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Definição: O arco se torna invisível entre o eletrodo fundido e a peça de trabalho, ou 
entre dois eletrodos fundidos. O Arco e a região soldada são cobertos(protegidos) por 
uma camada de fluxo. A poça de fusão é protegida contra a emissão atmosférica, 
provida pela escória desenvolvida pelo fluxo. 
 
Princípio do processo de soldagem por arco submerso 
 

 
 
Componentes de um equipamento de arco submerso  

    



Taxa de deposição do método de arco submerso 

 
 

                       Corrente(A) 
 
Padrão de arame eletrodo acc diâmetro. DIN EN 756 
 
 
  
    Preparação  da junta:                           Parâmetro de soldagem típica 
                                                               
                                                             Arame eletrodo «: 4 mm  
Ver DIN 8551 PARTE 4                       atual: 600 A tensão do arco: 30 V                                                            
                                                             soldagem de velocidade: 50 cm / min. 
 

 
Função dos fluxos de soldagem 
 

1. Melhoria da condutividade elétrica na região do arco 
  
                           Assim:           melhoria de ignição  
                                                estabilização do arco. 

 
2. Formação de escória 

Que: é capaz de fazer explodir uma cavidade  
protege as gotículas na transferência 
protege a poça de fusão 
preenchimento de irregularidades na superfície do cordão de solda  
protege o cordão de solda  de altas taxas de resfriamento. 

 
3. Influências Metalúrgicas sobre o metal de solda  

Por:  metal / escória- reativa  
desoxidantes: silício e manganês.  

 

Taxa de deposição de 
100% do ciclo (kg / h) 
 



4. Efeito da Liga 
Por: adição de elementos de liga no fluxo (por exemplo,cromo, carbono, etc...). 
só é possível com os fluxos  ligados. 

 
Processo de fabricação de fluxos 
 
Figura: produção de aglomerados (ligado) fluxos de solda 
 

 
 
 
 
 



Classificação dos fluxos de soldagem de acordo com a estrutura mineralógica (DIN EN 
760) 
 
 
As propriedades típicas de fluxos de arco submerso  
 
 

 
 
 + = normal 
 ++= bom 
+++= excelente 
 

Vantagens e desvantagens dos fluxos  
 
Tipo Fundido:  
- O preço mais barato de produção = menor custo 
 menos umidade (higroscópico) = temperatura inferior recozimento (secagem)  
(somente para o tipo amorfo) 



-Altíssimo consumo de fluxo  
Tipo Refratário (misturado-Aglomerado):  

 
- Excelente comportamento metalúrgico (ligas de ferro) 
- Baixo consumo de fluxo 
- Altíssimo preço do fluxo devido ao mais alto custo de produção 

Valores de impacto de soldagem ao arco submerso (influência da basicidade)  

 

 

Algumas regras práticas de orientações para a aplicação da soldagem a arco 
submerso  
 
1.  Aplicável em curso 
100... 200 x diâmetro do fio em ampères  
exemplo: 4 mm fio «eletrodo = 400. 800 Amp.  
 Média 600 Amp. 
 
2.  Atual capacidade de transporte 

 
uma propriedade especial do fluxo(ver índice em DIN EN 760)   
determinou sobre eletrodos de 4 milímetros  

exemplo: índice de 8 (multiplicado por 100) = Amp 800. 

 
3. Profundidade de penetração em juntas de soldadura quadrado  



 

 
 Exemplo: 500 Amp. Produz uma profundidade de penetração 5 milímetros  

 

4. Profundidade de penetração na soldagem junta em Y 

 

 

 

Cada uma produz cerca de 100  

Exemplo: 600 Amp. Produz uma penetração de 4,2 mm na face de raiz 

Influência dos parâmetros de soldagem:  
 
Formato do cordão  
 

 
 
Aumentando a corrente de soldagem, aumenta a profundidade de penetração   
 
 

 
 
Aumentando a Tensão de soldagem, aumenta a largura do cordão  
 

 
 
Diminuindo a Velocidade de soldagem, diminui a profundidade de penetração diminui 
largura  
 
Influência da densidade de corrente:  
 
Formato das esferas  
 



 
 
Controle externo 

 
Para as fontes de energia com a queda de corrente com características estáticas 
dentro da faixa de trabalho. 
 
A alimentação de arame será acelerado ou retardado pela variação do arco de 
comprimento     l, o que provoca uma variação de     U de E.U.. Em vez de controle 
lento, causa tensão da maquina. 
 
Exemplo:  
 
Original ponto de trabalho: A1 
 
   Com a extensão do arco por exemplo, pela variação da geometria da peça a 
trabalhar as jogadas ponto de trabalho na linha característica da fonte de alimentação 
para A2 posição.  
 
O arco está agora com maior tensão (    U). Se a armadura do motor de alimentação 
está ligado à tensão do arco, a tensão aumenta a armadura também. Isso resulta em 
um aumento da velocidade de alimentação de arame.  
 
Pela alimentação de Arame o arco torna-se mais curto e o efeito volta ao ponto de 
origem do trabalho à A1. 

 
Influência dos parâmetros de soldagem  
 



 
 
a) A tensão correta arco  b) A tensão demasiado elevada  c) A tensão demasiado    
baixa  
 
Conta de forma dependendo da tensão do arco  
 
Soldagem de juntas circulares 
 

 
 
posição certa do eletrodo  
 
posição do eletrodo errado  

 
 
Conexão favorável de trabalho 
 
Parâmetros Típicos de soldagem  
 
Soldas de topo  



 
 
 Filetes 
 

 
 
Variantes do método de soldagem eletrodo único  
 

 



 
Característico:  
um fio de eletrodo  
uma fonte de energia  
uma unidade de controle 
 
Vantagens:  
em comparação com outros processos  
levada taxa de deposição 
 
Soldagem Twin arc de (Alimentação paralela)  
 

 
 
Característico:  
dois eletrodos de arame  
uma fonte de energia  
uma unidade de controle  
 
Vantagens:  
elevada taxa de deposição  
soldagem de alta velocidade ou  
uma boa distribuição do metal 
Soldagem com Tandem Arc, multi-arame de solda (arco em série) 
 

 
 
Característico:  
dois eletrodos de arame  
duas fontes de energia  
duas unidades de controle  
 
Vantagens:  
elevada taxa de deposição  
soldagem de alta velocidade  
geometria do cordão favorável  
melhores propriedades mecânicas 
 
Faixa de eletrodos de solda 
 



 
 
 
Característico:  
remoção do eletrodo  
uma fonte de energia  
uma unidade de controle  
 
Vantagens:  
Juntando(unindo): penetração pequena com boa distribuição da junta.  
 
Revestimento: Revestimento de alta taxa com baixa diluição, em superfície lisa  


