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1.  Aplicação de uniões por soldagem à arco submerso 
 
1.1 Indústria de construção naval 
  
Figura 1: mostra tipos de soldas típicas usadas na indústria de construção naval. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: 
Uniões por 
soldagem a 
arco submerso 

na indústria de construção naval. 
 
Se chapas metálicas de grandes dimensões são produzidas, soldas de topo são utilizadas 
com frequência (2, 4, 5 e 6). 
Em uma pré montagem geralmente a soldagem é realizada pelo processo tandem. as vezes 
o processo com três eletrodos é utilizado se as espessuras e dimensões das chapas são 
adequadas. Dependendo da linha de produção é soldado ambos os lados tão bem quanto 
um lado com cobre-junta. 
Na montagem final, atualmente o processo MAG é utilizado devido às posições de soldagem. 
A fim de aumentar a produtividade arames tubulares são utilizados. 
Vigas são soldadas nas chapas metálicas com metal de adição como reforços. Essas soldas 
são realizadas fora da pré montagem pelo processo tandem ou com três eletrodos. 

 



 

 

1.2 Construção de Tanque 
 
Na construção de tanques soldas circunferêncial e longitudinal são produzidas por SAW se a 
espessura do material exceder 8,0mm. A preparação da solda, materiais de adição e fluxos 
dependem do metal base. 
Para a produção de tanques e aparatos  resistente à corrosão são utilizados aço Cr-Ni de 
acordo com DIN EN 10088. Se o processo de soldagem por arco submerso é utilizada aqui 
algumas características especiais tem que ser considerados. 
 
I - O aporte de calor deve ser limitado. 
Assim a soldagem é realizada com energia reduzida por unidade de comprimento. Eletrodos 
com diâmetro de 3,0mm são utilizados com parâmetros de soldagem reduzidos (I~450A). 
Além disso, vários passes de solda são realizados e a temperatura de interpasse tem que ser 
150ºC 
 
II - Se comparado com aços ferríticos, distorções severas são causadas por condução de 
calor e expansão térmica diferentes dos aços Cr-Ni. 
 
III - Se os fluxos com características ácidas são utilizados a perda de cromo é severa. Isso 
tem que ser compensado por uma seleção adequada dos fluxos. 
 
Figura 2 mostra uma possível preparação e solda construída por SAW  de um tanque Cr-Ni 
com uma espessura de parede de 13,0mm 
 
A preparação da junta foi em simples V com uma ampla face de raiz. Comparado com 
materiais ferríticos a abertura é maior e a deposição da solda é mais difícil. 

 
 

 
 
Figura 2. Soldagem de aço Cr-Ni por arco submerso: preparação da junta e deposição da 
solda. 
 
Na construção de tanques e aparatos emplacamentos de chapas são utilizadas com 
frequência. Devido a grandes espessuras de parede o metal base não ligado para o processo 
de soldagem à arco submerso é preferido para essa aplicação. 
  
 



 

 

 
 
 
Figura 3 Preparação de junta para soldagem a arco submerso de uma de chapa metálica.  

 
A escolha correta com metal de adição é muito importante para a soldagem das chapas 
metálicas. 
 
Para fechar o chapeamento, soldagem por arco submerso também pode ser usada. Aqui, o 
processo varia de soldagem a arco submerso com dois arames e soldagem a arco submerso 
com fita são preferidos por causa da sua baixa diluição. 

 
1.3 Soldagem de tubos 
 
Para a soldagem de tubos por SAW pode ser usado o processo de soldagem espiral ou 
longitudinal. 
 
1.3.1 Tubos soldados por espiral 
 
Fig. 4 mostra a produção de tubos soldados por espiral  

 

 

União cilíndrica cladeada 



 

 

 
 
 
Figura 4: Principio de produção.  

 
Tubos soldados por espiral tem as seguintes vantagens: 
- eles podem ser produzidos "sem fim", mesmo no local 
- a solda não é no sentido da tensão principal 
- o processo de produção pode ser amplamente automatizado. 
 
1.3.2 Tubos soldados longitudinalmente 
 
Tubos soldados longitudinalmente podem ser encontrados em áreas off-shore, construções 
de oleodutos, etc. Fig. 5 mostra uma preparação de junta típica e o principio de produção. 
 
 
1. Preparação de junta para soldagem interna 
 

 

 
 

 

 

2. Soldagem interna 

Soldagem a arco submerso com um arame 

I = 500A, U = 29V, v = 50cm/min. 

 

3. Preparação de junta para soldagem externa após finalizada a soldagem internade acordo 

com a DIN 8551 



 

 

 

4. Soldagem externa 

Soldagem a arco submerso com um arame (2 passes) 

I = 500A, U = 29V, v = 50cm/min. 

Soldagem a arco submerso tandem (cheio) 

I = 600/500A, U = 30/32V, v = 95cm/min. 

Figura 5: Preparação de junta para tubos soldados longitudinalmente.  
 

Atualmente tubos soldados longitudinalmente são produzidos com comprimento de até 12m. 

Frequentemente aços de grãos refinados são utilizados. Aqui, o correto ajuste da energia 

por unidade de comprimento, a escolha do material de adição e tipos de fluxos adequados, 

bem como a ressecagem dos fluxos é muito importante. Fig. 6 mostra um panorama das 

características principais da soldagem a arco submerso em aços de grãos refinados. 



 

 

 

símbolo C Si Mn Cr Ni Mo Materiais típicos 

S2 0.12 </=0.15 1.0 - - - P 255 N 

S2 Mo 0.12 0.15 1.0 - - 0.5 P 355 N 

S2 NiMo 1 0.10 0.15 1.0 - 1.0 0.5 P 420 N 

S2 NiCrMo 1 0.10 0.15 1.0 0.45 1.0 0.5 S 690 Q 

S1 NiCrMo 2.5 0.08 0.15 0.5 0.70 2.5 0.6 S 690 Q 

Analises de eletrodos para soldagem a arco submerso de aços com grão refinado em 

acordo com DVS 0918. 

Tipo de fluxo 

de acordo DIN 

32 522 

Modo de 

fabricação de 

acordo DIN 

32 522 

Temperatura de 

secagem (mín. 2h 

tempo de retenção) 

Tempo 

máximo de 

ressecagem 

recomendado 

Temperatura 

de interpasse 

⁰C 

MS B 300 ⁰C 10 horas 150 

CS     

MS F 150 ⁰C 30 dias 150 

CS     

AR B 300 ⁰C 10 horas 150 

AB     

AR F 150 ⁰C 30 dias 150 

AB     

FB B 350 ⁰C 10 horas 150 

FB F 250 ⁰C 20 horas 150 

Parâmetros para a ressecagem dos fluxos de acordo DVS 0914 

Teor de hidrogênio difusível 

no metal de solda cm³/100g      

HD-Valor de acordo DIN 

8572 parte 2 

Aplicações preferidas Tipos de fluxos preferidos 

 15  Uso geral para 

construção de caldeiras 

em chapas de aço 

 MS 

CS 

AR 

AB 

 10  Granulação fina com 

limite de resistência 

mínimo         < 390 

N/mm² 

 CS 

AR 

AB 

FB 

 7  390 N/mm² - < 690 

N/mm² 

 (CS) 

(AB) 

FB 

 5  >/= 690 N/mm²  FB 

Recomendações gerais para o teor máximo de hidrogênio no metal de solda a arco 

submerso de acordo DVS 0914 

 
Figura 6: Características especiais de soldagem em aços de granulação fina por meio do 
processo SAW. 



 

 

2. Aplicação de revestimento por arco submerso 

 
Cladeamento por arco submerso com eletrodos fita é uma importante variável do processo 
SAW onde um material não ligado é cladeado com um material adequado para a aplicação. 
Este cladeamento pode proteger a peça contra: 
 
- Corrosão 
- Desgaste 
 
A espessura do metal base tem que ser > 15,0 mm e o diâmetro externo do revestimento do 
tubo não deve ser inferior a 300,0 mm. 
Com eletrodos fita camadas de revestimentos com uma espessura entre 3 e 5 mm podem 
ser aplicadas. Devido a baixa taxa de diluição entre 15 e 20% é possível alcançar a 
composição química necessária na superfície da peça, geralmente após 1 ou 2 camadas. 
 
Eletrodo fita padrão para proteção contra a corrosão tem a dimensão 60 mm x 0,5 mm. Para 
proteção contra desgaste de peças com diâmetros baixos eletrodos fita com 30 mm x 0,5 mm 
são utilizados, para diâmetros maiores eletrodos fita de 60 mm x 0,5mm. 
 
Devido à elevada dureza da camada de revestimento para proteção contra desgaste arames 
tubulares tipo fita ou fitas sinterizadas também são utilizadas para alcançar as composições 
da liga requerida. 
 
Exemplos de aplicações: 
- Corrosão 
   *Cladeamento de tubo espelho de trocadores de calor 
   *Cladeamento de peças de ligação etc. na construção de grandes tanques 
 
- Proteção contra desgaste 
   *Cladeamento de rolos fundidos contínuos para a produção de aço 
   *Cladeamento de peças, tubos etc. na industria de pedra, areia e cimento. 
 
Tabela 1 mostra uma seleção de eletrodos fita solido para cladeamento. 
 

Eletrodo fita 

Composição química em % 

Aplicação 
C Si Mn Cr Ni Mo 

Outro
s 

X 30 Cr Mo 
W 6 

0.3 0.5 1.5 6 0.2 1.5 1.6 W Proteção contra 
desgaste 

X 2 Cr 13 0.02 0.2 0.4 12 - - - Proteção contra 
desgaste 

X 6 Cr 17 0.05 0.4 0.4 17 - - - Proteção contra 
desgaste X 2 Cr Ni 

2412 
0.02 0.5 1.7 24 12.5 - - Proteção contra 

corrosão X 5 Cr Ni Nb 
199 

0.01
5 

0.3 1.5 20 10 - 0.8 
Nb 

Proteção contra 
corrosão X 12 Cr Ni 

2520 
0.15 0.2 4.0 25.5 20.4 - - Proteção contra 

corrosão Ni Cr 21 Mo 
9 Nb 

0.02 0.25 0.1 21.5 Sobr
a 

8.5 3.0 
Nb 

Proteção contra 
corrosão   

 


