Informativo Quadrimestral da Armco do Brasil S.A. - Número 9 - Ano IV
ISO 9001:2000

ISO 14001:2004

- Janeiro / Fevereiro / Março / Abril 2007

Empresa Amiga da Criança

O produto que você
usa tem nosso aço.

Aços Relaminados Armco.
Sempre que o mercado
procura soluções,
encontra na Armco.

TECNOLOGIA

A Armco
apresenta seu
novo site

Quem procura soluções encontra na Armco a maior variedade em aços
relaminados, equipamentos modernos, profissionais capacitados,
certificações, logística personalizada, confiabilidade e tranqüilidade no
fornecimento de aços para sua empresa.
• Baixo Carbono
e Aços de Alta Resistência
• Alto Carbono
Temperado
• Médio, Alto Carbono
e Aços Ligados
• Flat Wire

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

O produto que você usa tem nosso aço.

ISO/TS 16949:2002

Que tal ter uma empresa líder de mercado em produtos, serviços e
desenvolvimentos à sua disposição? Fale com a Armco.

Conheça o

processo de

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

www.armco.com.br
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transformando aço

em

solução

A Armco oferece workshop tecnológico apresentando as grandes inovações da empresa ao longo
dos últimos anos, que possuem potencial de aplicações nos processos fabris dos clientes visando redução de custos, processos e tempos de fabricação.
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 14001:2004
Empresa Amiga da Criança

om o objetivo apresentar
novos desenvolvimentos
tecnológicos e produtos, a
Armco realizou no segundo semestre de 2006 o
evento “De Olho no Futu ro, Transformando Aço em Solução”, com a presença de cerca de
200 clientes das regiões de Caxias
do Sul (RS ) e Joinville (SC).
Também no dia 22 de março
de 2007, outro evento foi realiza do no município de Guarulhos
(SP) e contou com um público de
90 pessoas. Nestas ocasiões, o
superintendente técnico e de
atendimento Manoel Marcos G.
Lopes apresentou uma visão geral
do processo de relaminação, dicas
de como é possível tirar proveito
dos diversos tipos de aços relaminados e revestidos oferecidos e
algumas das principais inovações
tecnológicas dos aços Armco,
entre elas, o produto Baiflex que
elimina trincas e fissuras em fitas
de aço de médio e alto teor de carbono e o Solderzinn, um aço que
oferece melhor soldabilidade e
maior resistência à corrosão,
100% isento de elementos agressivos ao meio ambiente. Mais que
oferecer aos clientes a oportunidade de estarem sempre atualizados
tecnologicamente e competitivos,

C

os workshops foram uma verdadeira oportunidade para estreitar
laços e buscar a excelência da
qualidade. Outros dois eventos
estão previstos para o segundo
semestre de 2007.

O eventos regionais tiveram altíssima qualidade
tanto em informações como de público presente.

informação e

tecnologia
a seu alcance

Consciente da velocidade da rede e das incessantes modificações
criadas a partir dela, a Armco mais uma vez antecipa o futuro
e renova seu portal, passando a constituir-se em uma
verdadeira comunidade virtual dentro de um conceito moderno,
unindo um grupo de pessoas que compartilham interesses.

S

empre antecipando-se às
necessidades dos seus clientes e fornecedores, a Armco
do Brasil reestruturou recentemente seu portal na Internet – www.armco.com.br
– que a partir de agora está ainda mais
ágil, moderno e completo.
Com fácil navegação e versão em
português, inglês e espanhol, o portal
abusa da interatividade: traz novos
canais – Notícias do Aço, Jornal
Ação, Cadastre seu Currículo e
Certificações – que propiciam aos
usuários maior troca de informações
com a empresa e prestação de serviço
segura e eficiente, além de links com
informações da empresa e do setor de
aços relaminados. Desse modo, espera-se compartilhar as principais novidades e dados do segmento com a
comunidade Armco, facilitando a
comunicação entre seus integrantes.
Na prática, isso significa que na home
page da empresa o internauta tem sempre
à disposição informações técnicas, tabelas
e fórmulas de conversão, descrição dos
produtos processados pela Armco, novos
desenvolvimentos, apresentações e
textos técnicos sobre
o mercado do aço,

canal de entrada para o serviço Armco
On-line e Ressuprimento Automático,
entre outros serviços.
Na era digital, ter a possibilidade de
unir pessoas que compartilham o mesmo
interesse através desta rede mundial é

uma conquista que devemos prezar e buscar o aperfeiçoamento sempre, para tornar o trabalho e a vida cada vez melhor.
Visite nosso site e conheça um
pouco mais do presente e do futuro da
sua empresa e do setor em que atua.

O novo portal oferece valiosas informações sobre a Armco e
o mercado de aços em português, inglês e espanhol.

www.armco.com.br
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Superfície antes do
processo de Decapagem
P r O c E S S O S
A partir desta edição, uma série de novos assuntos serão abordados sobre os nossos Processos de Produção, para obtenção de aços para as mais
avançadas aplicações, entre elas a Decapagem, Corte, Laminação, Recozimento, Tratamentos de Superfície e Tratamento Térmico de Têmpera.

Decapagem
de bobinas de Aço

Limpeza por chama

Carbono
Superfície após o processo de Decapagem

A decapagem é um processo de fundamental
importância para a remoção de óxidos superficiais
das bobinas e adequada preparação da superfície
para processos posteriores. Conheça um pouco
desse processo.

Flexionamento

O que é decapagem?
Decapar é o processo de remoção de
óxido, tinta ou incrustação de uma superfície metálica. Um dos processos mais
valorizados pela indústria é a remoção do
óxido metálico existente sobre a superfície do aço. Hoje você vai conhecer mais
este processo que, no caso da Decapagem
Química, a Armco se destaca.
Para a remoção de óxidos metálicos
existem 4 processos distintos. A escolha
de qual usar será de acordo com o tipo do
produto final:
Decapagem Mecânica - é o processo

de escovação, tamboreamento, jato abrasivo, areia quartzidica, esferas de aço, limpeza úmica e remoção da carepa por flexionamento.
Decapagem Térmica - é o processo de
limpeza de graxa por recozimento, por
chama e com pó de ferro.
Decapagem Química(Processo Armco)
- consiste no processo de remoção da
carepa pelo processo de ataque químico,
sendo que o tipo de ácido utilizado e temperatura de processo podem mudar conforme o metal base (Alumínio, Aço Inox,
Aço Carbono e outros).
Decapagem Eletrolítica - é composta dos

Antes

processos de Bullard-Dunn, decapagem
anódica e decapagem com condutor central.
A remoção deste óxido se faz necessária em função de se obter uma superfície limpa para posterior deformação ou
tratamento de superfície como lamina ção a frio, a pintura e a eletrodeposição.
Caso esse óxido (denominado carepa)
não seja removido, ele pode afetar o
aspecto superficial do produto final
quando pintado, aumentando assim o
desgaste dos cilindros de laminação a frio
e acelerando o processo de contaminação da emulsão. Em alguns tratamentos
térmicos, caso a superfície não esteja

Depois

Região da quebra
Escova

Escova

Eixo Rotativo

Eixo Rotativo

Chapa com carepa
Chapa limpa
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decapada, pode gerar descarbonetação.
como se forma o óxido?
Durante o processo de laminação a
quente, ocorrido na siderurgia em função da elevada temperatura, ocorre o
favorecimento da reação do oxigênio
contido na atmosfera com o metal
base da placa, recobrindo a superfície
do material com uma camada formada
de óxidos de diferentes composições e
espessuras em função da temperatura,
do tempo de processo, das condições
de resfriamento, do meio ambiente e
do tipo de aço.
Esta camada de óxidos, normalmente, não ultrapassa a 10µm nas
condições normais de laminação a
quente.
Para temperaturas inferiores a
575oC, a camada de óxidos é basicamente magnetita e hematita. Acima
dessa temperatura, se a tira for resfriada rapidamente, tem-se os três tipos de
óxidos. O FeO - em maior proporção e
em contato com o metal base, em
seguida vem a camada de Fe3O4 e, por
último, uma fina camada de Fe2O3. A
espessura relativa das diferentes camadas é geralmente constante: 1% de
Fe2O3, 4% de Fe3O4 e 95% de FeO, do
total da espessura da camada.
A temperatura, no final do processo, quando a bobina passa pela
última cadeira de laminação, é chamada de temperatura de acabamento.
Já a temperatura na qual é bobinada
se chama temperatura de bobinamento. Nesse intervalo, ocorre um rápido
resfriamento, porém, após o bobinamento, o material é resfriado lentamente. Caso este resfriamento seja
muito lento e a temperatura ainda se
encontrar acima dos 575oC, a espes -

rém a reação básica sempre é a seguinte:
FeO + 2HCI = FeCI2 + H2O
Durante o processo de decapagem
podem ocorrer dois fenômenos indesejáveis: a sub decapagem e a super
decapagem.
A sub-decapagem consiste na
remoção ineficiente da carepa, isto é,
a não remoção total do filme de óxido,
e pode ocorrer pelo pouco tempo de
decapagem, pela baixa temperatura
dos banhos ou concentração inadequada dos banhos.
Já a super decapagem é um ataque
excessivo da solução na chapa. Isso
ocorre quando o ácido reage com toda
a carepa existente na região e inicia
um ataque à superfície do material
(metal base). Tal reação pode ser verificada na equação abaixo:
Fe 2 O 3 - Hematita
Fe 3 O 4 - Magnnetita
FeO - Wustita

turas de compostos que quando adicionados em pequenas quantidades,
em meio corrosivo a determinado metal, minimizam a taxa de corrosão do
metal. Eles podem ser classificados
como anódicos, catódicos e de filme
passivante (orgânicos).

Fatores de Produtividade
Como um bom processo industri al, além de oferecer qualidade, o processo também deve ser o mais produti vo possível. Portanto é importante levar
em conta alguns fatores que afetam também no tempo de decapagem:
Composição química do aço - dependendo da quantidade de carbono e
demais elementos, a carepa pode ser
mais ou menos espessa e também mais
ou menos estável, alterando assim o
tempo de decapagem;
Flexionamento - é um processo pouco
utilizado nas linhas de decapagem química. Sua função é auxiliar o processo, visto que a carepa apresenta baixa
ductilidade. Quando a chapa de aço é
flexionada, a quantidade de fissuras
aumenta consideravelmente, potencializando assim o processo químico.
Temperatura da solução - a temperatura
é um dos principais fatores usualmente
2
2
utilizados para acelerar o processo e otimiFe + 2HCI = FeCI + H O
zar a vida útil do ácido. As faixas de trabalhos normalmente utilizadas são entre
Inibidor
O ataque ao metal base é um fator 70oC e 95oC. Assim, quando a solução se
difícil de se prever e impedir já que é um encontra próxima ao limite superior desta
fenômeno natural entre o ácido e o metal faixa, o tempo de decapagem é a metade
base. Este fato é indesejável tanto no sen- em relação ao mínimo da faixa (70oC).
tido econômico, quanto no sentido de Concentração do HCl livre na solução qualidade. E, para tentar minimizar e até esse é fator de maior importância para o
evitar este fenomeno, as empresas atual - processo de decapagem. Ele indica a quamente utilizam do artifício de um inibi- lidade do ácido utilizado: quanto maior a
dor. Os inibidores são compostos ou mis- concentração, melhor a qualidade do

Fe 2 O 3
Fe 3 O 4
Fe

camada, além de ser economicamente
mais viável e mais produtivo para este
Resfriamento mais lento (T<575 oC)
produto (bobinas de aço).
No passado, as linhas de decapagem
Fe 2O 3
trabalhavam com soluções de H2SO4
Fe 3O 4
FeO
(Ácido Sulfúrico), porém, hoje, quase
Fe
que a maioria utiliza soluções de HCl
(Ácido Clorídrico) em função dos
Resfriamento mais rápido (T>575oC)
seguintes aspectos:
- Apresentar melhor aspecto superficial a
superfície do aço fica mais clara e limpa, já
sura da carepa aumenta.
que o FeCI2 é mais solúvel que o FeSO4;
como ocorre o processo de
decapagem química
- A velocidade da decapagem com HCl
O processo de decapagem de bobi - é aproximadamente o dobro em relação
nas normalmente é realizado por meio à solução de H2SO4;
da decapagem química por apresentar - A reação de decapagem é decomposta
vantagens em relação aos demais tipos em vários níveis dependendo do tipo de
de decapagem. Este processo apresenta óxido envolvido e da concentração do bamelhor homogeneidade de remoção de nho na região da chapa e do cloreto, po-

ácido e mais rápido é o processo de decapagem. É importante salientar que, a partir de uma determinada concentração, o
aumento da velocidade se torna cada vez
menos significativo, chegando a um
ponto de quase estabilidade.
Agitação de solução - a agitação é outro
dos métodos de grande eficiência para o
aumento da velocidade de decapagem.
A agitação garante a homogeneidade da
solução que está em contato com o
material, além de executar uma ação
mecânica sobre a remoção do óxido.
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Maiores Informações:
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Tel: (11) 6343-2620

Lavador de gases

CX1

Mesa de inspeção e secagem
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CX2

CX3

Caixas de lavagens

Tanque 3

Tanque 2

Tanque 1

Banhos ácidos
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