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PROCESSO DE SOLDAGEM A FRIO - CW  
 
1. Descrição do processo 
 
Soldagem a  frio (CW = Cold Welding) também conhecida como, soldagem de pressão a frio 
em condições normais de ambiente que causa destruição da superfície ( isto é, oxido), 
camadas de materiais metálico na área de solda. Esta áreas expõe superfície de metal limpo 
nos dois componentes a serem soldados, nos quais devem ser causado dentro de cada um 
deles um contato para gerar forças inter-atômicas, necessárias para formar a solda.  
 
Analise de partes de juntas soldadas de alumínio usando transmissão microscópica de 
elétrons(TEM), tem mostrado que a deformação do material na zona de soldagem conduz a 
destruição da superfície (que está oxidada e contaminada). TEM mostrou que estas camadas 
de superfícies estão na forma de numerosas partículas minúsculas. A menor dessas partículas 
tem um diâmetro de 12 nm. 
 
A interface real entre dois materiais diferentes é o limite da fase, o mesmo como uma partícula  
limite entre materiais similares. Processos de indução de calor tal como recristalização ou 
difusão não são necessários para ocorrer a soldagem. Esta faz materiais formados a frio com 
uma camada frágil especialmente apropriada para a solda a frio.  
 
Geralmente as soldas são analisadas por técnicas destrutivas. Como outras juntas de soldas, 
métodos de teste não destrutivos falham em resultados confiáveis. Este meio 
consequentemente é necessário que prepare as partes das juntas devem ser unidas com muita 
atenção e controlar os parâmetro  do processo de soldagem , tanto quanto as tolerâncias do 
equipamento 
 
2. Variações da soldagem por pressão a frio 
 
Devido a soldagem fornecer numerosas técnicas  de fabricação, há muitas variações de 
processos a frio. Esta solda pode ser executada pela deformação de uma dobra, extração 
expulsão, rotação  
 
Soldagem sobreposta por pressão a frio (cold pressure lap welding) 
 
A geometria  deste tipo de solda é similar a resistência da região de solda, duas laminas dos 
metais são juntadas nas quais a direção que o material escorre é perpendicular a direção de 
pressão. Após a tendência do material reduzir a camada de espessura, a junta é formada.  
As soldas são produzidas por anular, ponto ou linhas de pressões de ferramentas mecânicas, 
hidráulicas ou pneumática. A redução da espessura produzida por ferramentas deve ser 
limitada por um parada do solido ou pelo método de deformação medida. 
 
O achatamento da distorção da dobra é pequena quando vários lugares ou adjacências são 
soldadas ao mesmos tempo . ferramentas que  geram uma área de pressão em forma de anel 
produzem solda superior a aquelas que geram uma área de pressão circular. Para solda em 
linha , ferramentas relativamente longa e estreitas áreas de pressão devem ser usadas. A 
largura da área de pressão e a distancia para a área de pressão adjacente será aumentada 
com o crescimento da espessura . por exemplo rolo de alumínio e cobre para maquinas 
elétricas foram soldados  
  
 
 
 
 



 
 
A figura abaixo mostra um esquema de duas ferramentas que está usando soldagem por 
pressão a frio sobreposta (ponto) de dois metais. A primeira figura mostra o posicionamento da 
ferramenta antes da soldagem e a Segunda o posicionamento da ferramenta após a soldagem  

 
 
A junta consiste em de duas partes do alumínio que atravessa  a seção medida 7 para 1.6 e a 
solda entre o alumínio mede de 7 por 1.6. isto é possível de produzir solda de pressão a frio 
com uma grande cruzamento de seção, se a ferramenta for apropriada e as forças de pressões 
estiverem disponíveis . 
 
Soldagem de topo por pressão a frio (cold pressure butt welding)  
 
Similar a união de duas barras de metais iguais ou diferentes com interferência. As duas barras 
serão colocadas num dispositivo ou maquinas que tem grampos apropriado conforme mostrado 
na figura a seguri. A força de compressão aplicada axialmente ao longo ao longo das barras 
causa uma expansão das superfície em contato e forma um bulbo. Ambas extremidade das 
barras serão soldas juntas, até que o contato da superfície tiver alcançado um certo tamanho 
predefinido, nos quais depende de ambos os materiais e das condições de contato da 
superfície. A resistência da junta cresce a medida que o contato das superfície expandir ate 
que ela alcance a resistência frágil dos dois materiais usados. A resistência frágil do material é 
tão aumentada pelo endurecimento do trabalho a frio. 
 
A soldagem a frio de topo pode ser requerida de uma ou mais passos de projeção. O parâmetro 
para caracterizar a solda é o parâmetro de extensão da superfície , Vo. 
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Onde As é o tamanho da superfície do contato após soldado e Ao é a área original da 
superfície. A extensão da área superfície pode ser particularmente grande, quando  vários 
passos de projeção são usados nos materiais que são facilmente formados a frio. Quando 
passo simples de projeção e particularmente dispositivo simples são usados, o material final 
que projeta a forma e recobre a braçadeira pode ser um relevo 



  
 
Este limite de expansão da superfície que pode ser obtido, quando um único passo simples de 
projeção é aplicado na máquina feito para este objetivo e passo múltiplo de projeção faz um 
grande esforço que não esta em consideração, porque somente uma extremidade muito 
pequena da haste projetara para o calço da pinça. Porque a pinça de reforço com a primeira 
carga são transpostos no passo múltiplo, não podem abrir a forma na solda durante a 
transposição. Gases da atmosfera não podem entrar em contato com a superfície exposta e de 
ai em diante não forma novos oxidos. 
 
Muitos dispositivos tem sido desenvolvido para soldagem topo a topo de pressão a frio. Há 
pinças de alimentação manual para arames de diâmetro acima de 1 mm e até máquina de 
soldagem com fornecimento de energia hidráulica com um dispositivo programável para 
conectar por meio de uma interface com um sistema de derramamento de passo múltiplos.  
 
O maior sistema conhecido, aplica forças de projeção da ordem de 1.2 MN, as quais permite 
unir o alumínio com capacidade de atravessar uma área de 1500mm2 e no cobre cruzar uma 
área de 1000mm2  
 
Um sistema tem possibilidade de soldagem a topo de tiras de alumínio revestida de plástico de 
0,1 a 0,2 mm de espessura e até 50mm totalmente. Estes sistemas podem completar tão muito 
como 99 passos de projeção para produzir uma solda. 
 
A figura a seguir mostra um esquema de parte mecânica de um sistema servohidráulico, com 
auxilio de um computador de uma maquina de solda de pressão a frio. A base consiste de uma 
placa base e duas placas laterais verticais , duas guias estruturais. As guias estruturais 
suportam duas travessas, uma delas pode ser movida por dois aturadores hidráulicos que 



liberados somente para a comutação para um nova tarefa de solda. Presas nas travessas estão 
duas ferramentas tipo pinça que suportam as peças a serem soldadas. Elas giram em volta, 
estão, ligadas para duas posições nas quais a haste do pistão do atuador hidráulico estão 
presas. Cada atuador hidráulico tem um sensor para monitorar a força indutiva produzida na 
haste do pistão e para o registro do deslocamento indutivo. o software esta disponível para 
produzir juntas soldadas por dois métodos .na soldagem por pressão a frio projeção com 
empurrão continuo, a haste do pistão de 630 KN cilindros estão deslocadas da mesma 
quantidade . o cilindro de 250KN mantém aquelas posições conforme guardadas pelo 
programa do computador . eles determinam a espessura da dobra. Três lâminas tipo faca estão 
colocadas no ponto da face nas ferramentas. Eles produzem fendas na formação flash que 
causam  o flash de ruptura acima do circulo de tensão circunferencial. enquanto o material 
soldado esta seguindo, o flash é automaticamente cortado. A superfície de extensão obtida é 
muito grande, porque a grande altura de carga da ferramenta. Este método deve ser usado 
somente com materiais de baixa tensão de força e moderado trabalho  apropriado. 

 
No segundo método de múltiplos passos, o computador controla a seqüência de operações. 
Uma grande superfície de extensão são obtidas com este método, mas a ferramenta de carga é 
lenta que o método de empurrão continuo. A figure a seguir ilustra dois métodos de juntas de 
cobre e alumínio produzidas pelos dois métodos nos quais a projeção de metal não era 
removido automaticamente. 
 



 
 
 Na figura 6 um exemplo de passo múltiplo de projeção que esta produzindo a união de 
conexões de cobre e componentes de alumínio para instalação nas redes de potências 
nacionais. As partes das conexões são soldadas por um único passo de projeção método forma 
de 12mm a 45mm de diâmetro de blanks. Antes da soldagem, o contato superficial é feito com 
nas maquinas com ferramentas girando a seco. As ferramentas são limpas com solvente. Nas 
operações manuais, os blanks são inseridos na ferramenta de projeção a uma força de pressão 
sem toque de contato superficial. Eles são soldados juntos e expelidos e o flash é 
imediatamente removido pela maquina subsequente. Antes da operação mecânica  terminar, a 
placa de união esta ligada para a lateral de cobre do componente de deformação e um furo 
com um corte transversal formado por trás da expulsão é produzido no alumínio. Pela 
deformação do cobre quase ao lado da emenda, a qualidade da junta pode estar de forma 
segura  avaliada, porque  soldas de resistência insuficiente romperão ao longo da costura.  
 

 
 
Soldagem por atração a frio em processo de atração Pela deformação comum na ferramenta 
um banco de atração de barras de multicamadas de tubos ou sólidos podem ser produzidos ate 
que tenha numerosos camadas interior ou exterior que consiste de diferentes materiais nestas 
variantes também devem estar perfeitamente limpas antes da soldagem. Isto é necessário 
nitidez do limite o comprimento inicial do tubo para 800mm. Grande força de compressão existe 
freqüentemente entre superfície de contato deformadas durante a operação de atração. A 
extensão ao longo das superfície de contato do eixo longitudinal da barra é a característica 
essencial para a solda. Válvulas de força cortam em torno de 50Mpa tem sido relatado pelas 
juntas de cobre-aluminio depois da extensão da superfície de 300%  .  



3. Aplicações 
 
A técnica é freqüentemente mais usada é para os metais não ferrosos ( primeiramente cobre e 
alumínio). 

 
 
4. Vantagens e Limitações 
 
É que este processo tem aplicações especificas e envolve um desenvolvimento de produto com  
um custo muito alto. Aplicações recomendadas para mateiras não ferrosos  
 
5. Qualidade da solda 
 
Soldagem sobreposta por pressão a frio 
 
A alta qualidade da junta não será formada a menos que todo o excesso de óleo tenha sido 
removido e o contato das faces tenha sido mecanicamente limpos( escovas de aço, etc.). 
Limpeza deve ser executada imediatamente antes da solda. Dependendo do material, 
espessura de camada entre 0.1mm ate 15 mm, pode ser soldado.  


