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Introdução 
 
Soldagem a explosão é um processo de soldagem em estado sólido, que produz uma solda 
pelo impacto em alta velocidade das peças em trabalho, como resultado de uma detonação 
controlada. A explosão acelera o metal a uma velocidade que produz uma adesão metálica 
entre eles após a colisão. A solda é produzida em uma fração de segundo sem adição de 
metal. É essencialmente um processo a temperatura ambiente em que não ocorre um 
grande aquecimento das peças em trabalho. As superfícies de contato, entretanto, são 
aquecidas pela energia de colisão, e a soldagem é conseguida pelo fluxo plástico do metal 
em suas superfícies. 
 
 
 
História 
 
Nos anos 1950 pós a guerra, muitas empresas e instituições de pesquisa perceberam nos 
explosivos uma fonte de energia para se trabalhar nos metais, quando foram encontrados 
com frequência fragmentos de bombas soldados na parte externa de estruturas metálicas. A 
primeira publicação a reconhecer o potencial da soldagem por explosão ocorreu em 1944, e 
em 1962 a primeira patente associada ao processo foi depositada. Desde aquela época, tem 
havido muitas experiências em estampagem, forjamento, corte, têmpera, a compactação do 
pó e soldagem. 
 
 
Fundamentos do Processo 
 
A aplicação de soldagem a explosivos tem vantagens exclusivas em aderir metais que 
normalmente seriam incompatíveis, como o titânio ou zircônio e o aço. Estes materiais 
folheados são usados hoje na construção de navios e indústria química. Intuitivamente, 
pode-se presumir que as grandes pressões produzidas por qualquer tipo de explosivo 
utilizado nesse processo poderiam reunir as placas de metal tão vigorosamente que a 
soldagem ocorreria naturalmente. No entanto, demonstrou-se que pressão alta por si só não 
é suficiente para formar uma ligação metálica satisfatória. 
 
Para conseguir uma ligação metálica, o átomo do metal deve entrar em contato com os 
átomos do outro metal. No entanto, os metais são geralmente revestidos com películas de 
superfície incluindo óxidos (por exemplo, �����), nitretos (por exemplo, AlN), e os 
gases absorvidos (tais como ��), o que impeçam o contato suficientemente próximo. 
 
Estes filmes superficiais devem ser removidos seja apagando ou dispersão antes da 
soldagem poder começar. Uma vez que os filmes foram removidos, o metal de base pode 
ser soldado por alta pressão para formar a solda metálica. A película de superfície pode 
também ser dissipada em uma região fundida de modo a que a solda é formada através 
de uma zona solidificada. 
 
A solda é executada progressivamente junto com a explosão e as forças criadas avançam 
de uma extremidade da junta a outra. As deformações da soldagem variam com o tipo da 
junta. São conseguidas deformações imperceptíveis em várias soldas, e sem perda visível 
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de metal. A soldagem é normalmente executada ao ar livre, mas também pode ser 
executada em outras atmosferas ou em vácuo quando as circunstancias exigirem. Muitas 
soldas são executadas em seções relativamente grandes em área, porém existem 
aplicações com pequenas superfícies.  
 
 
Princípios do processo 
 
Metal de Base - Peça um 
Metal de caldeamento - Peça dois 
Explosivo 
 
 

 
 
A componente base permanece estacionária enquanto o primário é soldado a ele, que pode 
ser suportado por uma base ou matriz. Este mesmo componente deve possuir massa 
suficiente para minimizar as distorções durante o processo de soldagem por explosão. 
 
O componente primário é posicionado usualmente paralelo ao componente base; porém 
para aplicações especiais ele pode estar a um pequeno ângulo em relação ao componente 
base. No arranjo paralelo, os dois são separados por uma distância específica, que se refere 
como distância de afastamento (stand off distance). No arranjo angular o afastamento pode 
ser ou não utilizado no vértice do ângulo. A explosão localizada dobra e acelera o 
componente primário através do afastamento, a alta velocidade, para que ele colida sob 
certo ângulo com a componente base e seja soldado a ele. A frente de colisão e solda 
progride através da junção conforme a explosão avança. 
 
O explosivo, normalmente em forma granular, é distribuído uniformemente sobre a 
superfície superior do componente primário. A força que a explosão exerce sobre o 
componente primário depende das características da detonação e da quantidade de 
explosivo. 
 
Um separador de um material tipo neoprene, entre o componente primário e o explosivo, 
pode ser necessário para proteção do componente da erosão provocada pela detonação do 
explosivo. 
 
A detonação deve ser efetuada progressivamente através da superfície do componente 
primário. A velocidade da detonação determina a velocidade na qual a colisão progride 
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através da área de junção. É conhecido que a velocidade de colisão é uma das variáveis 
importantes do processo. A seleção de um explosivo que produza uma velocidade de 
detonação requerida é da maior importância para que se consiga por consequência uma 
boa solda. Além disso, o explosivo deve ter uma explosão uniforme para que a velocidade 
de colisão seja uniforme do início ao fim da solda. 
 
 
Explosivos 
 
Os explosivos utilizados para soldagem a explosão são normalmente granulares, e sua 
composição é normalmente baseada em Nitrato de Amônia como componente principal. Isto 
permite que sua detonação ocorra em uma faixa de velocidade entre 2000 a 3000 m/s, 
velocidade essa que é necessária para alcançar no ponto de colisão as condições 
necessárias para uma boa soldagem. Em geral, a velocidade de detonação do explosivo 
depende da sua composição, espessura e densidade obtida. 
 
A interface entre os dois componentes de uma soldagem a explosão é normalmente como 
uma onda em micro escala (figura 1), o tamanho da onda depende das condições de colisão 
encontradas na soldagem. 
 
 
 

 
Fonte: http://termo.furg.br 

Figura 1 – Micro escala de onda 
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Montagem em paralelo e ângulo 
 
Dois tipos de afastamentos podem ser utilizados na soldagem a explosão: paralelo ou 
angular. 
 
O uso de um ângulo pré-determinado está normalmente restrito a pequenas áreas ou soldas 
curtas tais como solda de tubo a espelho (trocadores de calor e caldeiras), soldas em dobra 
(ângulo) entre chapas ou componentes tubulares, ou outras pequenas áreas de soldas 
especiais. O afastamento paralelo, ou constante, é utilizado para grandes áreas de 
soldagem, e constituem a maior aplicação da soldagem por explosão. Para outras 
operações tal como revestimento de chapas planas (cladding), a geometria do afastamento 
e quantidade de explosivo deve ser previsto no projeto dos componentes para a soldagem. 
 
A distância de afastamento empregada na preparação da soldagem por explosão vai ter 
muita influência no tamanho da onda na interface. Aumentos na distancia de afastamento 
aumenta o ângulo de colisão entre os componentes, primário e base. O tamanho da onda da 
interface aumenta com o acréscimo do ângulo de colisão. 
 
Em termos gerais, a distância de afastamento em uma soldagem paralela é normalmente 
entre a metade e uma vez a espessura do componente de revestimento que será acelerado 
pelo explosivo. No arranjo angular, o ângulo está tipicamente entre um e oito graus. 
 
 
 
Qualidade  
 
A qualidade de uma soldagem a explosão depende apenas da natureza da interface, e dos 
efeitos que o processo causou nas propriedades dos componentes metálicos. As 
propriedades dos metais incluem Resistência, maleabilidade e ductilidade. Os efeitos da 
soldagem nestas propriedades podem ser determinados por comparação dos resultados de 
tração, impacto, dobramento e ensaios de fadiga na solda e materiais base. 
 
A qualidade da adesão pode ser determinada por ensaios destrutivos e não-destrutivos. 
Caso o tamanho das amostras de teste seja limitado pela espessura dos componentes e a 
solda é plana e na essência não há espessura, testes especiais destrutivos são utilizados 
para avaliação da Adesão. Os ensaios devem refletir as condições que a solda vai sofrer em 
serviço. 
 
 
 
Inspeção Não-destrutiva 
 
Devido à natureza da soldagem a explosão, a inspeção não-destrutiva está restrita a 
inspeção ultra-sônica. Inspeção radiográfica somente é aplicada a soldas entre metais com 
uma significante diferença entre suas densidades e uma interface com um padrão de ondas 
grandes. 
 
 
 
Inspeção ultra-sônica 
 
A inspeção ultra-sônica é o método não-destrutivo mais utilizado para o exame de soldas 
por explosão. Técnicas de pulso-eco são normalmente usadas para aços de revestimento 
em vasos de pressão (figura 2).  O equipamento de ultra-som deve ser calibrado em 
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amostras padrões contendo áreas aderidas e áreas conhecidamente não aderidas, que 
forneçam um sinal de amplitude de tela de 50 a 75 por cento da altura total de tela. Áreas 
não aderidas refletem o sinal antes de se completar o circuito. Isto é mostrado pela distancia 
do sinal a uma posição apropriada na tela. Registros de "C-Scan" posem ser feitos para se 
obter registros permanentes dos resultados do exame. 
Para grandes chapas caldeadas, quando uma varredura de 100% da área de superfície não 
é necessária, o exame pode ser efetuado em uma grade retangular desenhada na chapa. 
Áreas não aderidas que forem detectadas devem ser investigadas para se determinar se 
elas são pequenas a ponto de serem aceitáveis, ou grandes ou numerosas que se tornam 
inaceitáveis.  
 
 

 
Fonte: plastimetalmontagens.com.br 

Figura 2 – Vaso de pressão 
 
 
 
Inspeção radiográfica 
 
Radiografia pode ser utilizada para inspeção de soldas a explosão em metais que possuam 
uma diferença significante nas suas densidades e tamanho de onda suficientemente grande 
para ser contrastante em radiografia. A radiografia é executada perpendicularmente a 
superfície do lado com o metal de maior densidade. O filme deve estar em íntimo contato 
com a superfície do lado de menor densidade. A radiografia pode delinear a onda da 
interface como linhas claras e escuras uniformemente espaçadas. O número de ondas por 
unidade de comprimento são então contadas e a qualidade da solda correlacionada através 
de um ensaio destrutivo ao tamanho da onda. 
Além disso, nas áreas em que não se delineia padrões de onda, podem indicar uma 
interface de solda plana ou sem solda em toda a área. 
 
 
 
Ensaios Destrutivos 
 
Os ensaios destrutivos são usados para determinar a resistência da solda e o efeito do 
processo nas propriedades dos metais base. Técnicas de teste normalizadas podem ser 
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usadas, mas ensaios especialmente projetados, às vezes são necessários para determinar 
a resistência da adesão para várias configurações. 
 
 
Chapas caldeadas 
 
Os requisitos para chapas de aço carbono caldeadas com cobre, aço inoxidável ou ligas de 
níquel são cobertos em normas apropriadas da ANSI/ASTM. Estas normas usam ensaios de 
dobramento (figura 3) e cisalhamento para determinar a resistência do composto. 
 
 

 
Fonte: http://metalab.com.br 

Figura 3 – Ensaio Charpy 
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Ensaio "Chisel" 
 
O ensaio de "Chisel" é utilizado para determinar a integridade da adesão na soldagem por 
explosão. O ensaio é executado com a introdução de um formão ou talhadeira através da 
interface. A capacidade da interface em resistir à separação pela força da talhadeira fornece 
uma excelente medição qualitativa da força de adesão. Caso a solda não esteja boa, falhas 
vão ocorrer ao longo da interface a partir do ponto de introdução da talhadeira. Caso a solda 
esteja boa, enquanto a talhadeira corta, a partir da junção dos dois metais ou fratura, ocorre 
defeito em um dos dois metais fora da interface da solda. 
 
 
Ensaio de tensão de cizalhamento 
 
Este ensaio é projetado para se determinar a tensão de cizalhamento da solda. São 
preferíveis espessuras iguais dos dois componentes. A falha pode ocorrer por cizalhamento, 
paralelo a linha de solda. Caso a falha ocorra em um dos metais base, a resistência ao 
cizalhamento da solda é obviamente maior do que a do metal base. Em qualquer evento, os 
resultados são úteis para efeito de comparação somente, utilizando-se um corpo de prova 
comum. 
 
 
Ensaio metalográfico 
 
Metalografia pode fornecer informações úteis sobre a qualidade das soldas a explosã2o.  
A amostra para o exame metalográfico deve ser obtida de modo que a interface possa ser 
examinada em um plano paralelo a direção de detonação e normal a superfície dos 
componentes soldados. Uma boa formação, uma boa definição do padrão de onda é 
geralmente uma indicação de boa solda. Dependendo da combinação dos materiais a serem 
avaliados, a amplitude e frequência da onda podem variar sem uma influência significante 
na resistência da solda. Bolsas pequenas e isoladas de fundição resultantes dos vórtices do 
jato usualmente não prejudicam a qualidade da solda. Grandes bolsas contendo vazios ou 
microtrincas indicam que o ângulo de colisão e a energia estão muito altos e a solda esta 
ruim. 
Amostras para o exame metalográfico devem ser retiradas em uma área que seja 
representativa da solda inteira. Efeitos de borda podem resultar em áreas sem uma boa 
qualidade de solda ao longo das bordas da solda. Amostras destas regiões não são 
representativas do resto da solda. 
 
 
Segurança 
 
Essa soldagem só deve ser executada por pessoas capacitadas e treinadas, em virtude da 
natureza do processo. Principalmente porque todo o explosivo é controlado pelo governo, e 
seu armazenamento inspira cuidados (normas para estoque, armazenamento e detonação). 
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