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Figura esquemática de um equipamento para soldagem ao arco 
elétrico com proteção gasosa  

 

 

Unidade alimentadora de arame (2) 

 
 

1 Bobina de arame 
2 Guia do arame 
3 Roldana de alimentação do arame (tracionador) 
4 Roldana de pressão 
5 Bocal da entrada do arame 



Rolete de alimentação do arame 

1 Prende-se uma roldana de alimentação com canal em forma de V para os arames 
de aço. 
2 Prende-se uma roldana de alimentação com o canal redondo para os arames de 
alumínio. 

 

 

Nota 

A roldana de alimentação deve ser selecionada para atender o diâmetro do arame, ou 
ocorrerão falhas na alimentação do arame. 

Unidade alimentadora de arame (2) 

Movimentação do Quarto - 

rolo  

1 Bocal da alimentação do arame 
2 Roldana de alimentação do arame (tracionador) 
3 Roldana de pressão (tracionador) 
4 Guia de arame 
5 Bocal da entrada do arame 
 

Movimentação do Rolo em Cruz 



 

 

1 Bocal da alimentação do arame 
2 Cabeça da Roldana 
3 Roldana de alimentação do arame 
 

Sistemas da alimentação do arame 

Unidade com Alimentador Embutido 

 

Unidade universal com Alimentação Externa 

 

Unidade com tocha spool 



 

Unidade com tocha Push - Pull 

 

Tocha Refrigerada a gás com conjunto de mangueira para soldagem 
ao arco elétrico 



 

Conjunto de mangueira 

È identificado pelo tipo: 
 
o tipo de conexão ligada ao dispositivo de alimentação do arame 

conexão individual 
conexão centralizada 


Refrigeração 
 
Refrigeração por água com os seguintes componentes 

 Condutor de água da rede hidráulica, ou de água recirculante em circuito 
fechado 
-condutor do arame eletrodo 
-condutor do gás de proteção 
-condutor do sistema de comando 
 

 Refrigeração por gás, ou sem refrigeração com os seguintes componentes: 
 -Condutor do Arame eletrodo 



 -mangueira de gás com condutor interno de corrente 
 -condutor do sistema de comando 

 
 

Tocha manual com refrigeração a água 

 
 
 

Operação do conjunto da tocha e da mangueira 
 
As conexões com o aparelho de solda devem ser firmemente apertadas. 
O bico de contato e o conduite devem estar de acordo com o diâmetro do arame 
eletrodo. 
O bico de contato deve ser corretamente fixado. 
A manga condutora do arame eletrodo deve ser livre de dobras, cortes ou 
deformações. 
De preferência, utilizar multicabos curtos. 
 

Cuidados com a pistola e com o Multicabo 
 
Limpar regularmente o bocal do gás e o conector correspondente, dos respingos de 
solda aderidos 
Proteger com substancia “anti-respingos” o bocal e o tubo (bico) de contato. 
Limpar regularmente, com ar comprimido, o conduite, para retirar os resíduos de 
respingos. 
 

Ajuste do fluxo do gás e indicador do fluxo do gás 
 
Com calibre de pressão 
 



 
1 Manômetro de pressão do cilindro 
2 Manômetros indicador de vazão 
3 Parafuso regulador de pressão 
4 Válvula de vedação 
5 Tubo regulador de vazão 
6 Indicação do tipo de gás 
7 Marcação de cor para o tipo de gás 
 
Um tubo regulador de vazão, previamente calibrado, limita o perfil(seção transversal) 
pelo qual passa o fluxo de gás; com isso a qualidade do seu fluxo dependera da 
pressão do gás. O tubo regulador acha-se no regulador de pressão. 
Com o parafuso regulador de pressão, a pressão do gás será fixada, e o manômetro 
indicador de vazão, registrará em l/min o fluxo gasoso correspondente aquela pressão. 

 
 
1 manômetro de pressão do cilindro 
2 indicador e vazão com fluxo metro 
3 válvula reguladora de vazão 
4 indicação do tipo de gás 
5 marcação de cor para o tipo de gás 
 
A redução da pressão é de ajuste constante; a passagem do gás sofrera alterações 
por ação da válvula reguladora 
O fluxo de gás elevara o flutuador dentro do indicador de vazão(de formato 
cônico/vertical) a uma posição que indicara a vazão de gás correspondente. 
 



 
 
Forças que atuam na transferência de metal 
 

 
Efeito de compressão (diagrama esquemático) 
 

 
 
Temperatura e distribuição atual no arco 



 
Formação da gota com gases diferentes 
 

 
Transferência por pulverização, gotas esféricas 
 

 
O arco com CO2 repele a gota (pressão eletromagnética ascendente) 
 

Transferência de metal por pulverização (spray) 
 



Descrição 
 
a transferência de gotas fica livre de curto circuito. 
 a poça de fusão é bem fluida. 
 transferem-se, aproximadamente, de 100 a 300 gotas por segundo 
 

 
A transferência por pulverização só se produz sob argônio ou mistura de gases rica 
em argônio. 
 

Escala de regulagem 
 
Alta tensão (acima de 25 V) 
Exemplo para  Arame eletrodo de 1,0 mm de diâmetro. 

Gás de proteção de acordo com a DIN EN 439 – M2 (mistura). 
 

 
 
Aplicação 
 
 soldagem de chapas acima de 2 milímetros de espessura. 
 
 soldagem de junta em ângulo na posição horizontal. 
 
- soldagem de topo no interpasse e acabamento na posição plana. 
 

Transferência de metal com Arco longo (globular) 
  
Descrição 
 
 a transferência de metal resulta em gotas grossas, com ou sem curto- circuitos. 



 a poça de fusão é bem fluida 
 Aproximadamente 100 gotas trasferem-se por segundo 
 

 
 
Escala do ajuste 
 
Tensão alta (acima de 20 V) 
 
Exemplo para:  Arame eletrodo de 1,0 mm de diâmetro. 

Gás de proteção de acordo com a DIN EN 439 – C1 (dióxido de 
carbono). 

 
 

 
 
Aplicação 

 soldagem de chapas acima de 2 mm de espessura 
 
 soldagem de junta de topo no interpasse e acabamento na posição plana 
 
soldagem de junta em ângulo na posição horizontal 
 
 

Transferência do curto-circuito 



 
 
Influência do ajuste do bloqueador 
 
Na soldagem MAG pode ocorrer transferência de metal por curto circuito com arco 
elétrico longo ou curto. Durante os instantes de produção dos curto-circuitos, 
aparecem picos na corrente elétrica controláveis por meio de uma indutância (bobina 
de indução). A regulagem adequada dessa indutância depende do procedimento de 
soldagem (tipo de gás, tarefa, posição de soldagem). 
 
Regulagem com Pequeno Efeito 
 
 Intensificação da formação de respingos 
 Aspectos grosseiros do cordão de solda 
 Ignição imediata e estável do arco elétrico  
 Muitos curtos-circuitos. 
 

 
 
Regulagem com Amplo Efeito 
 
 Pouca formação de respingos 
 Aspecto fino do cordão de solda 
 Ignição demorada do arco elétrico e transferência irregular de metal 
 Poucos curtos-circuitos. 



 

 
 

Transferência de metal com Arco Curto 
 
Descrição 
 
 A transferência de metal resulta em curto-circuitos. 
 A poça de fusão é viscosa 
 Aproximadamente 70 gotas transferiram o por segundo 
 

 
 
Escala do ajuste 
 
Baixa tensão (menos de 20 V) 
 
Exemplo para: Arame eletrodo de 1,0 mm de diâmetro. 

Gás de proteção de acordo com a DIN EN 439 – M2 (mistura de gases). 
 

 
Aplicação 



 
 Soldagem de chapas finas. 
 Soldagem de raiz ou junta de topo. 
 Soldagem nas posições plana, horizontal, vertical e sobrecabeça. 


