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Funções dos revestimentos dos eletrodos: 
1) Melhorar a condutibilidade do arco: 
a) auxilia a ignição 
b) melhora as características da solda 
 
2) Para formar uma escória, a qual: 
a) influencia o tamanho das gotículas e o metal de solda contra as influências da 
atmosfera 
b) protege a transformação das gotas e depósito de solda contra as influências nocivas 
da atmosfera 
c) forma o cordão de reforço 
d) previne contra o resfriamento muito rápido 
 
3) Para produzir um gás de proteção: 
a) de material orgânico 
b) de carbonatos (ex.: CaCo3) 
 
4) Suporta a liga e faz possível a desoxidação 
 
Análise padrão dos importantes tipos de revestimento (valores em %) 

 
Celulósico   Ácido   Rutílico   Básico 

 

  
 

      

 

  
 

  

 

  
 

  

 

  
 

celulose   40%   magnetita Fe3O4 50%   rutilo TiO2 45%   flourita CaF2 40% 

rutilo TiO2 20%   quartzo SiO2 20%   magnetita Fe3O4 10%   calcário CaCO3 20% 

quartzo SiO2 25%   calcário CaCO3 10%   quartzo SiO2 20%   quartzo SiO2 25% 

FeMn   15%   FeMn   20%   calcário CaCO3 10%   FeMn   15% 
silicato de 
sódio       

silicato de 
sódio       FeMn   15%   

silicato de 
sódio     

                
silicato de 
sódio             

(Fonte: Killing – Manual da Soldagem) 
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Efeitos dos tipos de revestimentos 
 

Coating material 
Material de revestimeno 

Influência nas propriedades de soldagem 

Quartzo-SiO2 Aumenta a capacidade de diluição da escória 
circulante 

Rutilo-TiO2 Melhora a remoção da escória e aparência do 
cordão. Boa re-ignição. 

Magnetita-Fe3O4 Melhora a transferência metálica 

Calcário-CaCO3 Diminui a tensão do arco, escória e proteção gasosa 
antiga 

Fluorita – CaF2 Diluente de escória em revestimentos básicos e 
desestabilização do arco 

Feldspato de potássio K2O Al2O3 
6SiO2 

Melhora a estabilidade do arco e a ionização 

FeMn/FeSi Desoxidante 

Celulose Formador de proteção gasosa 

Argila Al2O3 2SiO2 2H2O Lubrificante 

Silicato K2SiO3/Na2 SiO3 Elemento aglutinante 

 
Posição dos tipos de revestimento no sistema ternário de substâncias 

 
Posição dos revestimentos de silicato/carbonato/óxido 
 

 
Posição dos revestimentos rutílicos silicato/carbonato/rutilo 
 
 

 

Exemplo: 
Óxido de ferro – 70% 
Silicato – 20% 

Carbonato – 10% 

Exemplo: 
Rutilo – 60% 
Silicato– 30% 

Carbonato – 10% 



 

 
 

 
Posição dos revestimentos básicos silicato/carbonato/fluoreto 
 
 
 
 
Re-ignição sobre o copo (eletrodos rutílicos) 

 
 
 

Exemplo: 
Carbonato – 40% 
Fluoreto – 50% 

Silicato – 10% 



 

 
Condutividade das escórias de solda (de acordo com esquema visual Hummitzsch) 
 
O efeito da fluorita no arco 

 
Arco com eletrodo carregado positivamente 
 
 



 

 
Arco com eletrodo carregado negativamente 
 
De acordo com Killing 

 
Princípio de eletrodos de alta potência (alta deposição) 

 
 
 

Pó de ferro metálico no revestimento aumenta a deposição. 



 

Técnicas de soldagem ao arco manual 

 
Ângulo de ajuste do eletrodo 

 
 
 

 

 
Posições de soldagem manual ao arco elétrico 

Killing: Manual de Soldagem 
 


