (CO), Nd-YAG, vidro de neodímio (Nd: vidro), YAG 

dopado com itérbio (Yb: YAG ), YAG dopado com érbio (Er: YAG), excimer (KrF, ArF, 

XeCl) e lasers de diodo (GaAs, GaAlAs, InGaAs, GaN). 

 

2.2 Processo Laser Cladding 

 

Os processos de fabricação de peças tridimensionais a partir de matéria-

prima são compostos de três tipos: (1) conservativo (o volume de material se mantém 

constante durante o processo), a peça é obtida através da aplicação de forças para 

adquirir a forma requerida; (2) subtrativo, o material é removido de um bloco maciço 

até a forma da peça; (3) aditivo, o objeto é formado pela adição sucessiva de material. 

 O processo Laser Cladding é uma tecnologia moderna de fabricação, 

baseada no tipo aditivo, que realiza a deposição de revestimentos protetores de 

desgaste e corrosão em peças e ferramentas, aplicados especialmente nas indústrias 
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aeronáutica e automotiva. Esse processo permite que vários substratos e materiais 

de revestimento sejam combinados. Os materiais utilizados podem variar de ligas 

duras à base de cobalto ou níquel como substrato adicionado em aços e revestimentos 

cerâmicos em alumínio. Devido à característica de poucos defeitos metalúrgicos na 

camada e poder utilizar diversas ligas de adição com baixa deformação e diluição, o 

Laser Cladding é muito usado para reparo de peças de turbinas e ferramentas 

moldadas e danificadas por desgaste. (RODRIGUES, 2019) 

 

2.2.1 Alimentação de material do Laser Cladding 

 

A alimentação de material no processo Laser Cladding é feita através da 

forma de pó, arame ou pasta, conforme mostrado na Figura 1. Segundo Steen e 

Mazumder (2010), as formas de alimentação de material mais empregadas no 

processo são por alimentação de pó e por arame devido as suas vantagens no 

processo Cladding. Na alimentação por pó, o material de revestimento em forma de 

pó é soprado através um bocal para dentro de uma poça de fusão na superfície da 

peça de trabalho gerada pelo feixe de laser. Portanto, usando alimentação por pó no 

processo de soldagem pode-se produzir uma junção muito forte entre o substrato e o 

material de adição, a junção apresenta redução da diluição substancial do 

revestimento com o material do substrato. Já no processo de alimentação por arame, 

o material de adição é processado através de um alimentador de arame, direcionando 

o material para a superfície de trabalho. Esse processo possui algumas vantagens se 

comparado ao método de alimentação de pó, tais como, a adaptação à posição de 

revestimento; o custo mais baixo dos arames metálicos se comparando ao pó 

metálico; e maior porcentagem de aproveitamento do material de adição. Sendo por 

estas razões, a alimentação por arame será adotadas neste trabalho. 
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Figura 1 - As formas de alimentação do processo Laser Cladding: a) pó, b) arame e c) pasta 

 

Fonte: Adaptado de STEEN; MAZUNDER (2010). 

  

No processo de alimentação por arame, o arame alimentado precisa formar 

um ângulo em relação ao feixe de Laser ou superfície de substratos. No processo de 

adição, a estabilidade de formação de cordões depende da interação entre o material 

de adição, feixe de Laser e a poça de fusão formada no substrato.  

A Figura 2 mostra a formação de cordões no processo de alimentação 

lateral no esquemático e no processo real.  

 
Figura 2 - Esquemático de interação de Laser para arame (A) e Imagem de processo na 

situações reais (B) 

Vista Lateral

Vista Superior

Bocal
Poça de 

fusão

Arame

Direção de deposição

Feixe de 

Laser

Cordão

Substrato

A B
 

Fonte: Adaptado de Heralić (2012) 
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2.2.2 Alimentação dinâmica 

 

Por volta de 1982, surgiu a técnica de alimentação dinâmica para processo 

de soldagem a arco em função de atender à demanda de reparos das turbinas de 

aeronaves.  O processo é feito por meio de comunicação entre o sistema de 

alimentação e a fonte de soldagem, que realiza o avanço de arame sincronizado à 

variável elétrica de soldagem. 

 

2.2.3 Parâmetro do processo de Laser Cladding alimentado por arame 

 

Segundo Hagqvist et al. (2014), o principal problema do método de 

alimentação de material em forma de arame para Laser Cladding tem sido manter um 

processo de deposição estável, ou seja, o posicionamento e orientação de arame em 

relação ao Laser e à poça de fusão. O processo deve garantir que o arame é 

alimentado na poça de fusão continuamente, pois caso contrário, o processo 

interromperia totalmente. Portanto, a distância entre o alimentador e substrato deve 

ser muito bem controlada.  

Conforme mostrado na Figura 3, a ligação entre o material depositado e o 

substrato deve ser mantida para melhorar a qualidade de deposição de material. Se a 

ligação entre o material fundido e a superfície do substrato for interrompida, o feixe de 

Laser ampliará a poça de fusão, enquanto na ponta do arame formar-se-á uma gota 

esférica, e o mesmo continuará crescendo até ser puxado para a poça de fusão por 

efeito de gravidade. Por outro lado, se o arame for mergulhado muito para dentro da 

poça de fusão, provocará a oscilação em sua ponta e poderá levar a defeitos de falta 

de fusão no material depositado, já que ele não foi fundido adequadamente no 

substrato. 

 



21 

 

 

Figura 3 - Os modos de deposição: Deposição de distância normal (A); Deposição de distância 
reduzida (B); Deposição de distância elevada (C) 

Feixe de Laser 

Cordão

Substrato

Arame

Excesso

Ligação 

enfraquecida

Direção de deposição Direção de deposição Direção de deposição

A B C

 
Fonte: adaptado de Hagqvist et al. (2014) 

 

Além dos parâmetros relacionados de posicionamento do arame em 

relação ao substrato, existem outros parâmetros relacionados ao Laser que garantem 

a estabilidade da fusão de material no substrato. São eles:  

a) p otência do Laser: influencia diretamente na energia conduzida ao 

arame e substrato, o fenômeno da deposição do material na poça de 

fusão; 

b) velocidade de alimentação: pode-se ajustada para alterar a quantidade 

de material adicionado no substrato, bem como a fusão dos mesmos. 

c) tamanho e forma do feixe de Laser: controla o tamanho e a forma da 

poça de fusão; 

d) diâmetro do arame: o parâmetro é escolhido de acordo o tamanho do 

feixe de Laser em função de garantir a fusão do material de adição no 

substrato; 

e) foco do feixe de Laser: o parâmetro afeta a intensidade de 

transferência de energia a substrato, o que pode resultar em cordões 

de diferentes características geométricas. 

 

2.3 Controlador 

 

Nos projetos de sistemas de controle, para que se consiga um controlador 

com desempenho dentro das especificações de trabalho apresentado para o 

processo, deve-se calcular a função de transferência do sistema, que nada mais é que 

a relação de comportamento da variável a ser controlada (saída) em relação à variável 

manipulada (entrada). Essa função de transferência pode ser obtida 
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matematicamente, por meio de equações que relacionem as variáveis, ou 

experimentalmente por meio de ensaios de malha aberta, sem controle.   

Nos projetos de sistemas de controle, a obtenção da função de 

transferência é feita por meio das informações fornecidas pela resposta da planta em 

malha aberta. Em muitos casos práticos, a compensação deve conciliar a precisão em 

regime permanente e a estabilidade relativa. Os ganhos do controlador são calculados 

e escolhidos baseados nesses pré-requisitos. Os controladores mais utilizados nas 

industriais são: Controlador Proporcional (P); Controlador Proporcional-Integral (PI); 

Controlador Proporcional-Derivativo (PD); Controlador Proporcional-Integral-

Derivativo (PID). A Figura 4 ilustra um exemplo de um diagrama de bloco do 

controlador. 

Figura 4 - Diagrama de blocos 

Controlador PID

Planta de processo

Ganho/Sensor

 P

 I

 D

Saída de processo
Referência

 

 Fonte: Adaptado de Ogata (2010) 

 

2.3.1 Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) 

 

No compensador proporcional, a saída da planta é resultado da 

multiplicação de ganho proporcional (Kp) ao valor do sinal de erro. Assim, dentro de 

período determinado, a resposta na saída da planta atinge o valor da referência.  

Como foi tratado anteriormente, quando aumenta o ganho Kp, o erro em regime 

permanente diminui e melhora o resultado do sistema em malha fechada. 

A ação integral corresponde à aplicação de um sinal na saída da planta à 

integral do sinal de erro acumulado no tempo. O controlador integral age no sistema 

em malha fechada para garantir que o sistema obtenha o erro nulo quando atingir 

regime permanente. O controlador integral é utilizado nas melhorias da precisão do 
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sistema; porém, geralmente é aplicado junto a outros controladores, pois ao aplicar 

compensador integral, o sistema tende a piorar a estabilidade devido ao aumento da 

ordem na planta. 

O controlador derivativa consiste em uma planta cujo ganho (Kd) cresce 

quando aumenta a frequência, que deixou o sistema sensível a ruído. Ou seja, a ação 

da planta varia na tendência de evolução do erro. A resposta do sistema tende a reagir 

mais rápida de forma antecipada ou preditiva. O controlador derivativa é usado para 

a obter as respostas de forma mais rápida e mantém a estabilidade relativa do 

sistema. 

O controlador Proporcional-Integral-Derivativo(PID) une as características 

de estabilidade de controle proporcional, assertivo de controle integral e agilidade de 

controle derivativo, ou seja, a resposta do sistema apresenta menos oscilação, o erro 

é reduzido a zero e a subida da sinal mais inclinada que pode causar leve sobressinal 

na referência. (OGATA, 2010) 

 

2.4 Contribuição do trabalho 

 

Neste trabalho pretende-se contribuir com as análises das parametrizações 

e ensaios, feitos através do projeto de um periférico para sistema de Laser Cladding, 

que permite controlar os parâmetros na entrada de sinais e monitorar o avanço de 

arame, assim melhorando o resultado de revestimento. A Figura 5 ilustra um dos 

cordões realizados em ensaios feitos pelo processo Laser Cladding de alimentação 

por arame. É possível perceber, nas variações de parâmetros, que os cordões de 

revestimento apresentam características diferentes e muitas irregularidades.  

 

Figura 5 - O cordão de ensaio realizado no processo Laser Cladding 

 
Fonte: Do Autor (2019). 
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3 MÉTODOS E MATERIAIS 

 

Neste capitulo serão apresentados os métodos e materiais disponíveis para 

o desenvolvimento do protótipo. 

 

3.1 Metodologia 

 

O desenvolvimento do projeto será dividido nas partes de eletroeletrônico 

e software. Na parte de eletroeletrônico, a escolha das soluções e progresso de 

construção de protótipo será com base no método de projeto de produto de Baxter 

(2003). Já em relação à parte de software, será empregada a abordagem do método 

iterativo incremental. O modelo iterativo corresponde à ideia de refinar o sistema 

pouco a pouco. A essência do sistema se mantém inalterada e detalhada em iterações 

sucessivas. De modo geral, o desenvolvimento e integração do equipamento seguirá 

modelo simplificado da metodologia de projeto (Back et al., 2008). Do levantamento 

dos requisitos à execução do projeto será dividida em fases informacional, conceitual 

e detalhado. As atividades planejadas para o desenvolvimento do projeto são 

apresentadas a seguir: 

a) requisitos: a atividade que investigar os requisitos de projeto com 

base nas informações coletadas pela equipe de agente interno do 

laboratório; 

b) infraestrutura: o trabalho de analisar o cenário e estrutura do 

laboratório para adequação técnica do protótipo; 

c) definição de especificação: a definição de especificação do protótipo 

com base dos dados coletados durante validação de funcionamento 

e ordem de importância de cada requisitos; 

d) conceitual: elaboração do projeto conceitual das soluções 

selecionados para prosseguir o projeto; 

e) detalhado: detalhamento dos projetos eletroeletrônico, controlador e 

software do protótipo que será desenvolvido; 

f) construção: fabricação de componentes e código fonte de acordo as 

especificações definidas; 
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g) integração e validação: testes e integração do protótipo com a 

máquina Laser Cladding, e validar o funcionamento de equipamento. 

 

A Figura 6 mostra as fases e a sequência das atividades planejadas deste 

trabalho.  

 

Figura 6 – As fases do processo de desenvolvimento do projeto 

Fase 

informacional

Fase conceitual e 

detalhamento

Fase de 

desenvolvimento e 

resultados

Requisitos

Infraestrutura

Definição de 

especificação

Conceitual

Função global

Construção

Integração e 

validação
Desdobramento 

funcional

Combinações 

das soluções

Concepção final

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

3.2 Requisitos 

 

Inicialmente, foram formadas as necessidades do projeto, levantadas a 

partir das consultas com os membros participantes do Laboratório de Mecânica de 

Precisão (LMP) da UFSC. As informações foram coletadas em uma linguagem de 

engenharia e foram eliminadas as repetições, obtendo o resumo das necessidade do 

projeto, conforme mostrado na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Necessidade do projeto 

Necessidade do projeto 

Alimentação de material de adição 

Detecção do sinal de curto-circuito 

Resistencia nas condições de alta 

temperatura 

Ser modular 

Ser estável 

Equipamento 

Compatível com o gabinete 

Alto grau de automação 

Controle da alimentação de arame 

Eletroeletrônica 

Comunicável com o dispositivo que 

controlar a fonte de Laser 

Fácil de instalar 

Arduino 

Organizado 

Fonte: Do Autor (2019). 

 

3.3 Infraestrutura 

 

A estrutura mecânica designada à pesquisa do Trabalho de Conclusão de 

Curso para controle da alimentação de arame do processo Laser Cladding foi 

disponibilizada pelo Laboratório de Mecânica de Precisão – Laser (LMP-Laser) da 

UFSC. Foi utilizada, assim como seu sistema CNC, fonte de Laser IPG YLS-10000, 

dentre outros materiais disponíveis no laboratório tanto para a aquisição de dados 

quanto para realização de ensaios. A Figura 7 mostra os equipamentos disponíveis 

na LMP-Laser. 
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Figura 7 - Sistema CNC (A) e Painel de comando externo (B) 

A B
 

Fonte: adaptado de Gutjahr (2016) 

 

O sistema do processo Laser Cladding da alimentação de arame é 

composto por duas partes: a máquina CNC Laser e o alimentador de arame por meio 

de uma tocha MIG/MAG sem abertura do arco.  A máquina CNC Laser é responsável 

pela fusão do material de adição no substrato e sua integração a alimentador de arame 

foi previamente desenvolvida pela equipe de pesquisa de LMP-Laser da UFSC, 

conforme ilustrado na Figura 8. 
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Figura 8 - Cabeçote de Laser e alimentador de arame (a) e Fonte de Laser IPG YLS-10000 (b) 

 

a b
 

Fonte: Do autor (2019). 

 

3.4 Definição de especificações  

 

Esta seção apresenta a definição de especificações do projeto por meio de 

análise e validação do alimentador de arame. 

 

3.4.1 Análise do alimentador de arame 

 

No protótipo de Alimentação de Arame AD foi utilizado um conjunto de 

servomotor e drive que permitiu funcionar com a elevada frequência de operação para 

atender o rápido movimento repetido de avanço e recuo de arame durante processo 

Laser Cladding. Contudo, o sistema selecionado para o protótipo foi o conjunto de 

servomotor e drive da empresa Panasonic (Figura 9). 
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Figura 9 - Conjunto de servomotor, drive e suas especificações 

 

Alimentação 
Torque 

[N.m] 

Velocidade 

[RPM] 

Inércia 

[kg.cm2] 

Power 

Rate 

[x] 

Panasonic 0,32 3000 0,054  

 

 

Fonte: Do autor (2019). 

 

Para converter a rotação do eixo de servomotor em movimento de arame, 

o servomotor foi fixado em um dispositivo de alimentação dinâmica de arame; tal 

dispositivo é composto por tracionador de arame, flange de acoplamento e o sistema 

de orientação de arame. A Figura 10 ilustra a concepção do alimentador de arame. 

 

Figura 10 - Concepção e alimentador de arame montado, (1) tracionador de arame, (2) 
servomotor e (3) flange de acoplamento 

 

Fonte: Do Autor (2019). 
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3.4.2 Validação do alimentador de arame 

 

Para validar e verificar o funcionamento do alimentador de arame, foi feito 

um ensaio preliminar usando um papel milimetrado como a referência do 

deslocamento do arame e uma câmera que contém sensor de Samsung ISOCELL 

Slim S5KGM1 para capturar as imagens na instante de avanço e recuo do arame na 

faixa de 120 fps (frames por segundo). A Figura 11 mostra o esquemático do ensaio 

realizado, cuja conduite que guiou o arame foi colocada na posição horizontal; um 

papel milimetrado foi colado na lateral do sistema. Nesse ensaio, foram capturados 

seguintes dados: deslocamento de avanço (Lavanço), deslocamento de recuo (Lrecuo), 

tempo de avanço e tempo de recuo. 

 

Figura 11 - Esquemático do ensaio preliminar para validar movimento do arame 

Arame
Conduite

Papel milimetrado

Lavanço Lrecuo

 
Fonte: Do Autor (2019). 

 

Ao receber dados de deslocamento, os valores mensurados foram 

utilizados no cálculo das Equações 1 e 2, em função de obter dados como velocidade 

e deslocamento real do sistema e suas diferenças em relação ao que foi estimado 

antes de realização do experimento para validação do sistema de movimento do 

arame. 
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𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝐿𝐴𝑣𝑎𝑛ç𝑜 + 𝐿𝑟𝑒𝑐𝑢𝑜

𝑇
 

(1) 

 

Onde: 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 = Velocidade real (m/min) 

𝐿𝐴𝑣𝑎𝑛ç𝑜 = Diatância de avanço de arame(mm) 

𝐿𝑟𝑒𝑐𝑢𝑜 = Diatância de recuo de arame(mm) 

  

 

∆𝑉 = (
𝑉𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 + 𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑉𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
) ∗ 100 

(2) 

Onde: 

∆𝑉 = Variação de velocidade (%) 

𝑉𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 = Velocidade teorica(mm/min) 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 = Velocidade real(mm/min) 

 

A Figura 12 ilustra os valores de velocidade teórica, velocidade real e sua 

repectiva diferença.  

 

Figura 12 - Gráfico de análise da comparação entre velocidade teórica e velocidade real e sua 
respectiva erro em porcentagem 

 

Fonte: Do Autor(2019) 
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Neste experimento, foram selecionadas diversas faixas de frequência de 

operação, deslocamento de recuo e velocidade do arame. Analisando o gráfico, é 

possivel perceber que grande faixa de instabilidade está concentrada na frequência 

de operação, deslocamento de recuo e velocidade do arame, principalmente quando 

o valor de frenquência de operação passar de 15 Hz. 

A Figura 13 mostra a comparação de deslocamento de recuo no 

experimento e situações reais.  

 

Figura 13 - Gráfico de analise preliminar entre deslocamento teórica, deslocamento real e a 
diferença em porcentagens 

 

Fonte: Do Autor (2019). 

Foi observado o aumento da diferença nas velocidades e na frequência de 

operações mais elevadas. A faixa de operação que apresenta mais estabilidade se 

concentra na frequência abaixo de 15Hz e velocidade menor que 1,5 m/min. 

 

3.4.3 Especificações do projeto 

 

As especificações do projeto são parâmetros quantitativos e mensuráveis 

que o protótipo projetado deverá seguir durante seu desenvolvimento. O tempo de 

acionamento do controle deve ser inferior a 0,067 segundos, atendendo à frequência 

de 15 Hz da alimentação dinâmica de arame. A comunicação entre os drives do 

servomotor, placa de controle, IHM do CNC e o laser é realizada por meio de sinais 

analógicos e digitais. O sistema permite realizar os ensaios de diversos métodos e 

parâmetros, portanto, o sistema de controle deve ser modular e fácil de montar e 
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configurar. O uso de Arduino como micro-controlador foi motivado pela 

disponibilidade, facilidade de programação e baixo custo. Como o sistema utiliza o 

laser de alta potência para fonte de calor, é necessário que o protótipo esteja integrado 

no intertravamento contra possíveis acidentes. A Tabela 2 lista os requisitos e as 

especificações de projeto. 

 

Tabela 2 – Especificações do projeto 

 Requisito de projeto Especificações-meta Grau de importância 

1 Tempo de acionamento >0.067s 28 

2 Comunicação entre os equipamentos Sinal analógico e digital 24,7 

3 Facilidade de instalação Maximizar 13 

4 Ser modular Maximizar 9,6 

5 Tempo de setup ≅5min 7,2 

6 Tipo de micro-controlador Arduino nano 10,5 

7 Intertravamento <1s (Tempo de parada) 7 

Fonte: Do Autor (2019). 

 

3.5 Projeto conceitual 

 

O projeto conceitual possui objetivo de criar diversas soluções alternativas 

para o mesmo problema. A seguir, a melhor concepção para o produto será obtido 

nas comparadas as soluções ao longo do processo. Para atingir este propósito são 

realizadas as seguintes atividades: definir a função global, estrutura as função do 

produto e selecionar soluções entre as concepções através análise comparativa. 

A função global é uma visão resumida das funções que o sistema 

desenvolvido deve realizar, ou seja, os elementos nos estado iniciais são processados 

por meio de bloco de função para gerar os resultados nos estados finais. Neste 

projeto, o controlador de alimentação dinâmica recebe a energia elétrica, material de 

adição em arame e acionamento de máquina de Laser Cladding. Ele realiza a função 

de controlar o alimentação de arame para o processo Laser Cladding, gerando uma 

cordão de material de adição na substrato e sinal de PWM compensado para drive de 

servomotor, como ilustrado na Figura 14. 
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Figura 14 – Função global 

Controle de 

alimentação dinâmica

Cordão da material de adição

Sinal PWM para drive servo-motor

Enegia elétrica

Material de adição em arame

Acionamento da máquina 

de Laser Cladding
  

Fonte: Do Autor (2019). 

 

A realização do desdobramento funcional é feita após estabelecer a função 

global, com a finalidade de melhor compreensão das etapas de atividades que o 

sistema desenvolvido deverá passar, como mostra na Figura 15. 

 

Figura 15 - Desdobramento funcional 

Compensar o 

sinal de PWM

Inicializar o 

sistema

Movimentação 

para arame

Controle de 

alimentação dinâmica

Cordão da material de adição

Sinal PWM para drive servo-motor

Enegia elétrica

Material de adição em arame

Acionamento da máquina 

de Laser Cladding

Enegia elétrica

Material de adição em arame

Acionamento da máquina 

de Laser Cladding

Cordão da material de adição

Sinal PWM para drive servo-motor

 

Fonte: Do Autor (2019) 

 

Na estrutura funcional, a função global é decomposta em segmentos de 

menor complexibilidade. Assim, facilita levantamento dos princípio de soluções para 

estrutura de funcional, conforme indica a Figura 16.  
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Figura 16 - Estrutura funcional 

 

Fonte: Do Autor (2019) 

 

O processo deve iniciar com a energizar o sistema. Após receber sinal de 

acionamento da sistema de alimentação, o sistema irá iniciar o processo de detecção 

de curto-circuito. O compensador PID para sinal de PWM é acionado para ajustar o 

deslocamento de arame, garantindo a continuidade de cordão. Depois desta etapa, 

finaliza-se o ciclo, mandando o sinal de PWM resultante para drive de servomotor. 

Esta etapa apresenta os princípios de solução, que estabeleceu as 

soluções de forma adaptadas para cada uma das funções para gerar a concepção de 

modelagem de protótipo (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Combinações das soluções 

Funções  Concepção 1 Concepção 2 Concepção 3 

Acionamento da 

sistema de 

alimentação 

CLP Laser Chave alavanca Botão 

Detecção de curto-

circuito 

Optoacoplador 

6n135 

Optoacoplador 

4n25 

Sensor de 

proximidade 

Acionamento do 

servomotor 
Microcontrolador 

Comunicação 

Serial 
CLP Laser 

Fonte: Do Autor (2019) 
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As três concepções foram inseridas na matriz de decisão e foram avaliadas 

conforme requisitos de projeto, de acordo com o grau de importância de cada item. 

Nesse método, uma das concepções é escolhida como referência, e as outras duas 

são comparadas com tal referência. Para cada critério de avaliação será indicado se 

a concepção é melhor, igual ou pior que a da referência. Conforme ilustrado na Tabela 

4, a concepção 1 é considerada como solução final por ter resposta mais rápida e 

apresenta vantagem nas avaliações dos outros critérios.  

 

Tabela 4 – Matriz de decisão 

  

Requisito de projeto 
Grau de 

importância 

Concepção 

1 

Concepção 

2 

Concepção 

3 

1 Tempo de acionamento 28 + 0 - 

2 
Comunicação entre os 

equipamentos 
24,7 + 

0 
+ 

3 Facilidade de instalação 13 - 0 - 

4 Ser modular 9,6 + 0 - 

5 Tempo de setup 7,2 - 0 - 

6 Tipo de micro-controlador 10,5 + 0 = 

7 Intertravamento 7 + 0 = 

  Soma+ 5 0 1 

  Soma- 2 0 4 

  Soma= 0 0 2 

Fonte: Do Autor (2019). 
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4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

 

Neste capitulo serão apresentados os componentes desenvolvidos para 

controlar a alimentação dinâmica do processo Laser por meio do sinal de curto-

circuito. 

 

4.1 Projeto eletroeletrônico 

 

O projeto eletroeletrônico é baseado principalmente no subsistema de 

comando/controle formado pelos elementos elétricos e eletrônicos montados no 

gabinete. Para que o controle por curto-circuito possa ser realizado, faz-se necessário 

desenvolvimento de uma placa com um optoacoplador de alta velocidade para receber 

o sinal de curto-circuito entre arame e substrato; em seguida, manda-se um sinal 

digital para microcontrolador, que realiza o controle de pulsos para drive de 

servomotor. 

Este projeto permite realizar as funções de comunicação e transferência 

das informações entre usuário e equipamento. A Figura 17 mostra um esquemático 

simplificado do gabinete elétrico, a correlação entre os elementos do gabinete e os 

elementos externos. 

Figura 17 - Esquemático simplificado do gabinete elétrico 
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Driver
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controle

Fonte de 

potencia

Sensor de curto 

circuito

 

Fonte de sinal

Sinal

Potência
 

Fonte: Do Autor (2019). 
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O sistema alimentador de arame está apresentado no esquema como uma 

das saídas para o sistema eletroeletrônico, cujo recebimento do sinal é controlado 

pelo drive. Os periféricos com sensor, IHM e CLP são responsáveis pela entrada de 

sinais para o equipamento, que executam funções referentes a cada evento ocorrido. 

A rede elétrica fornece a energia para fonte de sinal e potência, que alimenta os blocos 

dos componentes do gabinete, os quais serão apresentados detalhadamente nas 

seções seguintes.  

 

4.1.1 Placa de controle 

 

A placa de controle é o componente mais importante do projeto 

eletroeletrônico. É o elemento responsável por receber alimentação vinda de gabinete 

do equipamento, testar ocorrência de curto-circuito entre arame e substrato e controlar 

a frequência e o avanço do fio de arame (Figura 18). 

 

Figura 18 – Esquemático detalhado de funcionamento da placa de controle 
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optoacoplador

Arduino 
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Servo motor
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Fonte:do autor (2019) 
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Essa placa é constituída por um módulo Arduino nano, montagem de um 

optoacoplador e demais componentes elétricos. A Figura 19 ilustra detalhamento de 

conexão externa da placa de controle, os pinos de I/O (Input e Output) utilizados e 

referentes às funções. 

 

Figura 19 – a) Lista de pinos e função de Arduino 

Conector I/O

Optoacoplador

a
 

Fonte: Do Autor (2019) 

 

 

Figura 20 - b) Esquemático de circuito da placa de controle 

b
 

Fonte: Do Autor (2019) 
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4.2 Projeto do controlador 

 

Para o sistema de controle utilizado no trabalho, foram projetados os 

compensadores através da função de transferência gerada pela identi ficação das 

componentes influenciadores nas condições iniciais, e aplicada a transformada de 

Laplace na entrada e saída do sistema. A Figura 21 ilustra o esquemático das 

componentes influenciadoras do sistema de alimentação de arame obtidas na análise 

do ensaio preliminar. 

 

Figura 21 – Esquemático das componentes influenciadoras do alimentador de arame 

 

Fonte: Do Autor (2019). 

 

Durante a realização do ensaio preliminar, foi percebida a influência no 

deslocamento resultante do arame vindo da força de atrito (F atritos) entre o conduíte e 

o arame. A partir da análise dos resultados no ensaio preliminar na faixa de 1,5 a 4 

mm de recuo, foi detectado um erro sistemático de 50% de diferença no deslocamento 

do arame (x deslocamento) em relação ao sinal e pulso processado na entrada do drive de 

servo-motor; é necessário ser corrigido o fator de compensação, ou seja, ajustado 

com o coeficiente de atrito (B atritos). 

O modelo matemático desse sistema pode ser interpretado na Equação 3, 

onde a saída é composta pela força exercida no servomotor para alimentação do 

arame e compensada à ação da força de atrito, calculada na Equação 4. 
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F(t) = Fe − Fatrito (3) 

Onde: 

F(t) =  Força resultante   

Fe = Força executado  

Fatrito = Força de atrito 

 

 

 

Fatritos =  Batritos ∗
𝑑x(t)

𝑑𝑡
; Para X>0, B>0, Fa<0 e X<0, B>0, Fa>0 

Onde: 

Fatrito = Força de atrito 

Batritos = Fator de atrito 

x(t) = Deslocamento do arame 

𝑡 = tempo 

(4) 

 

A Equação 5 mostra a forma diferencial do sistema gerado com base na 

definição matemática do sistema. 

F(t) = m ∗
𝑑2x(t)

𝑑𝑡2 − 𝐵 ∗
𝑑x(t)

𝑑𝑡
 ; 

Onde: 

F(t) =  Força resultante  

m = Massa de arame 

(5) 

Batritos = Fator de atrito 

 

 

Assim, aplicando a transformada de Laplace, conforme mostrado nos 

processos seguintes, chega-se à função de transferência do sistema de alimentação 

dinâmica de arame (Equação 6, 7 e 8). 

 

ℒ(m ∗
𝑑2x(t)

𝑑𝑡2 + 𝐵 ∗
𝑑x(t)

𝑑𝑡
) = ℒ [m ∗

𝑑2x(t)

𝑑𝑡2 ] − ℒ[𝐵 ∗
𝑑x(t)

𝑑𝑡
]; (6) 

  

𝑚 ∗ 𝑠2 ∗ 𝑥(𝑠) + 𝐵 ∗ 𝑠 ∗ 𝑥(𝑠) = 𝐹(𝑠) (7) 

  

𝑥(𝑠)

𝐹(𝑠)
=

1

𝑚 ∗ 𝑠2 − 𝐵 ∗ 𝑠
 

(8) 
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Com o intuito de verificar a reação de sistema, foram utilizados os dados 

como massa específica do material e o volume estimado de arame, e aplicou-se a 

multiplicação resultando na massa de arame de aço 1020 utilizado no experimento, 

conforme mostrado nas Equações 9 a 11.   

 

 

𝑀𝑎ç𝑜 1020 = 7,86𝑔/𝑐𝑚3 (9) 

  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒 = 0,05 ∗ 𝜋 ∗ 150 = 1,18𝑐𝑚3 (10) 

  

𝑀𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒 = 7,86 ∗ 1,18 = 9,26𝑔 (11) 

 

Assumindo esses valores, obtém-se a seguinte função de transferência 

(Equação 12): 

 

𝑥(𝑠)

𝐹(𝑠)
=

1

9,26 ∗ 𝑠2 − 1,5 ∗ 𝑠
 

(12) 

 

A função de transferência foi inserida no software de simulação Matlab, e 

gerou o gráfico da saída do bloco da função de transferência do sistema, sem a 

aplicação de compensadores de controle, mostrado na Figura 22. 

 

Figura 22 – O gráfico resultante da simulação da função de transferência 

 
Fonte: Do Autor (2019).  
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Foram definidos os seguintes requisitos como parâmetros para o projeto de 

controlador do sistema de alimentação: resposta sem sobressinal; erro de regime 

permanente nulo; e tempo de subida entre faixa de 0,01 a 0,067 s. Como o requisito 

definido exigiu o erro de regime permanente nulo, a função de transferência poderá 

ser ajustada para melhor compreensão na Equação 13, e a compensação do 

controlador proporcional (Kp) do sistema é mostrada na Equação 14. 

 

𝑥(𝑠)

𝐹(𝑠)
=

1

𝑠
∗ 

1

9,26 ∗ 𝑠 − 1,5
 

 

(13) 

𝑥(𝑠)

𝐹(𝑠)
=  

𝐾𝑝

9,26 ∗ 𝑠2 − 1,5 ∗ 𝑠 + 𝐾𝑝
 

 

(14) 

 

A função de transferência com a compensação proporcional foi inserida no 

software de simulação Matlab e gerou o gráfico da saída do bloco da função de 

transferência do sistema, conforme ilustrado na Figura 23. Após a análise das curvas, 

foi observado sobressinal elevado acima da referência e alto tempo de acomodação 

para o regime permanente. Logo, conclui-se que somente o uso do compensador 

proporcional não atende aos requisitos estabelecidos do projeto.  

 

Figura 23 - O gráfico gerado da função de transferência com o compensador P 

 

Fonte: Do Autor (2019). 
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Nesse contexto, escolheu-se o controlador proporcional-integral (PI) para 

atender aos requisitos definidos. Na Equação 15, apresenta-se a função de 

transferência de malha fechada com a aplicação de controlador PI. Após o teste de 

estabilidade e análise de requisitos de sistema, obtiveram-se os valores de 

compensação de Kp e de Ki, como sendo 3703,5 e 5, respectivamente. 

 

𝑥(𝑠)

𝐹(𝑠)
=

𝐾𝑝𝑠 + 𝐾𝑖

9,26 ∗ 𝑠2 + (𝐾𝑝 − 1,5) ∗ 𝑠 + 𝐾𝑖

 
(15) 

Onde: 

Kp =  Compensador proporcional  

Ki =  Compensador integral 

 

A Figura 24 ilustra o gráfico gerado da função de transferência com p 

compensador proporcional-integral. 

 

Figura 24 - Gráfico da função de transferência com o compensador PI 

 
Fonte: Do Autor(2019) 

 

 

 

4.3 Projeto software 

 

A placa de controle é projetada com a base de uso do microcontrolador 

Atmega328P, da série AVR fabricada pela empresa Atmel Corporation. Para o 

desenvolvimento do código-fonte foi empregado a linguagem de programação 



45 

 

 

processing , que é um linguagem baseada em linguagem C/C++. A compilação de 

código-fonte foi realizada no ambiente de programação denominado como Arduino 

Softeware IDE. A Figura 25 ilustra a interface de Arduino Software IDE. 

 

Figura 25 - Interface do arduino Software IDE 

 

Fonte: Do Autor(2019) 

 

O código-fonte foi desenvolvido para realizar a função de controle do 

equipamento. Seu funcionamento inclui desde recebimento de sinais da IHM de 

sistema de Laser Cladding até a processar o valor do pulso compensado para drive 

do servomotor em função de comandar a alimentação de arame. Este código permite 

também aos usuários alterarem os parâmetros de processo de controle e configurem 

as faixas de recuo e velocidade de alimentação de arame. Para melhor apresentação 

da lógica de funcionamento, o código-fonte é dividido em duas partes: setup e 

acionamento. 

A parte setup inicia-se quando a placa de controle é energizada, criando as 

variáveis e direcionados aos referentes portas digitais para entradas e saídas em 
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função de execução do processo. Neste momento, para continuar o funcionamento, o 

sistema verificar se a função de alimentação dinâmica está acionado e o servomotor 

está funcionando, caso contrário, o programa é interrompido até que as situação seja 

normalizado. Na Figura 26 está o fluxograma da parte Setup. 

 

Figura 26 - Fluxograma da parte Setup 

Inicializar

Configura porta I/O

Verifique se a função 

alimentação dinâmica esta 

acionado

Verifique se o drive de servo 

motor esta funcionando 

Sim

Acionamento

Sim

Não

Não

 
Fonte: Do Autor(2019) 

 

A função acionamento é a parte mais importante do código-fonte. Este 

segmento é responsável pela detectar o sinal de curto-circuito, ajustar os parâmetro 

compensado da função de controle PID e processar o sinal PWM conforme os 

parâmetros compensados para o drive de servomotor. Assim que o programa sair da 

setup e se direciona a essa função, o arame realiza primeiro avanço até que o sistema 

detectou o acontecimento do curto-circuito entre o arame e o substrato. A seguir, é 

realizada a compensação na distância de recuo na função de controlador PID e 

processando o pulso de recuo na saída para drive de servomotor até que o sinal de 
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curto circuito alterem o estado. Neste momento, o programa volta para a função de 

avanço de arame, fechando o ciclo de funcionamento, como ilustrado na Figura 27. 

 

Figura 27 - Fluxograma da função Acionamento 

Setup
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circuito entre arame e 

substrato
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Função de 
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Recua o arame

 
Fonte: Do Autor(2019) 
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5 INTEGRAÇÃO, ENSAIOS E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta o processo de integração do controlador no 

sistema de alimentação, os ensaios programados para avaliação do protótipo e os 

resultados obtidos no projeto. 

 

5.1 Integração do sistema de alimentação com controle 

 

Na fase inicial dos experimentos, foi verificada a funcionalidade do sistema 

de detecção de sinal curto circuito e verificação dos processamento de pulsos partindo 

de Arduino para o drive de servomotor. O sistema de alimentação dinâmica foi testado 

primeiramente sem a emissão do feixe de Laser, para verificar se na atuação de arame 

contra substrato ocorriam problemas que tivessem de ser reparados ou ajustados no 

código fonte. 

O sistema de controle foi testado em termos de funcionalidade; verificou-se 

que houve a resposta de forma imediato na alimentação de arame quando o sinal de 

curto-circuito fosse acionado (quando o arame do material de adição encosta na 

superfície do substrato). 

 

5.2 Os parâmetros e materiais utilizados nos ensaios 

 

Para a realização dos ensaios, optou-se pelo uso de uma barra de aço SAE 

1020 como substrato. Essa escolha se deu devido ao fato de tal material ser 

largamente empregado na indústria e possuir baixo teor de carbono que atende aos 

requisitos deste projeto. A Tabela 5 indica a especificação química do substrato, 

segundo a norma ABNT NBR NM 87:2000. 

 

Tabela 5 -  Composição química de aço SAE 1020 

Aço SAE 1020 

C Mn P S 

0,18 – 0,23 0,30 - 0,60 ≤ 0,040 ≤ 0,050 
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Enquanto a material de adição foi utilizado o arame de Inconel 625 de 

diâmetro de 1,2 mm, pois é uma superliga comercial aplicada para melhorar a 

resistência de corrosão e resistência de temperatura elevada até 982 °C. A Tabela 6 

apresenta a composição química do Inconel 625. 

 
Tabela 6 - Composição química de Inconel 625 

Inconel 625 (ERNiCrMo-3) 

Ni Cr Mo Nb Ti Fe Al C 

64,43 22,2 9,13 3,53 0,23 0,19 0,09 0,011 

Si Co Mn Cu P S W V 

0,05 0,03 0,01 0,01 0,002 0,002 - -‘ 

 

 

Os parâmetros utilizados no ensaio são a distância de recuo, velocidade e 

frequência de oscilação de arame. A frequência de oscilação de arame foi calculada 

na Equação 14, considerando a velocidade e distância de recuo. 

 

𝑓 =
1

2
∗

𝑉𝑟𝑒𝑐𝑢𝑜

𝐿𝑟𝑒𝑐𝑢𝑜
 

(14) 

 

Onde: 

𝑉𝑟𝑒𝑐𝑢𝑜 = Velocidade de recuo (mm/s) 

𝐿𝑟𝑒𝑐𝑢𝑜 = Diatância de recuo de arame(mm) 

𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒 

 

O valor de pulso PWM a ser processado para o drive de servomotor é 

calculado na Equação 15, com a base de velocidade e coeficiente de conversão. 

 

𝑃𝑢𝑙 =
𝑉

2,75
∗ 5000 

(15) 

Onde: 

𝑃𝑢𝑙 = Numero de pulso PWM 

𝑉 = Velocidade de arame(m/min) 
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5.3  Ensaios para avaliação do protótipo 

 

Na sequência, foram efetuados os ensaios de processo Laser Cladding. O 

experimento foi feito para verificar o funcionamento do sistema de controle no 

processo de Laser Cladding de alimentação dinâmica. Os resultados obtidos desta 

etapa forneceram as amostras, de onde se pôde extrair informações para analisar a 

eficiência deste protótipo. 

Os ensaios se resumem a aplicar o processo de Laser Cladding usando o 

protótipo com as faixas de parâmetros no mesmo substrato. Os parâmetros variantes 

nos experimentos contêm a velocidade de alimentação, distância de recuo e a 

frequência de alimentação de arame. Foram avaliados os seguintes aspectos durante 

o experimento do processo de Laser Cladding: 

 

a) as variações das molhabilidade; 

b) a penetração dos material adicionada; 

c) a uniformidade das cordões geradas; 

d) a aderência de material de adição no substrato. 

 

As peças geradas no experimento foram cortadas na máquina de eletro 

erosão a fio, preparadas como amostras e realizam as macrografias das seções 

transversais dos cordões. As imagens capturadas foram processadas pelo programa 

ImageJ para quantificar e melhorar a compreensão das informações obtidas. 

 

5.4 Análise de resultados 

 

No primeiro experimento, foi avaliada a estabilidade de deposição de 

material em forma de arame. Durante a deposição, foram capturadas as imagens no 

momento de arame é inserida na poça de fusão, a ocorrência de curto-circuito que 

acionou o movimento de recuo de arame e o avanço novamente de arame para poça 

de fusão. Nesse análise, pode-se perceber que o processo apresenta bastante 

instabilidade em relação ao movimento de recuo de arame. A Figura 28 ilustra as 

imagens capturados durante o ensaio usando a câmera Canon T4i – EOS 650D. 
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Figura 28 – Ensaios realizados: a) o arame em contato com a poça de fusão, b) interrupção de 
ligação entre arame e poça de fusão; c) avanço novamente de arame 

a b c  

Fonte: Do Autor (2019) 

 

Para verificar o comportamento de controlador por curto-circuito da 

alimentação dinâmica do processo Laser Cladding, foram feitas as amostras com os 

parâmetros de deslocamento de recuo variando entre 2 a 5mm, velocidade de 

alimentação de 1,5m/min e a faixa de frequência de oscilação de arame entre 5 a 20 

Hz. Analisando as imagens nas Figura 29a, 28b e 28c, é possível perceber que a 

qualidade dos cordões apresentam a instabilidade durante alimentação de arame.  
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Figura 29 – Imagens dos cordões feitos no ensaio: a) imagens da superfície dos cordões; b) 
macrografias das seções longitudinal; c) macrografias das seções transversais dos cordões 

b) macrografias das 

seções transversais 

dos cordões 

c) macrografias das 

seções longitudinal 

dos cordões 

a) superfície dos 

cordões

 

Fonte: Do Autor (2019) 

 

Posteriormente, as imagens foram submetidas no software ImageJ, que 

realiza a medição de zona termicamente afetada, largura, reforço e profundidade de 

penetração da material de adição no substrato. A Figura 30 mostra o parâmetro e a 

característica da amostra no ensaio. 
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Figura 30 - Parâmetro e característica da amostra 

Zona termicamente afetada

penetração

reforço

Largura

penetração1

penetração2

penetração3

 

A Tabela 7 mostra as medidas de penetração da material de adição no 

ensaio. 

 
Tabela 7 – Profundidades de penetração de arame 

  

Seção transversal Seção longitudinal 

Zona 
termicament

e afetada 
(mm) 

Largura 
(mm) 

Reforço 
(mm) 

Penetração 
(mm) 

Penetração 1 
(mm) 

Penetração 
2 (mm) 

Penetração 
3 (mm) 

Cordão 1 2.464 2.018 0.926 0.813 1.882 1.714 1.524 

Cordão 2 2.812 1.957 0.896 0.818 1.477 1.885 2.116 

Cordão 3 2.59 1.864 1.301 0.598 1.638 2.659 2 

Cordão 4 2.168 1.723 1.57 0.481 1.293 2.071 2.549 

Cordão 5 0 2.852 2.205 0 2.737 2.081 2.063 

Fonte: Do Autor 

 

Durante a realização do experimento, foram encontradas falhas e pontos 

desfavoráveis para o funcionamento do sistema de controle, que são influenciados 

pelos elementos externos do processo. Um dos principais problemas encontrados 

está relacionado com a fusão de arame de Inconel 625 pelo feixe de Laser. A ligação 

formada pelas poças de fusão e a parte de arame fundido é muito frágil e rápida para 

gerar sinal de curto-circuito, que aciona o sistema de controle. Esse fenômeno resultou 

nos efeitos de excesso de deposição e falta de material nas diversas partes do cordão. 
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6 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Neste trabalho foi construído um sistema de controle para alimentação 

dinâmica para processo Laser Cladding. A metodologia de projeto fundamentada se 

mostrou adequada para o levantamento das informações e para a busca de soluções 

de problemas, e o desenvolvimento de protótipo foi baseado no princípio de soluções 

encontrados. Após a conclusão de protótipo, foram testadas as funcionalidades de 

alimentador de arame no processo com a aplicação de compensador PI. Foi 

observado que o protótipo atende à função de controlar o movimento de arame ao 

receber sinal de curto-circuito quando o material adição encosta na substrato durante 

a emissão do feixe de Laser. É necessário realizar mais testes para ajustar os 

parâmetros em função de melhorar as características dos cordões resultantes. 

O desenvolvimento do sistema de alimentação dinâmica foi feito com base 

nos requisitos de projeto. Os maiores desafios foram dimensionar e encontrar os 

componentes adequados para atender às necessidades de resposta imediata no 

estabelecimento de curto-circuito entre arame e substrato como, por exemplo, a 

escolha do uso de optoacoplador de alta velocidade para detectar e transmitir o sinal 

recebido. 

As soluções da parte do software e da parte eletroeletrônica permitiram que 

tanto a comunicação entre máquina de Laser Cladding e sistema de alimentação 

dinâmica quanto sistema de controle funcionassem de forma satisfatória. O código-

fonte do sistema de controle permite que os parâmetros dos ensaios sejam inseridos 

e calculados para aplicações de materiais específicas. 

Nos experimentos feitos com o sistema de controle, com o intuito de 

analisar o funcionamento da parte de controle, realizaram-se ensaios a partir dos 

materiais utilizados nas indústria, com a aplicação semelhante, e os parâmetros pré-

estabelecidos. O resultado demostra a funcionalidade do sistema de controle na 

alimentação dinâmica de arame. Porém, para obter cordões de qualidade estável, é 

necessário realizar mais ajuste dos parâmetros e dos ensaios práticos. 

Os resultados obtidos confirmaram que o protótipo cumpre suas funções: 

de controlar a alimentação dinâmica de material de adição em forma de arame, de ser 

modular e de integrar com a máquina Laser. Enfim, como melhorias, poder-se-ia 
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investigar outras soluções para captar o deslocamento de arame em relação ao pico 

de alimentador, que facilita e melhora precisão do projeto de controlador, e, também, 

realizar mais ensaios para testar novos parâmetros de controle a fim de melhorar o 

resultado de revestimento.  

Com o trabalho realizado, será dado entrada em um processo de busca de 

anterioridade para um potencial pedido de patente para o método de controle por 

curto-circuito do sistema de alimentação dinâmica de arame no processo Laser 

Cladding. A busca de anterioridade será solicitada ao Núcleo de Inovação Tecnológica 

(NIT) do IFSC, através de edital da PROPPI. 
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