
 

O sucesso de um
soldagem estimulado
robótica 
Um sistema de soldagem rob
projetado ajudou um fabricante de aço melhorar a sua 
produção de tanques de combustível 
de esteiras. 
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Figura 1. A célula de soldagem inclui um robô 

 

INTRODUÇÃO 

Face aos desafios de seu cliente

Caterpillar Inc., que visava uma melhor 

qualidade a um custo menor, sem deixar de 

ser rentável. A Wrayco, Inc.

desenvolver um processo de soldagem 

aprimorado para a construção de 
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O sucesso de uma empresa de 
soldagem estimulado 

Um sistema de soldagem robotizado cuidadosamente 
projetado ajudou um fabricante de aço melhorar a sua 
produção de tanques de combustível utilizados em 
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A célula de soldagem inclui um robô invertido suspenso por uma coluna rotativa e dois 

posicionadores fixados no piso. 

ace aos desafios de seu cliente, 

uma melhor 

sem deixar de 

A Wrayco, Inc., precisou 

desenvolver um processo de soldagem 

para a construção de tanques 

de combustível utilizados em 

esteiras. Para facilitar o processo, 

Wrayco, situada em 

de aço colaborou com a divisão de sistemas 

de soldagem da ABB, Ft. Collins, no 

Colorado, para projetar e construir uma 

célula de soldagem robótica.
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projetado ajudou um fabricante de aço melhorar a sua 

zados em tratores 

coluna rotativa e dois 

de combustível utilizados em tratores de 

acilitar o processo, a 

Wrayco, situada em Stow, Ohio, fabricante 

com a divisão de sistemas 

da ABB, Ft. Collins, no 

Colorado, para projetar e construir uma 

célula de soldagem robótica. 
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A WRAYCO 

A Wrayco constrói tanques de 

combustível para os tratores de esteiras da 

Caterpillar do modelo D6 até D10. Os 

tanques de combustível apresentam 

capacidades variando de 100 a 300 galões 

e numerosos suportes externos e 

acessórios que necessitam de soldas 

estanques. O maior tanque, que pesa 

1000lb (453,6Kg) seco, tem articulações 

superiores a 8pés (2,4m). Para montagem e 

soldagem robotizada de tanques em uma 

baia 40x120 ft (12,2x36,6 m), a empresa 

uma eliminou a dificulade e o tempo 

consumido no posicionamento e 

manuseamento de partes associadas com a 

soldagem manual. Uma vez que os tanques 

são produzidos em uma unica baia, a 

movimentação para diferentes bias de 

soldagem entorno da oficina foi eliminado. 

Isto, por sua vez, simplifica o processo, 

economiza tempo, reduz os custos, e 

minimiza o manuseamento e danos ao 

processo subsequente. 

CRIANDO UMA SOLUÇÃO ROBÓTICA 

Embora a Wrayco construa tanques 

de combustível para Caterpillar ha quase 

duas décadas, as geometrias e numerosas 

difículdades de alcançar áreas destes 

tanques, apresenta desafios únicos. A 

empresa analisou as configurações das 

juntas dos tanques, que incluíam longas 

juntas sobrepostas, bem como espaços 

causadas por tolerâncias, gerando grande 

variação para um processo robotizado. 

Decidiu-se que um sistema 

cuidadosamente projetado de soldagem a 

arco robotizada iria assegurar a capacidade 

de produção e qualidade. Depois de 

desenvolver uma concepção preliminar, os 

requisitos específicos de células foram 

determinados com base no posicionamento 

de que era necessário. O Software 

RobotStudio, uma ferramenta de simulação 

interativa 3-D, baseada em ferramentas de 

simulação para projetos, programação e 

otimização de aplicações robóticas, foi 

usado para desenvolver configurações de 

várias celulares. As configurações de 

células foram então mostradas para a 

Caterpillar. 

A célula está configurada com um 

robô IRB 2400L invertido, o qual é suspenso 

por uma coluna rotativa e dois 

posicionadores fixados no piso., como 

pode-se ver na Fig. 1. Abaixo do robô, dois 

posicionadores Orbit IRBP 2000SH estão 

montados no chão, um em cada estação. O 

fabricante de aço decidiu, então, diante de 

várias opções, incluindo a fonte de 

alimentação PowerWave 450 da Lincoln 

Electric Co., AWC (controle avançado de 

solda) monitoramento durante todo o arco e 

sensoriamento de toque SmarTac. Fig. 2. 
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Periféricos para manter a tocha de solda 

incluído BullsEye®, um dispositivo que 

define o ponto central da ferramenta, uma 

tocha com limpeza automática e uma guia 

de arame; e uma ferramenta de sucção de 

ar que remove respingos de solda a no 

bocal. 

ECONOMIA DE TEMPO DE 

PROGRAMAÇÃO 

Com o software, programando off-line 

e simulação de sistemas de robôs podendo 

usar um padrão do Windows® baseado em 

PC. O fabricante de aço usou o software 

para completar a programação e projetar o 

dispositivo, enquanto a célula personalizada 

estava sendo construída. 

Rick Mônaco, um programador de 

robô, participou de treinamento na ABB 

para aprender a trabalhar com o software 

de forma eficaz e eficiente. Ele observou 

que o software era um ativo na concepção 

de ferramentas porque a parte a ser 

programada pode ser anexa no ar e mover-

se com o posicionador (sem necessidade 

de fixação gráfica) e oferece a capacidade 

de trazer programas de peças novas sem a 

necessidade de interromper o fluxo de 

produção atual. 

"Quando o robô chegou à Wrayco, eu 

me senti muito familiarizado com a célula, 

como se eu já tivesse trabalhado com ela. 

Embora eu nunca tivesse operado um robô 

invertido, parecia natural em um curto 

espaço de tempo por causa do meu 

trabalho de simulação. Tanto o trabalho de 

movimentação do objeto, como as suas 

coordenadas tornaram-se bastante claro. 

Tradicionalmente, os robôs invertidos são 

difíceis de programar usando-se métodos 

convencionais. O software de simulação 

minimiza essa dificuldade", disse Monaco. 

Os recursos de software também 

permitiram à empresa fazer alterações uma 

vez que o sistema tornou-se operacional 

sem interrupção da produção. Monaco 

recordou uma situação em que uma 

saliência e encaixe no lado de um dos 

tanques de combustível não foram incluídos 

no programa original. Ele programou a 

instalação e chefiou off-line, transferido o 

arquivo diretamente do seu PC para o 

controlador, fez um rápido toque, e 

incorporou o programa com interferência 

mínima na produção. 

Uma vez que a programação foi 

concluída antes do tempo, a célula 

robotizada estava produzindo o tanque de 

combustível D6 para satisfazer os requisitos 

diários de entrega dentro de uma semana 

após a instalação. As soldas mostraram 

bordas suaves e características uniformes, 

como podemos ver na Fig. 3. Amostras de 

perfis de penetração de solda garantem que 

as características internas e superficiais 

foram alcançadas. 



 

COREOGRAFIA ROBÓTICA 

O processo para a construção de um 

tanque de combustível começa com a 

apresentação de um conjunto de sol

robô. O conjunto é levantad

guindaste em um compartimento que tem o 

mesmo perfil que o fundo do tanque. 

(armações diferentes são usada

modelo de tanque.) O operador pode 

levantar as diferentes armação

posicionador e localizá-las no lugar 

rapidamente com um par de pinos de 

fixação. Esta armação é 

permitindo máximo alcance do 

mínimo de interferência. 

Figura 2. Com um sensor, o arame de soldagem 
busca um ponto na junta para iniciar o

vez que o arco é estabelecido no conjunto, o 
sistema de rastreamento de juntas

Uma vez que o conjunto do tanque 

está na armação, o operador define as 

luzes de segurança e aperta o botão de 

início. Dependendo do modelo, o tempo de 

execução varia entre 30 e 60 min. Enquanto 

4 

O processo para a construção de um 

tanque de combustível começa com a 

apresentação de um conjunto de soldado ao 

é levantado por um 

guindaste em um compartimento que tem o 

mesmo perfil que o fundo do tanque. 

as para cada 

ue.) O operador pode 

armação no 

s no lugar 

rapidamente com um par de pinos de 

 compacta, 

do robô com o 

 

o arame de soldagem 
na junta para iniciar o  arco. Uma 

vez que o arco é estabelecido no conjunto, o 
juntas  assume. 

Uma vez que o conjunto do tanque 

, o operador define as 

luzes de segurança e aperta o botão de 

. Dependendo do modelo, o tempo de 

o varia entre 30 e 60 min. Enquanto 

o robo está soldando a peça, o operador 

está a fazendo a montagem final do tanque, 

a qual é necessária 

montagem localizadas na parte externa do 

tanque tem costuras sob as quais devem

soldar e testar vazamento antes de 

montado. A célula de robô 

estações: quando uma estação 

carregada/descarregad

solda no lado oposto. 

programa (para cada montagem d

contém mais de 1000 linhas de 

robô lê o código e transforma

movimento e processo. Porções do 

programa definem a

das partes através de manipulação de 

dados, o qual é derivado de detecção de 

toque táticos. Esta informação 

se em coordenadas 

portanto, ajusta-se a

Assim, a peça pode ser definida na 

estar fora uma polegada ou mais sem afetar 

o resultado final. Além disso, o código 

controla o processo de soldagem a arco, o 

movimento do robô, e várias entrad

saídas. 

A Integração total do equipamento e 

do posicionador torna

para coordenar o processo de solda e os 

movimentos do posicionador de uma 

unidade de controle. Movimento 

coordenado permite ao robô e 

posicionadores soldar juntas qu

 

 

 
Dezembro de 2012 

o robo está soldando a peça, o operador 

está a fazendo a montagem final do tanque, 

 porque as placas de 

montagem localizadas na parte externa do 

ras sob as quais devem-se 

r vazamento antes de ser 

montado. A célula de robô oferece duas 

uma estação esta sendo 

/descarregada, o robo realiza a 

. O tamanho médio do 

cada montagem de tanque) 

contém mais de 1000 linhas de código. O 

robô lê o código e transforma-o em 

movimento e processo. Porções do 

a localização variável 

das partes através de manipulação de 

dados, o qual é derivado de detecção de 

toque táticos. Esta informação transforma-

coordenadas para o programa, 

a variação das peças. 

Assim, a peça pode ser definida na base e 

uma polegada ou mais sem afetar 

. Além disso, o código 

controla o processo de soldagem a arco, o 

movimento do robô, e várias entradas e 

Integração total do equipamento e 

do posicionador torna-se totalmente viavel 

coordenar o processo de solda e os 

movimentos do posicionador de uma 

unidade de controle. Movimento 

coordenado permite ao robô e aos 

soldar juntas que estão fora 



 

de centro, com uma velocidade de processo 

totalmente controlado. Com a aceleração do 

posicionadores e velocidade de rotação, 

pode-se conseguir uma maior produção e 

melhor qualidade. 

Figura 3. Soldagem a arco rob otizada
soldas com bordas lisas e características 

uniformes. Amostras de p erfis de penetração de 
solda garantem que as características 

superficiais foram alcançadas

Dentro da célula, uma fonte de 

alimentação é ligada ao contr

robô, a qual possui rastreamento 

conjunto que acompanha o processo de 

soldagem e ajusta o caminho 

através da tecnologia de deteção de arco. O 

controlador do robô inclui uma placa 

Ethernet, que permite a comunicação com o 

PC e é ideal para a transferência de 

programa a partir de um PC. 

proporciona um método de armazenamento 

de dados para fora do local de

interessante no caso de dano ao

Ambos os posicionadores Skyhook têm 

capacidade controle manual, que pode ser 

usado quando o robô está a funcionando na 

estação oposta. O robo possui a dete
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centro, com uma velocidade de processo 

totalmente controlado. Com a aceleração do 

posicionadores e velocidade de rotação, 

maior produção e 

 

otizada  produz 
soldas com bordas lisas e características 

erfis de penetração de 
as características internas e 

alcançadas . 

Dentro da célula, uma fonte de 

alimentação é ligada ao controlador do 

robô, a qual possui rastreamento do 

conjunto que acompanha o processo de 

e ajusta o caminho da solda 

a tecnologia de deteção de arco. O 

controlador do robô inclui uma placa 

Ethernet, que permite a comunicação com o 

eal para a transferência de 

programa a partir de um PC. Isto 

proporciona um método de armazenamento 

e utilização, 

o programa. 

Ambos os posicionadores Skyhook têm 

capacidade controle manual, que pode ser 

bô está a funcionando na 

oposta. O robo possui a detector de 

colisão, o que elimina a necessidade de 

complicados dispositivos 

De acordo com

esférica do tanque montado para o 

posicionador skyhook, reforçada pel

movimento coordenado do robô, criar uma 

coreografia realment

monitoramento da junt

equipado com fonte de energia 

capacidade para ser

que possuam variaçõ

posicionamento. 

CONCLUSÃO 

"Qualquer um que 

implantação de robótica 

variedades de p

testemunhou a versatilidade da tecnologia 

da robótica de hoje. 

limitada pela imaginação do usuário", 

Segundo Monaco. 
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colisão, o que elimina a necessidade de 

complicados dispositivos na tocha. 

De acordo com Monaco, a rotação 

esférica do tanque montado para o 

posicionador skyhook, reforçada pelo 

movimento coordenado do robô, criar uma 

te impressionante. O 

junta é ativado quando 

fonte de energia que tem a 

r utilizada em soldas 

ões e imprecisões no 

"Qualquer um que hesita se sobre a 

implantação de robótica devido às 

peças, ainda não 

a versatilidade da tecnologia 

 Esta tecnologia só é 

limitada pela imaginação do usuário", 

ACESSADO EM DEZ/2012 
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