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RESUMO 

A máquina de solda da linha de zincagem contínua 2 (LZC#2) na Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) não possui sistema de supervisão das variáveis do equipamento, com isto 
informações importantes sobre a máquina não são monitoradas, dificultando sua operação e 
diagnósticos de falhas. O objetivo deste artigo é ilustrar as possibilidades para a 
implementação de um Supervisório à máquina de solda, melhorias no PLC da Rockwell e 
apresentar as possíveis vantagens da aplicação deste projeto. 

 

Palavras-chave: Máquina de Solda, SCL 500, Supervisório 

 

 

1-INTRODUÇÃO 

Os sistemas supervisórios podem ser vistos como sistemas que supervisionam ou 

monitoram processos executados em uma planta industrial, através da visualização da planta 

que está sendo automatizada e, das ações tomadas pelo sistema de automação. O processo de 

supervisão é de grande importância, de forma mais ampla, para o conhecimento detalhado de 

uma planta, podendo obter com esse sistema uma análise detalhada de causas de falha, 

aquisição de dados para otimização do processo e dados para levantamentos estatísticos. 

Hoje a Máquina de Solda da LZC#2 na CSN não possui um supervisório. Esta 

máquina é de grande importância para o processo, pois esta interliga as chapas com o objetivo 

de não interromper o processo de zincagem tornando-o contínuo. Essa máquina é responsável 

por cerca de 27,9 por cento das paradas de manutenção ocorridas na LZC#2 e 32,2 por cento 



das paradas causadas por falhas elétricas, como pode ser observado no gráfico da figura 1, que 

justifica a necessidade de implementação de um sistema de supervisão. 

Figura 1: Quantidades de paradas por Equipamento na LZC#2 na CSN 

 

 

 

2-MÁQUINA DE SOLDA DE RESISTÊNCIA TIPO COSTURA 

A soldagem na LZC#2 tem como objetivo prender o fim de uma bobina ao começo 

de uma nova para transportar as extremidades através da linha e assim evitar a necessidade de 

acompanhamento humano ou de dispositivos mecânicos para a condução da tira.  

Figura 2: Processo de união das chapas da LZC#2 na CSN 
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Figura 3: Máquina de Solda da LZC#2 na CSN 

 

Uma solda de resistência é uma ligação metalúrgica criada quando duas peças de 

metal são grampeadas sob pressão localizada, enquanto uma corrente elétrica passa através do 

ponto de contato por um período determinado. A resistência na interface causa aquecimento e, 

quando resfriada, a ligação é criada, formando uma pepita. A corrente que passa através do 

ponto derrete o metal, e se a pressão for mantida depois que a corrente é interrompida, o metal 

derretido se solidifica, formando uma pepita de metal neste ponto. O tamanho e a estrutura 

das pepitas determina a resistência da solda. Pode-se perceber que para realizar uma solda de 

resistência precisa-se de força, corrente e velocidade. 

a) Força: é estabelecida através da pressão dos discos de solda sobre a região a ser 

soldada. 

b) Corrente: obtém-se através de energia elétrica gerada com auxílio de um 

transformador, sendo conduzida pelos eletrodos (discos e barramentos). 



c) Velocidade: a velocidade no percurso do carro durante a solda determina o 

tempo. 

No processo de soldagem de costura de resistência não é empregado fundentes ou 

metais de enchimento. O metal que forma a ligação é fornecido pelo material de trabalho (as 

chapas a serem soldadas) e o calor é desenvolvido na própria chapa. 

Segundo o Ramos (2005, p. 40) em LZC#2, “o calor necessário para a soldagem de 

resistência é o calor produzido pela resistência dos materiais de trabalho e a interface para o 

fluxo de corrente elétrica”. Pela lei de Joule que estudou o fenômeno em 1840 quando uma 

corrente elétrica flui através de um material resistivo, calor é produzido instantaneamente. A 

energia térmica produzida é exatamente igual à energia elétrica perdida no processo. O 

circuito elétrico deve fornecer o tempo todo, o calor necessário para a soldagem. A 

quantidade de calor (H) produzido pela diferença de potencial de magnitude (V) aplicada 

sobre o material a ser soldado produzido fluxo de uma corrente elétrica de magnitude (I) 

fluindo através de uma resistência de magnitude (Req) pelo período de tempo (T) em que o 

carro de solda leva para fazer o seu percurso é: 

Calor Produzido na Soldagem de Resistência: H= (V2/ Req)T 

Onde: 

H = Energia Elétrica Convertida em Calor (Watt-Segundos ou Joules) 

V = Magnitude de tensão (Voltes) 

I = Magnitude de Corrente Constante (Ampères) 

Req = Magnitude de Resistência Constante (Ohms) formado pela resistência da 

chapa superior (R1) mais resistência da chapa inferior (R2) e a interface que os uni (Ri). Logo 

Req = R1+R2+Ri 

T = Tempo de Duração do Fluxo de Corrente Constante (segundos) 

No ponto onde as duas chapas são unidas, haverá uma interface. Esta superfície na 

qual uma união será feita é muitas vezes chamada de plano de atrito. Não importa o quanto as 

duas superfícies dos materiais sejam firmemente unidas no plano de atrito, haverá uma 

considerável resistência elétrica através dela. Aumentar a pressão de aperto através da pressão 

aplicada pelos discos de solda e pelo martelador, que são discos que através da força aplicada, 

funde a liga metálica, tende a abaixar a resistência interfacial. Mas, na maioria dos casos, a 

resistência na interface é uma parte considerável da resistência total. O aquecimento elétrico 



ou I2R ocorre, tanto na interface, quanto dentro do material de trabalho. Isto pode ser muito 

importante na determinação do tamanho e qualidade da solda. Se a resistência interfacial 

variar consideravelmente de solda para solda, o calor produzido pela corrente irá também 

variar. As soldas resultantes serão inconsistentes em tamanho e força. A resistência superficial 

da chapa não-uniforme pode levar a soldagem de resistência a ser não-confiável. 

 

Figura 4: Relação entre as variáveis do processo 

 

Como ilustrado na figura 4, as variáveis exercem influência uma sobre as outras e 

por esse motivo se torna ainda mais importante o monitoramento e controle preciso destas 

variáveis para que se possa garantir o processo de soldagem. 

 

3-SUPERVISÓRIO 

Os sistemas supervisórios permitem que sejam monitoradas e rastreadas informações 

de um processo produtivo ou instalação física. Tais informações são coletadas através de 

equipamentos de aquisição de dados e, em seguida, manipuladas, analisadas, armazenadas e 

posteriormente, apresentadas ao usuário. 

Os sistemas supervisores são geralmente empregados para se tornar possível o 

reconhecimento de prováveis falhas em componentes da planta antes que essas falhas ocorram 

efetivamente. A implementação de um Supervisório facilita a criação de um banco de dados 

preciso e detalhado, podendo através deste gerar gráficos de tendência, indicadores que 



facilitam o trabalho de manutenção da planta e otimização da mesma e colaboram para a 

tomada de decisões. 

Os componentes físicos de supervisão, de forma simplificada, são: sensores e 

atuadores, rede de comunicação, estações remotas (aquisição/controle) e de monitoração 

central (sistema computacional SCADA). (SALVADOR, 2005). 

Os sensores são dispositivos conectados aos equipamentos controlados e 

monitorados pelo supervisório, que convertem parâmetros físicos tais como velocidade, nível, 

temperatura, pressão e outros, para sinais analógicos e digitais legíveis pela estação remota. 

Os sinais medidos na máquina são: pressão gerada pelos discos e martelador sobre a chapa, 

corrente gerada pela diferença de potencial existente entre os discos, diferença de potencial 

entre os discos, velocidade do carro da máquina de solda. Os atuadores são utilizados para 

atuar sobre o sistema, acionando os equipamentos. 

O processo de controle e aquisição de dados se inicia nas estações remotas, CLP 

(Controlador Lógico Programável) com a leitura dos valores dos atuais dispositivos que a ele 

estão associados e seu respectivo controle. Os CLP’s são unidades computacionais 

específicas, utilizadas nas instalações fabris com a finalidade de ler entradas, realizar cálculos 

ou controles e atualizar as saídas. Para o desenvolvimento do sistema de supervisão da 

máquina de solda será utilizado o SLC 5/03 que, pois o mesmo se encontra instalado e 

operando no processo de soldagem com a função de inter-travamento sem a interface de 

comunicação homem máquina (IHM). 

Outro equipamento que será conectado ao sistema de supervisão será o Módulo de 

Solda da Taylor. Ele possibilitará o controle em malha fechada, pois hoje, o que se tem, é um 

módulo analógico que impossibilita esse controle. Este módulo opera através da recepção de 

uma referência em sua entrada digital de sete bits e conforme essa entrada gera um trem de 

pulsos que realiza o disparo dos tiristores do circuito de potência, fornecendo a diferença de 

potencial a ser aplicada aos discos de solda. 

A rede de comunicação é a plataforma por onde as informações fluem dos PLCs para 

o supervisório e, levando em consideração os requisitos do sistema e a distância a cobrir, 

podem ser implementadas através de cabos Ethernet, fibras ópticas, linhas dial-up, linhas 

dedicadas, rádio modems, etc. 



O supervisório é responsável por recolher a informação gerada pelo CLP e agir em 

conformidade com os eventos detectados, podendo ser centralizado em um único computador 

ou distribuído de modo a permitir o compartilhamento de informações. 

A figura abaixo ilustra a tela do supervisório criado para monitorar a máquina de 

solda da LZC#2. 

Figura 5: Tela do Supervisório da Máquina de Solda 

 

 

Figura 6: Arquitetura de Automação da LZC#2 na CSN 

 



4-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para o desenvolvimento deste projeto foi feita a tentativa de se comunicar o módulo 

da Taylor com o PLC SLC5/03 via comunicação serial RS232, então foi verificado a ausência 

de um chip de comunicação do módulo impedindo que se estabelecesse a comunicação desta 

forma. 

Verificou-se, a partir desta constatação, a possibilidade de em vez de estabelecer a 

comunicação direta entre CLP e módulo, realizar a aquisição dos sinais diretamente através 

dos sensores que serão instalados junto com o módulo. 

Para estabelecer a comunicação entre PLC e Software de supervisão e controle 

estudam-se duas possibilidades: Criação de comunicação serial ou via rede Ethernet. Estuda-

se a possibilidade de estabelecer a comunicação serial devido ao fato de o PLC SLC 5/03 não 

possuir originalmente o cartão de comunicação Ethernet. Será utilizado então o RSView para 

a criação da tela do supervisório. 

A rede Ethernet já se encontra instalada na LZC#2, e controla e monitora todo o 

processo. Estabelecendo este tipo de comunicação possibilitará a integração da Máquina de 

Solda ao processo de Zincagem, e a criação das telas através do software WinCC que é o 

usual em toda a linha.  

Através da criação deste supervisório espera-se minimizar as perdas geradas pela 

máquina de solda que, como mencionado, foi responsável pela maior quantidade de paradas 

no ano de 2011. O ganho esperado é de 40% de redução no número de paradas obtendo ganho 

estimado em dinheiro de aproximadamente 116.926,00 reais. 

Tabela 1: Ganho esperado 

 

 

  

Ano N°  de 
Paradas 

Média de 
Desvio por 

PL (t/parada) 

Total 
desviado 

(t) 
Indisponibilidade 

(minuto) 
Margem de 
Ganho (R$) 

2011 30 2,607 78,21 175 292.315,00  

Ganho esperado com redução de 
40% no número de Paradas  R$ 116.926,00  
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