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Introdução 

O processo de soldagem por eletroescória teve inicio no século passado, dando origem a 
um processo de soldagem na posição vertical. Os fundamentos do processo de 
eletroescória já eram conhecidos por volta de 1900, porém só em 1950 o processo de 
soldagem foi desenvolvido por russos que desenvolveram o princípio do processo no 
instituto de Soldagem elétrica, Paton (Ucrânia). 

O processo foi constituído em função da sua eficiência sobre o processo de soldagem a 
arco submerso na execução de soldas verticais em vasos de pressão.  
Este processo não depende de calor gerado pelo arco elétrico, o calor requerido é gerado 
através da resistência à passagem de corrente elétrica por um banho de escória líquida.   
 

Características do Processo 

A soldagem por eletroescória é um processo por fusão através do metal de adição e das 
partes a unir por meio do calor gerado pela corrente elétrica por uma poça de escória 
fundida. A escória é obtida pela adição de um fluxo granulado adicionado durante o 
processo, e este fluxo exerce também a função de proteger a poça de fusão e o metal de 
adição da contaminação que pode ser gerada pelo ambiente. 
A soldagem tem o seu inicio em baixo e progredindo gradualmente para cima, de modo que 
a superfície do metal líquido seja mantida sempre na altura média das sapatas de 
refrigeração. O metal é confinado por sapatas refrigeradas, estas sapatas móveis 
constituídas de grafite, cerâmica ou geralmente utilizados de cobre refrigerados à água. 
O processo é utilizado onde se necessita de grande deposição de material, em seções muito 
espessas. O processo é viável para espessuras que variam entre 1 (25,4mm) a 10 (254 
mm). 
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Área de Atuação 

 
 
A soldagem ESW é usada na fabricação de peças pesadas, principalmente de aço 
estrutural. 
 
- Fabricação de Lingotes - Os lingotes são usados para a fabricação de peças pesadas para 
as unidades geradoras de energia elétrica (turbina eixos, gerador de rotor eixos). 
 
- Indústria Naval – Na fabricação do casco do Navio, placas pesadas do batente do leme, 
reforços longitudinais e verticais do casco.  
 
- Vasos de  Pressão – Recipientes sob pressão de parede espessa, utilizados em indústrias 
química, petrolífera, naval e industrias de geração de energia, com diversas formas e 
tamanhos, com espessuras entre 13mm à 400mm. 
 
- Máquinas Pesadas: Grandes prensas e ferramentas de máquinas com chapas de 
espessuras elevadas. Carcaça de motores, carcaças de prensas, trilhos de pontes rolantes. 
 
- Junção de Metais dissimilares – Tubulações de vapor com grande espessura, onde tubos 
de aço baixa liga cromo-molibdênio podem ser unidos a tubos de aço inox austenítico. 
 
- Superposição e solda de ferramenta e matrizes – Grandes martelos de forja e matrizes de 
forma. 
 

Vantagens 
 
- Elevada taxa de deposição – até 20 kg / h 
- Consumo de escória baixa; 
- Baixa distorção; 
- Espessura ilimitada de trabalho. 
- O processo lento de solidificação é favorável, pois o metal depositado consegue se 
solidificar lentamente e assim ficando livre de poros 
- Alta velocidade: 500 a 1500mm|h   
- No processo ESW não é requerido uma grande habilidade do soldador 
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- O processo é muito econômico quando aplicado em chapas de grande espessura 
 
  
 
Desvantagens 
 
- Estrutura de grãos grosseiros da solda; 
- Baixa tenacidade da solda; 
- Apenas a posição vertical é possível. 
- Alto custo dos equipamentos de soldagem (dispositivos) 
- Solda seções acima de 19mm 
- Granulação grosseira 
- Baixa resistência ao impacto, necessário tratamento térmico após a solda. 
- Qualquer interrupção durante a soldagem no processo ESW é considerado crítico, pois 
uma vez que o processo é reiniciado pode provocar defeitos na solda. 
 
Equipamentos 
 

 
 
O equipamento é o mesmo para ambos os métodos do processo ESW, exceto os tubos-guia 
dos eletrodos. Estão listados os componentes mais importantes de equipamentos de solda 
eletroescória: 
 
(1) Alimentação de potência 
(2) Alimentador do fio 
(3) Tubo-guia do eletrodo 
(4) Controles da solda 
 
 
Alimentação de Potência 
 
As fontes de potência são tipicamente similares aos utilizados no arco submerso, com ciclo 
de trabalho de 100%, com tensões em vazio da ordem de 60V e tensões de trabalho de 30 a 
55 V. 
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Alimentador Do Arame E Oscilador 
 
A função de um dispositivo alimentador de eletrodo é fornecer ao arame do eletrodo a 
velocidade constante, da fonte do arame, através do tubo-guia, ao banho de escória 
em fusão. 
Os alimentadores de arame acionados por motor são similares em projeto e operação 
àqueles utilizados em outros processos contínuos de solda por eletrodo, tal como soldas por 
arco metal-gás e por arco submerso.  
A velocidade do eletrodo depende da corrente necessária para a taxa de deposição 
desejada, e também do diâmetro. Geralmente uma faixa de velocidade de 40 a 250 pol./min 
(17 a 150 mm/s) convém perfeitamente para uso com eletrodos metálicos sólidos ou com 
núcleo de 3/32 pol. (2,4 mm) ou 1/8 pol. (2,1 mm). 
Os eletrodos devem s Os eletrodos devem ser empacotados para alimentação uniforme e 
ininterrupta. O fornecimento do arame deve permitir alimentação com necessidade mínima 
de torque acionado, de modo que não haja agarramento ou parada do arame. O pacote de 
arame deve ser de tamanho adequado para completar toda a solda sem parada. 
 
 
Tubo Guia não consumível  
 
O tubo guia não consumível guia o eletrodo por rolos de alimentação do fio para dentro do 
banho de escoria em fusão. Ele também funciona como um contato elétrico para energizar o 
eletrodo. 
Os tubos guias são geralmente feitos de berílio-cobre. O berílio-cobre é utilizado devido ao 
fato de manter resistência considerável a temperaturas elevadas. 
Os tubos estão envoltos em fita isolante a fim de evitar curto-circuito com a peça. 
Elas geralmente têm diâmetro menor que 1/2 pol. (13 mm).  
 
 
Guia consumível 
O tubo-guia consumível é feito de aço compatível com o metal-base, e ligeiramente 
mais comprido que a junção a ser soldada. Ele comumente tem diâmetro externo de 
1/2 a 5/8 pol. (12 a 16 mm), e diâmetro interno de 1/8 a 3/16 pol. (3,2 a 4,8 mm). 
O tubo-guia é fixado a um tubo-suporte de liga de cobre, montado no cabeçote de solda. A 
corrente de solda é transmitida do tubo de cobre ao tubo de aço e de lá ao eletrodo. 
 
 
Conclusão 
 
Pode se concluir que o processo de soldagem por eletroescória é um processo bastante 
eficaz quando se necessita de alta taxa de deposição de material e elevada velocidade de 
soldagem, conseguindo trazer como beneficio o custo do processo, pois perto dos outros 
processos como o arco submerso, se torna bastante eficaz e barato para soldagem com 
peças de elevadas espessuras. Só há um porém, a soldagem por eletroescória tem sua 
limitação, que é só conseguir fazer a soldagem na posição vertical, limitando assim, a sua 
aplicação no mercado e suas diversas áreas. 
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