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Soldagem com eletrodo revestido 



Eletrodo revestido 



Eletrodo revestido 

Alma metálica:  

 

  conduzir a corrente elétrica 

 

  fornecer metal de adição para a junta soldada 



Eletrodo revestido 

Alma metálica:  

 

Como o material da alma metálica será adicionado à junta soldada, 

deve-se ter o cuidado de não conter elementos de impureza que 

fragilizem a junta. Pode conter elementos de liga para serem 

adicionados ao metal da junta soldada 



Eletrodo revestido 

Revestimento:  

 

Tem as seguintes funções: 

 

 Proteção do metal de solda 

 Estabilização do arco 

 Adição de elementos de liga ao metal da junta soldada 

 Direcionamento do arco elétrico 

 Função da escória como agente fluxante 

 Característica da posição de soldagem 

 Controle de integridade do metal de solda 

 Propriedades específicas do metal de solda 

 Isolamento da alma metálica 



Eletrodo revestido 

Revestimento:  

 



Eletrodo revestido 

Revestimento:  

 



Eletrodo revestido 

Revestimento:  

 



Eletrodo revestido 

Revestimento:  

 



Eletrodo revestido 

Revestimento:  

 



Eletrodo revestido 

Revestimento:  

 



Eletrodo revestido 

Revestimento:  

 



Eletrodo revestido 

Revestimento:  

 



Eletrodo revestido 

Revestimento:  

 



Composição do revestimento 

- Elementos de liga 

- Aglomerantes 

- Formadores de gases 

- Estabilizadores do arco 

- Formadores da escória 

- Plasticizantes 



Composição do revestimento 



Composição do revestimento 



Composição do revestimento 



Composição do revestimento 



Tipos de revestimento 



Tipos de revestimento 



Tipos de revestimento 



Tipos de revestimento 



Conceitos de Metalurgia 



Conceitos de Metalurgia 

Deformação elástica 
 
 
 
 
 

Deformação plástica 

file:///E:/LF/Uninove/Site Maffeis/Materiais de construção mecânica/SAM_3983.MP4


Conceitos de Metalurgia 

• Ensaio de tração 



Conceitos de Metalurgia 

• Ensaio de tração 

Durante o ensaio de tração, 
duas grandezas são medidas: 
- A força que está sendo 

exercida sobre o corpo de 
prova; 

- A variação de comprimento 
do corpo de prova; 



Conceitos de Metalurgia 

• Ensaio de tração 

Objetivos do ensaio de tração:  
Obter informações sobre 
propriedades características do 
material. 
 
Força e deslocamento são 
características do corpo de 
prova, e não do material. 



Conceitos de Metalurgia 

Tensão: 
 

s = F / A 
                   F = Força 
                   A = área transversal do corpo de prova 
 
 
 
 
 



Conceitos de Metalurgia 

Deformação: 
 

e = Dl /lo 
                    
                   e = deformação 
                   Dl = variação de comprimento 
                   lo = comprimento inicial de prova 
 
 
 
 



Conceitos de Metalurgia 

Ensaio de tração 
 
 
 
 



Conceitos de Metalurgia 

Ensaio de tração 
 
 
 
 



Conceitos de Metalurgia 

Ensaio de tração 
 
 
 
 



Conceitos de Metalurgia 

Ensaio de tração 
 
 
 
 



Conceitos de Metalurgia 

Ensaio de impacto 
 
 
 
 



Conceitos de Metalurgia 

Ensaio de impacto 
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Conceitos de Metalurgia 

Ensaio de impacto 
 
 
 
 

Fratura dútil 

Fratura frágil 

TTDF - Temperatura de transição  

Temperatura 

Eabs 



Conceitos de Metalurgia 

Ensaio de fluência 
 
 
 
 



Conceitos de Metalurgia 

Ensaio de fluência 
 
 
 
 



Conceitos de Metalurgia 



Conceitos de Metalurgia 



Conceitos de Metalurgia 

Metais puros Ligas metálicas 



Conceitos de Metalurgia 


