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SolderZinn.
Recomendado pela

ISO 14.000

natureza.

Respeito
ao meioambiente

Melhor soldabilidade e maior resistência à corrosão. 100% isento de elementos
agressivos ao meio ambiente. Isto é Solderzinn, a liga estanho e zinco da Armco.
Com Solderzinn, seu produto atende a todas as normas mundiais de eliminação de
poluentes, inclusive as novas diretrizes européias. Mais: ainda ajuda você a reduzir
processos e custos com o sistema de tratamento de efluentes. Ideal para produtos e
peças que necessitam de solda e acabamento superficial, como tanques de
combustível e peças para o segmento eletroeletrônico. Pense no mundo que você
vai deixar para o futuro, use Soderzinn. Consulte nosso departamento técnico e
conheça melhor todas as suas aplicações. Você comprovará, mais uma vez, que para
superar suas exigências, ninguém faz mais do que a Armco.

Só a Armco
tem Solderzinn.
A liga de Estanho
e Zinco que garante
melhor soldabilidade,
maior resistência à corrosão,
excelente aderência
à tintas e absoluto
respeito ao

• Aços Inoxidáveis
• Baixo Carbono
e Aços de
Alta Resistência
• Aço Rápido

• Médio, Alto Carbono
e Aços Ligados
• Flat Wire
• Alto Carbono
Temperado

Armco do Brasil S.A.
Rua Zacarias Alves de Melo, 180 - São Paulo - Brasil
03153-110 - Tel.: (11) 6343-2600 - Fax: (11) 6343-2838
e-mail: armco@armco.com.br

meio ambiente.

www.armco.com.br

O produto que você usa tem nosso aço.

• Aços Pré-revestidos
• Bobinas Finas a Frio
e Finas a Quente,
Rolos, Chapas
e Blanks

Aço Inox com Revestimento
por Eletrodeposição do Cobre:

Mais eficiência

na solda

O produto que você usa tem nosso aço.

ISO/TS 16949:2002
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Meio-Ambiente
Saudável
Armco reafirma seu compromisso de preservação da
natureza, garantindo qualidade de vida e condições
de desenvolvimento às gerações atuais e futuras.

O produto
que você usa
tem nosso aço.
• Baixo Carbono
e Aços de Alta Resistência
• Médio, Alto Carbono e
Aços Ligados
• Alto Carbono Temperado
• Flat Wire
• Aços Inoxidáveis
• Aço Rápido
• Aços Pré-revestidos
• Bobinas Finas a Frio
e Finas a Quente, Rolos,
Chapas e Blanks

Nós fazemos
até o que você
não imagina.
Consulte sempre
nosso departamento
técnico.
Você vai se
surpreender.
ISO/TS 16949:2002
ISO 9001:2000
ISO 14001
Empresa Amiga da Criança

A

Armco sempre se preocupou em preservar e
conservar o meio ambiente, dando condições
essenciais para a sobrevivência da humanidade
e das espécies animais e vegetais.
Por isso, a empresa assume o
compromisso de garantir os recursos adequados para balancear o
desenvolvimento industrial e ter
um ambiente saudável.
Este compromisso é reafirmado
através do Sistema de Gestão
Ambiental Armco, que tem como
princípios:
a) Promover ações que evitem a
poluição;
b) Empenhar recursos e esforços ade-

quados para atender à Legislação, às
normas ambientais vigentes e requisitos aplicáveis;
c) Melhorar os produtos, processos e
serviços, minimizando a geração de
efluentes/resíduos galvânicos e racionalizando o consumo de recursos
naturais;
d) Incentivar o envolvimento e o
comprometimento dos funcionários,
colaboradores, fornecedores, clientes
e comunidade para preservar o meio
ambiente.
O objetivo é desenvolver, fabricar
e fornecer produtos e serviços de
maneira que a qualidade do ambiente
seja protegida, limpa e segura.
Sempre empenhada em reduzir
os impactos ambientais, a Armco

SolderZinn, aços isentos de cromo
hexavalente e aços para tanques de
gasolina Flex-fuel 100% reciclados
mostram o forte compromisso da
empresa com a preservação do
meio-ambiente.

vêm implantando continuamente melhorias em processos de fabricação,
produtos e serviços.
Os resultados têm se revelado
através de uma real e contínua economia de energia e recursos naturais; na
constante prevenção à poluição e na
provisão para emergências. Com uma
visão de processo total, na Armco os
cuidados com o meio-ambiente estão
presentes em todas as atividades da
empresa, desde o desenvolvimento de
um produto até a sua fabricação e
entrega aos clientes.
O mais importante é que todos os
setores da organização estão conscientes da relevância deste trabalho.
Adotando as ações necessárias para o

seu cumprimento, cuidar das pessoas e
da natureza faz parte da filosofia de
atuação e da missão da Armco.
Um exemplo desta prática é o
processo de tratamento de efluentes
(ETE), que é capaz de eliminar todos
os elementos contaminantes contidos
nas águas provenientes do processo
produtivo, tornando-as 100% tratadas
para reutilização. Além de preservação e cuidado, isso também representa economia.
100% legal - Estar 100% alinhada com

a legislação ambiental é um ponto
importantíssimo para o sucesso de
uma empresa que se preocupa com o
bem-estar atual e futuro. Por isso,

todas as atividades, produtos e
serviços da Armco são conduzidos em
conformidade com a legislação ambiental e regulamentos aplicáveis.
Esses cuidados se estendem para
todos os setores da empresa. Como
resultado a Armco conseguiu estruturar um ambiente de trabalho limpo,
seguro e saudável. A mentalidade preventiva faz com que os riscos sejam
identificados e controlados. O contínuo
aprimoramento desses processos conta
com intensa participação de todos os
funcionários, que são incentivados a
contribuir para a qualidade do seu
ambiente através de programas específicos tais como o Projeto Lapidar
(conceito dos 5s).
Com essa visão e esse objetivo, a Armco se sente orgulhosa de estar continuamente
colaborando para um futuro
com alta qualidade para nosso
país e nosso planeta.
Estação de Tratamento de Efluentes: com
um investimento de U$ 2,5 milhões, 12.000
m3/mês de água são tratadas por mês.
Maiores Informações:
João Andrade
Engenharia de Manutenção e Projetos
joaoandrade@armco.com.br
Tel. (11) 6343-2703
Ricardo Urias
Qualidade e Meio Ambiente (SGQ/SGA)
ricardourias@armco.com.br
Tel. (11) 6343-2939
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P r O D u T O S

Aço Inox com Revestimento por Eletrodeposição do Cobre:

garantia de solda

forte e segura
Os processos de soldagem são essenciais para
garantir a qualidade e durabilidade de produtos
que utilizam componentes em aço. Porém, nem
sempre esses metais assimilam a solda com total
eficiência. Conheça agora o trabalho de pesquisas
avançadas realizado pela Armco no desenvolvimento
de um novo tipo de aço que soluciona muitas
dessas questões.

A

s famílias de aços inoxidáveis
mais comumente produzidas
pelas usinas siderúrgicas são as
dos Martensíticos, Ferríticos e
Austeníticos formam o maior
grupo de aços inoxidáveis em uso, representando cerca de 65 a 70% do total
produzido. Ao contrário dos Ferríticos e,
principalmente, dos Martensíticos, cujas propriedades se assemelham àquela
dos aços baixa liga; os aços Austeníticos
têm uma série de características próprias
que os distingue das outras classes. De -

vido a isto, a sua soldagem apresenta
também aspectos próprios.
A soldagem é um processo de junção, que utiliza uma fonte de calor,
com ou sem aplicação de pressão. Ela
deve ter as seguintes características:
a) produzir uma quantidade de energia
suficiente para unir dois materiais, similares ou não, com ou sem fusão entre as partes.
b) evitar o contato da região aquecida
e/ou fundida com o ar atmosférico.
c) remover eventuais contaminações
das superfícies que estão sendo unidas,
oriundas do metal de base ou do metal
de adição.
d) propiciar o controle
das transformações
de fase na junta
soldada que
podem afetar o seu de sempenho.
Os aços
inoxidáveis

podem ser unidos por uma grande
variedade de processos. Entre eles, a
“solda”, brasagem, “soldering”, etc.
A brasagem, por definição, emprega metal de preenchimento tendo seu
ponto de fusão acima de 450oC. Ela se
difere do processo “soldering” pelo
ponto de fusão do metal de preenchimento que, neste caso, fica abaixo de
450oC. A brasagem também difere da
solda convencional na substancial
quantidade de metal-base que é fundido durante o processo. Deste modo, a
temperatura de brasagem para os aços
inoxidáveis são intermediárias entre
aquelas utilizadas para solda e pelo
processo “soldering”.
O processo de brasagem pode ser
utilizado em diversos tipos de materiais:
aços inoxidáveis, aços carbono, aços
baixa liga, ligas de cobre, etc. Dentre estes, os aços inoxidáveis são os que apresentam maiores problemas de aderência
da solda no processo de brasagem.
A alta quantidade de cromo que

está presente nas ligas destes aços
causa a formação de uma película de
óxido de Cromo em sua superfície, assim como uma película de óxido de Titânio quando se trata de aços inoxidáveis estabilizados ao Titânio.
Se estes óxidos que são ambos refratários e fortemente aderentes não
são adequadamente removidos, eles
irão impedir o metal de preenchimento fundido de realizar a união por não
propiciar a sua capilaridade entre os
metais a serem unidos.
Na brasagem podem ser empregados diversos metais de preenchimento
como Prata, Níquel, Cobre e Ouro. A

Tipo de Aço Inox Problema

Ferrítico

Austenítico

Martensítico

seleção do mais apropriado se faz de
acordo com as propriedades mecânicas, resistência à corrosão, temperatu ra de trabalho e compatibilidade com
o metal base.
Cada um conduz para uma requerida temperatura de brasagem e método
de aquecimento. O Cobre e a Prata
são os mais comumente utilizados. No
entanto, é necessário ter grande cuidado no processo, principalmente quando tratamos com os aços da série 300,
os Austeníticos, que podem ser sensitizados durante o resfriamento da
temperatura de brasagem.
A sensitização é caracterizada por
um ataque localizado nos contornos de
grão. Estes locais apresentam regiões
adjacentes empobrecidas em cromo
devido à precipitação de fases ricas
neste elemento, como os carbonetos
de Cromo. Caso o teor de Cromo destas regiões fique abaixo de 11%, elas
serão corroídas preferencialmente.
Este tipo de fragilização ocorre
quando o material fica exposto na faixa de temperatura de 500 a 900°C e
com resfriamento mais lento. Nesta
condição, a precipitação de carbonetos é bastante favorecida, produzindo
a região sensitizada.

A figura à baixo apresenta um esquema da sensitização ocorrendo na zona afetada pelo calor de um cordão de solda.

Este fenômeno ocorre tanto nos
aços inoxidáveis Austeníticos como
nos Ferríticos. Para evitar este problema pode-se utilizar um aço inox com
teor mais baixo de carbono (os aços
grau L); utilizar elementos que possuam uma afinidade maior com o carbono que o Cromo (aços inoxidáveis

Solução

- Sensitização

Material adequado (estabilizado ao titânio ou ao nióbio),
reduzir a energia de soldagem.

- Fragilização por
hidrogênio

Utilizar procedimento que introduzam pouco hidrogênio
durante a soldagem.

- Crescimento do grão

Procedimento com energia de soldagem menor possível.

- Sensitização

Material adequado (baixo carbono ou estabilizado ao
Titânio ou Nióbio), reduzir a energia de soldagem.

- Trincas à quente (trinca Utilizar aço com teor baixo de Enxofre e Fósforo,
de solidificação, liquação utilizar metais de adição que gerem tor de territa ao
redor de 8% no cordão da solda, modificar a geometria da
e reaquecimento)
junta para reduzir tensões introduzidas durante a soldagem.
- Fragilização por
hidrogênio

Utilizar procedimento que indroduza pouco hidrogênio
durante a soldagem, utilizar técnicas que reduzam a velocidade
de resfriamento da junta (pré-aquecimento, pós-aquecimento).
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zado em ferros de passar roupa.
Na peça até então realizada pelo
cliente, após a solda a ponto, a superfície da Alpaca em contato com a do
Principais problemas nos aços aço AISI 301 não proporcionava gainoxidáveis originados nos pro- rantia da aderência na união das partes
cessos de união - As soldagens do em sua plenitude. Ou seja, nem sempre
tipo “soldering” e brasagem podem ser a fusão ocorria, prejudicando a eficácia
realizadas em forno, por indução, por da união entre os metais. Isto ocorria,
resistência e por imersão em banho de em grande parte, devido ao filme de
óxido de Cromo formado na superfície
sal.
No processo por resistência, que é o do aço impróprio para processo aplicamais comumente utilizado, utilizam-se do (conforme explicado acima).
A solução apresentada pela Armco
eletrodos, geralmente de Cobre e, na
posterior passagem de corrente, ocorre então foi a seguinte: mantendo-se o
a fusão desta face em comum, forman- mesmo processo de soldagem aplicado,
do o ponto. A figura à baixo apresenta foi fabricado um material com todas as
características de resistência mecânica
solicitada pelo cliente e que pudesse
proporcionar uma melhora considerável na eficiência da solda. Este material foi elaborado objetivando-se três
camadas: o aço inoxidável AISI 301
relaminado propriamente dito, com a
adição de um tratamento especial de
metal prévio e posterior revestimento
com Cobre (depositado com uma camada da ordem de 4 microns por face).
Dada a excelente condutividade
elétrica, térmica e também à excelente soldabilidade que caracteriza o Cobre, criou-se a partir daí uma condição
favorável no processo da solda. Pois a
liga de Alpaca passou a ter o Cobre e
não mais a superfície do aço como
interface de contato tornando possível
a modificação do processo de união de
o esquema deste processo.
Os grandes problemas são as altas solda a ponto para o de “brasagem”.
temperaturas que o metal atinge, Isso significa que houve a inclusão de
podendo em alguns casos chegar à um metal de adição ou de preenchitemperatura crítica de sensitização mento já previamente revestido no
para os aços inoxidáveis Austeníticos, aço, que se funde entre duas interfaces
para facilitar a união das partes.
conforme já foi dito.
Este revestimento propiciou ainda a
Estudo de Caso - Para solucionar vantagem de fazer com que a camada de
esses problemas, a Armco, em parceria Cobre passasse a proteger o aço inox con com um de seus clientes do ramo ele - tra o processo de corrosão devido à sensitro-eletrônico, desenvolveu há alguns tização que pode ser gerada no aço pela
meses um novo processo com o objeti - temperatura crítica em que se atinge no
vo de facilitar o processo de solda (por processo (conforme descrito anteriorresistência elétrica) de um terminal de mente). Além disso, não é mais necessácontato elétrico em um componente rio utilizar temperaturas muito elevadas,
fabricado em uma liga de Alpaca pois a brasagem necessita de temperatu(70%Cu/30%Ni), que após montado ras menores do que a solda convencional.
Como resultado, as peças apresense transforma em um termostato utili estabilizados ao titânio e ao nióbio) ou
ainda, um tratamento de solubilização
dos carbonetos após a soldagem.
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taram um índice de confiabilidade de
100% na união. Não foi necessária a utilização de um metal de preenchimento
pois, o aço já vinha com revestimento
de Cobre, ganhando tempo de processo.
Esta alternativa apresentada foi
uma solução para um caso específico,
mas que pode abranger processos similares e outras aplicações proporcionando excelentes resultados como comprovado neste Estudo de Caso.
A seguir faremos uma breve explanação para se entender um pouco melhor o processo.
Tratamento prévio da base do Aço -

A eletrodeposição do material é primeiramente iniciada com um tratamento especial (um “flash”) com uma
camada de metal especial. O objetivo é
preparar a superfície do aço o qual exerce a função de substrato criando uma
superfície propicia uma vez que a superfície do aço inox não é adequada para
revestimento de Cobre diretamente,
devido a possibilidade de não haver a
aderência plena do cobre no aço pela
influência da película de óxido de
cromo na superfície. Logo após este
processo, o material é então revestido
com cobre conforme foi mencionado
anteriormente e os detalhes deste processo estão resumidos abaixo:

LM05: daqui saem os aços pré-revestidos da Armco para melhorar a soldabilidade.

peças criando aspereza.
Os banhos de Cobre com Cianeto são
utilizados, de maneira geral, quando o sub strato é recoberto por Níquel, ou outro
metal, a partir de banhos ácidos. A camada de cobre protege o metal do substrato
contra o ataque ácido do processo subseqüente, além de facilitar outros tratamentos posteriores de niquelação e /ou
cromeação em peças para fins decorativos
como por exemplo: dobradiças, espelhos
de fechaduras, e outros. Pois o Cobre já é
a base mais adequada para este tipo de

revestimento. Além disso, a Armco pode
também, para efeito de redução de custo,
cobrear os aços inoxidáveis ferríticos,
como o AISI 430, utilizado para peças em
que a exigência de propriedades mecânicas e de resistência a corrosão não seja crítica. Finamente, após todo este tratamento superficial agregado ao aço inoxidável
sua composição final será a seguinte:
A espessura de camada é composta
por 8 microns (0,008mm) total de camada revestida na face e contra-face do aço.

Cobre

Aço Inoxidável
Relaminado

Cobre

Processo de deposição de Cobre -

O banho de deposição pode, eventualmente, ser constituído de dois tanques.
No primeiro tanque de deposição toque
(Strike), uma pequena camada é depositada sobre a peça, seguido de um segundo tanque de deposição, no qual o filme
que está sendo depositado é crescido até
a espessura desejada. Os banhos de Cobre podem ser formulados tanto com sais
de Sódio, quanto com sais de Potássio,
pois ambos apresentam muitas similaridades. Na prática, esses sais são utilizados quase que indistintamente, porém,
apresentam algumas diferenças que
interferem no processo de deposição.
Esses banhos apresentam coloração
azul típica do sulfato de Cobre. Os ânodos estão geralmente ensacados para
evitar que pequenos fragmentos de
Cobre dos ânodos sejam aderidos nas

Termostato de ferro de passar roupa
produzido com aço inoxidável revestido
de cobre desenvolvido pela Armco.

Maiores informações:
Área Técnica:
Eduardo Tumonis
e.tumonis@armco.com.br
Tel.: (11) 6915-8004 Ramal: 216
Paulo Moreira
paulomoreira@armco.com.br
Tel.: (11) 6343-2670
Valdir Alves da Silva
valdir@armco.com.br
Tel.: (11) 6343-2708
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