
Soldagem ao gás tungstênio 
 
Texto traduzido pelo Aluno da FATEC-SP 
Flávio Augusto Budaes - flaviobudaes@gmail.com 
 
Nomes alternativos: Soldagem (TIG); (GTAW), Soldagem com argônio 
Tipo de operação: Manual, Mecanizado 
Fonte de calor: Arco 
Proteção: gás inerte 
Variação de corrente: 10 a 500 A 
 
Modo de operação: um arco é estabelecido entre a ponta de um elétrodo de tungstênio 
e o metal de base na linha de centro da junta. O elétrodo não é consumível e o soldador 
possui a abertura de arco constante. A corrente elétrica é controlada por uma fonte de 
energia. Um metal de adição, normalmente disponível em comprimentos de 1 m de 
arame, quando necessário pode ser adicionado nas cercanias da poça de fusão. A poça 
de fusão é protegida por um gás inerte que substitui o ar na atmosfera do arco. O argônio 
e o hélio são os gases de proteção mais comuns usados. 
 
Aplicações típicas: Solda de alta qualidade em metais como alumínio, aço inoxidável, 
ligas níquel - cromo e cobre em fábricas químicas; trabalho em turbina de avião e 
estruturas; Principalmente superfícies finas. 
 

 
 
Princípio do TIG em processos de soldagem 

 
 

Direção do deslocamento 

Condutor de  
corrente 

Bocal de gás 

Guia do arame   
de soldagem 

Arame de soldagem 

Entrada de gás 
de proteção 

Eletrodo de tungstênio 
não consumível  
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                Cobre junta 

Corpo da tocha 

Eletrodo de  
tungstênio 

Qualquer turbulência  
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Esquema de um sistema de soldagem TIG   Características da fonte de energia e arco  
Esquema de um mecanismo de soldagem TIG 
 

 
 
Fonte de energia de soldagem e comandos 

 
Fornecimento principal  

Fonte de soldagem e comandos  
(água resfriando a fonte, tanque refrigerante, bomba de água e radiador.) 

  
Gás de Proteção  

 
                  Garrafa de gás 

                  Regulador de pressão e controle da vazão 
 
Conexões de mangueira 
  
                  Proteção do fornecimento de gás 
                  Cabo de corrente de soldagem 
 
Tocha 

         Tocha com gatilho 
 
Conexão na peça de trabalho 

            Cabo de retorno com grampo 
 
Metal de adição  
 

           Vareta de soldagem 
 
Água resfriando as tochas de Soldagem TIG 
 

Trabalho 



 
Configuração esquemática de um sistema de soldagem TIG com diferente tipos de 
fontes de corrente com corrente - tensão mergulhante. 

 

 
Circuito de soldagem de TlG soldagem com sistema de ignição 
 
Água resfriando as tochas de Soldagem TIG 
 



 
 

 
 
Medidores do fluxo de gás e comandos  
 

 
 
Um bocal de redução calibrado no fornecimento do gás de proteção limita a seção 
transversal, o indicador da vazão de gás depende da pressão. Este bocal está no redutor 
de pressão ou na linha de fornecimento à tocha. A borboleta que regula a pressão de 



gás também controla a vazão de gás; o manômetro mostra a pressão e a vazão em 
l/min.  
 
Com fluxômetro  
 

 
 
A redução de pressão é mantida constante. Você altera o fornecimento de gás por meio 
da abertura ou fechamento da válvula de regulagem, que controla a vazão de gás. O 
gás fluindo pelo rotâmetro ocasionará que a esfera suba flutuando no tubo. 
 
Consumo do gás de proteção – Vazão de gás – Seleção do bocal 
 
O consumo de gás em conjunto com a vazão basicamente depende de: 
 

 
 
Os desvios mencionados acima podem ocorrer para: 
 
- O tamanho da poça de soldagem, 
- Zona Afetada pelo Calor (ZAC), 
- Velocidade de soldagem 
- Manipulação da tocha (trançado, estirado etc.), 



- Tipo junta. 
 
O consumo de argônio determina o diâmetro do bocal que deve ser usado. Assim, alteração, 
depende da vazão do gás.  
 
 
Métodos de abertura do arco 
 
Há três métodos básicos de iniciar uma soldagem a arco, com elétrodo não consumível e gás 
inerte: comece riscando e inicie a alta freqüência. O inicio riscado é usado para a soldagem 
manual. A peça de trabalho é riscada rapidamente com o elétrodo. Logo que o arco seja aberto, 
o elétrodo é deslocado em aproximadamente 3,2 mm da peça de trabalho para evitar 
contaminação na poça de fusão com o elétrodo. O arco pode ser aberto na própria peça de 
trabalho ou em um bloco de cobre ou em um pedaço de aço sendo rapidamente transportado 
para o ponto de inicio da solda. O uso de um bloco de carbono para abertura do arco não é 
geralmente recomendado, pois o elétrodo de tungstênio pode ser contaminado e assim causar 
desvio do arco. 
 
Retraindo - se no início, é usado um mecanismo de corrente contínua para aplicação da 
soldagem. O elétrodo é alimentado para baixo até que haja contato com a peça de trabalho e 
então é retraído para estabelecer o arco. 
 
O início da alta freqüência pode ser usado tanto com corrente contínua como com corrente 
alternada no fornecimento de energia em aplicações manual ou automatizada. Quando a fonte 
de energia usada é de corrente alternada a alta freqüência é usada para estabilizar o arco. 
Uma vantagem é a eliminação da necessidade de contato na peça de trabalho e o risco de 
contaminar o eletrodo. Com corrente alternada o comando é de alta freqüência o tempo todo. 
Com corrente contínua a fonte de alta freqüência é ligada somente até que a corrente de 
soldagem tenha sido estabelecida. Posteriormente, a alta freqüência pode ser desligada  
 



 
Característica do Processo de Solda TIG 
 

 
 
 

Característica 
de Arco 

Processo de Solda TIG 
CA Balanceada CC - CC + 

Abertura de Arco e 
Operação 

Com a alta freqüência o arco começa 
sem o toque na peça de trabalho. 
Inicia - se abertura de arco sobre o 
bloco; quando o elétrodo é 
completamente aquecido, reinicia - 
se o arco na junta. Isto reduz as 
inclusões de tungstênio no inicio da 
solda. Mantenha o ponto no inicio até 
que a poça de soldagem seja 
estabelecida. Acrescente adição na 
extremidade principal da poça, mas a 
um lado da linha de centro. 

O arco quente forma a poça 
imediatamente.Arco trabalha 
golpeando dentro da largura da 
solda para evitar marcação de 
trabalho. Tira de escorrimento 
golpeando as chapas são 
muitas vezes desejável. Uso 
de alta freqüência para abrir o 
arco é recomendado. 

Mesmo 
como 
corrente 
alternada, 
apenas 
toque o 
eletrodo de 
trabalho. 

Estabilidade Formação de arco plano: nenhum 
estalo ou estalido profundo (argônio) 

Estável em hélio * Estável 
(argônio) 

Instabilidade: 
Contaminação  
do eletrodo 

Óxidos resultam a partir do contato 
do elétrodo quente com ar, ou de 
contato com óxidos de metal na poça 
de soldagem causando instabilidade 
de arco. Interrupção ou corte da 
ponta ou substituem o elétrodo. 

Mesmo como corrente 
alternada 

Mesmo 
como 
corrente 
alternada 

Eletrodo demasiado grande Pode resultar em instabilidade do 
arco por conta da excessiva largura. 
Use o elétrodo menor, o que 
conduzirá corrente. 

Mesmo como corrente 
alternada 

Mesmo 
como 
corrente 
alternada 

Comprimento excessivo do 
arco 

Resultado: arco instável; encurte o 
comprimento do arco. 

Mesmo como corrente 
alternada 

Mesmo 
como 
corrente 
alternada 

Juntas estreitas Pode causar que o arco salte para a 
lateral. Alargue o canal onde é 
possível conduzir o elétrodo mais 
próximo do trabalho. 

 -    -   

Comprimento Mantenha o arco curto (quase igual 
ao diâmetro do eletrodo; 
aproximadamente 3,17mm.). Se o 
arco também é longo, a penetração 
de raiz não será completa, em 
particular na faixa de soldagem; 
possível apresentar mordedura no 
cordão, por conta da largura 
excessiva, e também pode resultar 
solda pobre em contorno. 

Curto, perto de 1,58 mm. Longo, 
4,76 a 
6,35mm. 

Interrupção do arco Gradualmente reduza o comprimento 
do arco ou a corrente para minimizar 
crateras na solda. Continue 
acrescentando adição ao mesmo 
tempo onde aplicável. Virar a tocha 
para a posição horizontal para 
interrupção do arco. 

Mesmo como corrente 
alternada 

Mesmo 
como 
corrente 
alternada 


