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RESUMO 
 

O conhecimento das diversas fontes de variação de processo é de essencial importância para 
os programadores de processo de soldagem robotizado, que buscam a cada dia processos mais 
repetitivos, com menores percentuais de perdas e, consequentemente, produtos de melhor qualidade e 
de menor custo. Para que todas essas exigências sejam satisfeitas o processo deve ser capaz de operar 
com pouca variabilidade ao redor dos valores nominais estabelecidos pela especificação do produto. 
Para tal, o conhecimento das variáveis de processo que afetam a dispersão de seus resultados é de 
fundamental importância para a determinação da qualidade da peça soldada. Neste trabalho, 
utilizando as técnicas de  Planejamento Estatístico de Experimentos, a influência das variáveis do 
processo de soldagem MIG/MAG robotizado na dispersão dos resultados da penetração do cordão de 
solda é estudado. Após a realização dos experimentos, obtenção dos dados experimentais, foi possível 
estabelecer relações entre as variáveis de soldagem e gerar um modelo de previsão para o desvio 
padrão da penetração do cordão de solda. Esse modelo mostrou-se bastante adequado para estimação 
da medida de dispersão estudada. 
Palavras-chave: Planejamento de Experimentos, penetração do cordão de solda, Processo de 
soldagem MIG/MAG robotizado. 
 
 
ABSTRACT 
 

The knowledge of many source of variability is of essential importance for the robotic 
welding programmers, that  search every day for more repetitive processes, with lower waste 
percentages and, consequently, for  better quality products and lower cost. For all these demands to be 
satisfied the process should be able to operate with low variability around nominal values set for 
product specification. For this, the knowledge of variables in the process that affect the outcome 
dispersion is of fundamental importance to determine the quality of the welding part. In this paper, 
with the help of  Design of Experiments techniques, the influence of variables of the robotic 
MIG/MAG welding process  in the penetration dispersion results of weld bead is studied. Carrying 
out the experiments and data retrieval, it was possible to establish relationship between the welding 
variables and develop a forecast model for weld bead penetration standard deviation. This model 
appeared to be  quit appropriate to estimate the dispersion measure studied. 
Key-Words: Design of Experiments, weld bead penetration, the robotic MIG/MAG welding process. 
 


