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SOLDAGEM MANUAL A ARCO ELÉTRICO I 

Texto traduzido pelo Aluno da FATEC-SP 

 
Felipe Chicoli Villar 
Leandro Peres Ferreira 
Raphael Oliveira Ferreira 

Definição (De Acordo com DIN 1910 Parte 2) 

O arco é estabelecido entre o eletrodo de soldagem consumível e a peça de trabalho. 
O arco e a poça de fusão são protegidos contra a influência da atmosfera apenas 
pelos gases protetores e/ou escórias que se formam pelo eletrodo. 

Princípio 

 

Fontes de Energia 

Conversor de soldagem a arco, retificador de soldagem  -CC 
Transformador de soldagem      -CA 

Polaridade do eletrodo revestido usando CC 

Tipo ácido  
e     pólo - 
Tipo rutilico 

Tipo básico 
e todos de alta liga   pólo + 
Eletrodos revestidos 
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Ignição 

Por curto circuito 

Layout da unidade de soldagem manual a arco 

 

Fontes de Corrente de Soldagem 
Com corrente negativa – Curvas características de tensão 
Nominal – HSB 60% ED 

Conversor de Soldagem 
Transformador de Soldagem                   VDE 0544 (EM 60974) 
Fonte de Soldagem 
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Direção do Efeito do Sopro Magnético 

 

Construção do Eletrodo Revestido 

 

Propulsão da prensa:  Mecânica ou hidráulica 

Alma do Arame:  Trefilado e cortado 
    (Precisão de acordo com DIN 668) 

Aglutinantes:   Silicato de Potássio = K2 Si O3 
    Silicato de Sódio = Na2 Si O2 

Taxa de Revestimento = Diâmetro do revestimento (D)_  x  100 [%] 
    Diâmetro da alma do arame 
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Taxa de Revestimento Normalizada  Revestimento fino = ≤ 160 % 
(De acordo com EN 499)   Revestimento médio = ≤ 160% 
      Revestimento grosso = > 160% 

Rendimento:   Haste da soldagem fundida (g) x 100 [%] 
     Vareta da alma fundida (g)  

Marcação:   Impressa no revestimento ou  
    Coloração especial na ponta do arame 

Secagem:    Acido ou tipos de rutilico: 80 até 120 ºC 
    Tipos básicos   > 300 ºC 

Dimensões e correntes dos eletrodos revestidos (exemplos) 

Diâmetro d (mm) 2.0 2.5 3.2 4.0 5.0 6.0 
Comprimento I (mm) 250/300 350 350/450 350/450 450 450 

Corrente I (A) 40-80 50-100 90-150 120-200 180-270 220-360 
Norma empírica min. 
para A 
corrente        max. 

20 x d 
 

40 x d 

30 x d 
 

50 x d 

35 x d 
 

60 x d 

Funções do revestimento dos Eletrodos 

1. Melhorar a condutividade do arco elétrico de soldagem: 
 a) facilitando a abertura de arco, 
 b) melhorando as características de soldagem. 

 2. Formação de uma escória que: 
 a) influência na dimensão das gotas, 
 b) protege a gota, durante transferência, e o depósito de metal de solda contra as 
influências negativas do ar, 
 c) forma o glóbulos rígidos, 
 d) impede que um resfriamento rápido para baixo depósito de solda. 

 3. Formação de uma atmosfera de gás de proteção: 
 a) de substâncias orgânicas, 
 b) de carbonatos (por exemplo, Ca CO3) 

 4. Desoxidando e adicionando elementos de liga 



 
 

5 
 

Análise Normalizada dos tipos de revestimento importantes (valores em %) 

Tipo Celulósico Tipo Ácido Tipo Rutilico Tipo Básico 

 

Celulose 40% 
Magnetita Fe3O4 

50% 
Rutilo TiO2 45% Florita CaF2 40% 

Rutilo TiO2 20% Quartzo SIO3 20% 
Magnetita Fe3O4 

10% 
Calcita CaCO3 

20% 
Quartzo Si2 25% Calcita CaCo2 10% Quartzo SiO2 20% Quartzo DiO2 25% 

FeMn 15% FeMn 20 % 
Calcita CaCo3 10 

% 
FeMn 15 % 

Silicato Silicato Silicato 
FeMn 15% 

Silicato 

 
Sem Escória 

Zona de 
solidificação da 
escória: Grande 

Zona de 
solidificação da 
escória: Média 

Zona de 
solidificação da 
escória: Grande 

Transferência da 
Gota: 

Gotas de Tamanhos 
médio 

Transferência da 
Gota: 

Gotas de 
Tamanhos 

Pequeno até o tipo 
Spray 

Transferência da 
Gota: 

Gotas de 
Tamanhos Médio 

até Pequenas 

Transferência da 
Gota: 

Gotas de 
Tamanhos Médio 

até Grande 

Valores de 
Tenacidade 

Boa 

Valores de 
Tenacidade 

Normal 

Valores de 
Tenacidade 

Boa 

Valores de 
Tenacidade 
Muito Boa 
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Condições para a absorção da umidade dos eletrodos revestidos e fluxos de 
soldagem 

 

Habilidade para absorver umidade dos diferentes minerais a uma temperatura de + 20 
°C e 95% de umidade do ar. (De acordo com Wimmer) 

Muitos componentes do fluxo do revestimento são particularmente higroscópicos 

 

Absorção da umidade do eletrodo revestido básico na temperatura ambiente com 
diferentes valores de umidade do ar. 
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Resultados da alta umidade do ar em uma alta absorção da umidade 
 

 

Teor de água da dependência do ar na temperatura dos diferentes valores de umidade 
do ar (RF = Umidade Relativa) 
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Eficiência do deposito dos Eletrodos 

 

c = Eletrodos de Alta Capacidade 
  RA = Tipo acido rutilo  
b = Saída dos Eletrodos Revestidos Básicos  ≤ 120 % 
a = Saída dos Eletrodos Revestidos A e R 
 = RR 6 – ø 5 mm 
X = RR 11 170 – ø 5 mm 

A eficiência do deposito dos eletrodos revestidos é principalmente influenciada pela 
recuperação, a resistência da corrente, o diâmetro do eletrodo da corrente, e a 
espessura do revestimento. 

Tipos de Revestimento de acordo com a EM 499 

Termos:  A  =  Tipo ácido 
  C  =  Tipo celulósico 
  R  =  Tipo rutílico 
  RR  =  Tipo rutílico espesso 
  RC = Tipo celulósico rutilo 
  RB = Tipo básico rutilo 
  B = Tipo básico 
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SOLDAGEM MANUAL A ARCO ELÉTRICO II 

Os diferentes processos da soldagem por arco elétrico 

Definição 

O arco é estabelecido entre o eletrodo consumível de soldagem e o metal base. O 
arco e a poça de fusão são protegidos contra as influencias da atmosfera apenas 
pelos gases e/ou escórias que surgem do eletrodo. 

 

(De acordo com DIN 1910 parte 3) 

Soldagem por Gravidade 

 

Função 

Um braço de suspensão, onde um trole deslocavel é preso, é fixo ao botão do 
dispositivo. Um pegador de eletrodo é preso ao trole. O eletrodo é colocado na garra e 
então, o dispositivo é ligado. O eletrodo derrete e o trole começa a se mover para 
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baixo pela sua própria massa (gravidade). O comprimento variável e a geometria da 
solda são ajustados pela seleção do diâmetro do eletrodo e o ângulo entre a contra 
manivela e a aresta longitudinal. 

Metal Adição: 

Eletrodos de alto desempenho tipo AR 11, RR 11, B(R) recuperação de 12 até 180 % 
(e maior), 

Comprimento:  600 e 700 mm, 
Diâmetro:  4,5 ... 6,0 mm 

Fontes de Corrente: 

Devido ao alto ciclo de funcionamento elevado (80%) uma capacidade suficiente da 
fonte de corrente é necessária. 

Eficiência de Economia: 

Soldagem por gravidade é economicamente usado para soldagem de soldas de filete 
em grandes números. Um soldador é apto para operar 4 dispositivos ao mesmo 
tempo. O investimento requerido é baixo. 

Dados de variáveis e eficiência de soldagem por gravidade: 

Eletrodo  
[mm] 

Corrente  
[A] 

Espessura 
da junção 

Comprimento 
Variável 

Tempo de 
Soldagem 

g/Ah Kg/h 

AR 11 5 240 3,7 700 2,68 12,5 3,0 
AR 11 6 320 4,2 710 2,83 12,7 4,1 
RR 11 5 260 4,0 

4,5 
710 
660 

2,85 13,0 3,4 

RR 11 6 340 4,8 720 2,98 13,3 4,5 

Eficiência de Economia: 

Número de dispositivos possíveis (n):  n = ts  + 1 
             tu 

Max. Velocidade de soldagem (VS):  vs = n . _   L__ 
           ts + tu 

Tempo de derretimento (ts) em s 
Tempo de reequipamento (tu)  em s 
Comprimento variável (L)  em mm 

Exemplo: 
ts  =  180 s 
tu  =  50   
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sL  =  1100 mm 

n = ts + 1 = 180 + 1 = 4,6; resultado: 4 dispositivos 
      tu              50 

vs = n . __L__ = 4 . _1100__ = 19,1 mm/s = 114,8 cm/min 
             ts + tu            180 + 50 

Eficiência do derretimento de técnicas diferentes; soldagem de uma solda de filete 
com a = 4 mm 

Técnica Eficiência de 
derretimento 

Kg/h em 100 % 
ED*) 

% ED 
normal 

 

Eficiência de 
derretimento 

Kg/h em ED normal 

SAW com arame 
acima de 4 mm e 
600 A 

7,5 80 6,0 

Soldagem CO2 
semi automático 
com arame de 1,6 
mm e 380 A 

5,5 60 3,3 

Eletrodo Revestido 
de 5 mm de alta 
performance, 180% 
de recuperação, 
330 A 

4,9 50 2,45 

Soldagem por 
gravidade com 2 
dispositivos de 
eletrodos de 5 
mm de alta 
performance, 180% 
de recuperação, 
280 A 

1,6 2 x 80 6,4 

Soldagem por 
gravidade com 2 
dispositivos de 
eletrodo normal de 
5 mm com 100% 
de recuperação, 
230 A 

1,6 2 x 80 2,5 

*) Ciclo de Serviço ED (tempo de estabelecimento do arco) 
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Principio da soldagem por tensão da mola 

 

Principio da soldagem por contato 

 

Estrutura de um eletrodo de soldagem para solda com in- vóhicro reticular. 
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Eletrodos Revestidos com proteção própria pelo fluxo (seção eficaz) 

 

Fabricação dos Arames tubulares para soldagem com seção eficaz  
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Fabricação dos arames tubulares para soldagem com seção eficaz fechada. 


