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Tailor-Made Protectivity™

SOLUÇÕES PARA A 
INDÚSTRIA DE AÇÚCAR  
E ETANOL
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PRODUTOS PERSONALIZADOS DE ALTA QUALIDADE
Desenvolvemos continuamente nosso portfólio de aproxi-
madamente 600 produtos para atender as especificações 
do segmento de Açúcar e Etanol, enquanto asseguramos 
atender aos mais altos requisitos de qualidade.

De suas plantas de fabricação, a UTP Maintenance ofe-
rece consumíveis de soldagem inovadores e personaliza-
dos para: aço carbono, aço estruturais, aço baixa liga, aço 
inoxidável, aço inoxidável para altas temperaturas, ligas 
de níquel, ferro fundido, cobre e suas ligas, aço manganês 
e aço ferramenta. 

O portfólio de produtos abrange:
 » Eletrodos Revestidos
 » Arames Sólidos e Varetas
 » Arames Tubulares
 » Arames e Fluxos para arco submerso
 » Fitas e Fluxos para arco submerso e Eletroescória
 » Pós para Metalização e Aspersão Térmica

Nós lhe oferecemos  

Uma ampla gama de consumíveis de soldagem que con-
tribuem para o aumento de produtividade e otimização 
em manutenções, reparos e revestimentos antidesgaste. 
Conte com:

 » Produtos sob medida para os mais altos requisitos da 
indústria

 » Produtos de alta qualidade
 » Presença global e uma rede de serviços 

especializados 
 » Suporte técnico personalizado com especialistas em 

aplicação e engenheiros de soldagem
 » Décadas de experiência e know-how em aplicações

SOLUÇÕES EM TODA PARTE DO MUNDO

A UTP Maintenance fornece produtos e serviços através das fábricas e escritórios glo-
bais da voestalpine Böhler Welding e sua rede de revendedores presentes em mais de 
150 países. Uma equipe de engenheiros de soldagem fornece assessoria e suporte aos 
clientes em todos os assuntos relacionados aos desafios da tecnologia de soldagem.

CONSUMÍVEIS DESENVOLVIDOS PARA AUMENTAR 
A PRODUTIVIDADE E PROTEÇÃO CONTRA O 
DESGASTE
A cana de açúcar é ácida com um pH de aproximada-
mente 5 e pode carregar até 5% de impurezas (proveniente 
da colheita). Como resultado, as camisas de moenda são 
expostas à uma combinação de desgaste abrasivo e cor-
rosivo, que exigem ações preventivas. As ligas de reves-
timento devem assegurar boa resistência ao desgaste e 
aumentar a “pega” da camisa no bagaço.

A reforma das camisas de moenda ou revestimento de 
camisas novas, é realizado na entressafra, mas também 
é feita a aplicação de chapisco nas camisas que traba-
lharam na safra corrente. No último caso, a aplicação de 
chapisco é comumente aplicada para melhorar o arraste 
do bagaço. Esta aplicação consiste na deposição de um 
grande número de gotículas de material de solda nas late-
rais dos frisos. Na aplicação de chapisco com eletrodo 
revestido os soldadores precisam ficar muito próximos da 
moenda em operação, uma situação de trabalho que é 
potencialmente de risco e, portanto, cada vez mais sujeita 
às leis trabalhistas restritivas.

O revestimento completo das camisas de moenda envolve 
um procedimento de aplicação  em quatro etapas, ver 
figura na página 3. A voestalpine Böhler Welding desenvol-
veu três arames tubulares e um procedimento para solda-
gem automatizada descrito na tabela a seguir. No passo 
1, as laterais do friso são revestidas com material UTP AF 
DUR 600 MP no diâmetro de 1,2 mm, para proteger a parte 
mais estreita do friso contra o desgaste por abrasão.

O mesmo arame, no diâmetro de 1,6 mm, é utilizado no 
passo 2 para selar o topo do friso e fornecer uma base 
resistente para o próximo passo. No passo 3 o picote é 
realizado com o arame tubular UTP AF LEDURIT 60, no diâ-
metro de 1,6 mm, o depósito de solda é muito resistente a 

abrasão. Esta parte do friso é responsável pelo arraste do 
bagaço e é determinante no resultado de quantidade de 
cana de açúcar processada e nível de extração. O passo 
4 envolve a aplicação de chapisco com o arame tubular 
UTP AF Vanadium SG, no diâmetro 2,8 mm. Este arame 
especial opera com o modo de transferência spray com 
correntes relativamente baixas e deposita uma grande 
quantidade de gotículas de metal. Para esta aplicação é 
utilizado um stick-out de aproximadamente 50 mm bas-
tante agressivo, que permite que a aplicação de chapisco 
nas camisas durante a moagem, mesmo na presença de 
grandes quantidades de caldo e bagaço. 

O uso dos arames tubulares UTP torna todo o processo 
de revestimento de camisas de moenda muito mais efi-
ciente. As taxas de deposição e ciclos de trabalho são 
muito maiores que de procedimentos de soldagem com 
eletrodo revestido. Além disso, quando comparado à sol-
dagem automatizada com arame sólido, os tempos de 
reparo podem ser significativamente menores. 

Modo ”Picote“

Picote Base LateralChapisco

TAILOR-MADE PROTECTIVITY™

A UTP Maintenance assegura uma ótima combinação de proteção e produtivi-
dade com soluções inovadoras e personalizadas. Tudo gira em torno do cliente 
e dos seus requisitos individuais. Isso é expresso na promessa central de desem-
penho: “Tailor-made Protectivity”.
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REVESTIMENTO DE CAMISAS DE MOENDA

Etapas de aplicações Parâmetros de Soldagem Descrição Características

Et
a

p
a

 1

Lateral UTP AF DUR 600-MP Ø 1,2 mm Classificação
Polaridade
Gás de proteção
Dureza

DIN 8555: MF 6-GF-60
DC+
Ar/CO2: M21, M22 / CO2: C1
55-60 HRC

Arame tubular metal cored indicado para revestimento prote-
tor de componentes sujeitos à compressão, fricção e impacto. O 
metal de solda é usinável por meios abrasivos.

Produto alternativo: UTP DUR 600

 » Proteger as laterais do 
friso

Posição de Soldagem
Corrente (A)
Tensão (V)
Stickout (mm)
Velocidade de soldagem 
(cm/min)
Oscilação (mm)
Número de tochas

Vertical descendente
150-170
25-28
18
36

12-20
1 or 2

Composição química (%)

C Si Mn Cr Mo

0,6 0,6 0,8 7,0 1,0

Et
a

p
a

 2

Base UTP AF DUR 600-MP Ø 1,6 mm Produto alternativo: UTP DUR 600

 » Selagem do topo do 
friso

Posição de Soldagem
Corrente (A)
Tensão (V)
Stickout (mm)
Velocidade de soldagem 
(cm/min)
Oscilação (mm)
Número de tochas

Plana
160-220
25-28
20
64

0
1

Et
a

p
a

 3

Picote UTP AF LEDURIT 60 Ø 1,6 mm Classificação

Polaridade
Gás de proteção
Dureza

DIN 8555:  MF 6-GF-60/ 
MF 10-GF-60-GR
DC+
Auto-protegido
57-62 HRC

Arame tubular metal cored com alto teor de Cromo, é usado para 
revestimentos duros de componentes sujeitos a altas taxas de 
abrasão, combinado com impactos moderados e compressão. 
O elevado teor de cromo e carbono proporciona um depósito de 
solda rico em carbonetos de cromo.

Produtos alternativos: UTP 7100, UTP Ledurit 68, UTP 713

 » Proteger o topo do friso
 » Fornecer um maior 

arraste do bagaço
 » Aumentar eficiência da 

moagem

Posição de Soldagem
Corrente (A)
Tensão (V)
Stickout (mm)
Velocidade de soldagem 
(cm/min)
Oscilação (mm)
Número de tochas

Plana
150-180
25-28
20
54

0
1

Composição química (%)

C Si Mn Cr

3,0- 
5,0

0,5- 
1,2

0,1- 
0,8

22,0- 
28,0

Et
a

p
a

 4

Arcing UTP AF VANADIUM 500 Ø 2,8 mm Classificação
Polaridade
Gás de proteção
Dureza

–
DC+ or AC
Auto-protegido
60-66 HRC

Arame tubular metal cored de alta performance especialmente 
desenvolvido para aplicação de chapisco em camisas de moenda. 
Sua aplicação através de processo semiautomático ou automati-
zado é bastante versátil, o que permite ser aplicado tanto fora da 
moenda como também durante a moagem, pois possui um arco 
elétrico agressivo tipo spray garantindo uma excelente pulveriza-
ção nos frisos da moenda. Devido à alta energia utilizada para a 
aplicação, as gotículas de solda se fundem no friso em uma área 
maior que normalmente ocorre com o eletrodo revestido, garan-
tindo assim maior durabilidade do chapisco e mantendo a camisa 
sempre em boas condições para receber a próxima aplicação, 
proporcionando o máximo aproveitamento do bagaço.

Produtos alternativos: UTP Vanadium 500, UTP Vanadium SG

 » Aumentar o arraste do 
bagaço

 » Proteger o perfil do 
friso

 » Pode ser aplicado 
durante a moagem

UTP AF VANADIUM SG Ø 2,8 mm

Posição de Soldagem
Corrente (A)
Tensão (V)
Stickout (mm)
Velocidade de soldagem 
(cm/min)
Oscilação (mm)
Número de tochas

Vertical descendente
250-350
28-36
40-60
4-6

0
1 or 2

Composição química (%)

C Si Cr V

1,8- 
3,0

1,6- 
2,5

12,0- 
15,0

0,5- 
0,8
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JOIN! voestalpine Böhler Welding

Com mais de 100 anos de experiência, a voestalpine Böhler Welding é o principal endereço global para os desafios diá-
rios nas áreas de soldagem de união, proteção contra desgaste e corrosão e brasagem. A proximidade com os clientes 
é garantida por mais de 43 escritórios de vendas em 25 países, com o apoio de 2.300 funcionários, e por mais de 2.000 
distribuidores em todo o mundo. E com a consultoria individual dos nossos técnicos  e engenheiros de soldagem, asse-
guramos que os nossos clientes enfrentem os seus desafios de soldagem mais exigentes. A voestalpine Böhler Welding 
oferece três marcas especializadas e exclusivas para atender as necessidades dos nossos clientes e parceiros.

Lasting Connections – Como uma empresa pioneira em consumíveis para soldagem 
inovadores, a Böhler Welding oferece um portfólio de produtos exclusivo para 
soldagem de união em todo o mundo. Mais de 2000 produtos são desenvolvidos 
continuamente às especificações atuais da indústria e requisitos do cliente, 
certificados por institutos muito respeitados e, portanto, aprovados para as 
aplicações de soldagem mais exigentes. Como um parceiro confiável para os 
clientes, o lema “lasting connections” representa a filosofia da marca em termos de 
soldagem e de pessoas.

Tailor-Made Protectivity™ – A UTP Maintenance assegura uma ótima combinação 
de proteção e produtividade com soluções inovadoras e personalizadas. Tudo gira 
em torno do cliente e dos seus requisitos individuais. Isso é expresso na promessa 
central de desempenho: “Tailor-made Protectivity”.

In-Depth Know-How – Como fabricante líder de consumíveis para soldagem e 
brasagem, a Fontargen Brazing oferece soluções comprovadas baseadas em  
50 anos de experiência industrial, processos e métodos comprovados e testados. 
Este know-how profundo tornou a Fontargen Brazing um parceiro internacionalmente 
confiável para cada tarefa de soldagem e brasagem.

The Management System of voestalpine Böhler Welding Group GmbH, Peter-Mueller-
Strasse 14-14a, 40469 Duesseldorf, Germany has been approved by Lloyd’s Register 
Quality Assurance to: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, applicable 
to: Development, Manufacturing and Supply of Welding and Brazing Consumables. 
More information: www.voestalpine.com/welding
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