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Solda TIG 



Solda TIG 

TIG = Tungsten Inert Gas 

GTAW = Gas Tungsten Arc Welding 



Solda TIG 

Processo de soldagem por arco elétrico 

 

Assim como a soldagem por eletrodo revestido, a solda TIG também 

utiliza um arco elétrico como fonte de calor, mas neste caso é utilizado 

um eletrodo de Tungstênio não revestido e não consumível.  

 

A proteção da junta soldada é feita através de um fluxo de gás inerte, e 

pode ser utilizado, ou não,  um metal de adição. 

 

 



Solda TIG 



Solda TIG 



Solda TIG 



Solda TIG 



Solda TIG 



Solda TIG 



Solda TIG 

Processo patenteado no final dos anos 20 do século passado, 

comercialmente utilizado a partir de 1942 para a soldagem em ligas de 

magnésio de assento de avião. 

 

Atualmente utilizado principalmente para ligas de alumínio, aço 

inoxidável, magnésio e titânio. 
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Solda TIG - equipamentos 

Fonte de energia: 

 

Corrente contínua – gerador, retificador ou transformador, com 

pedal para controle da corrente pelo soldador. 

 

Corrente alternada – unidade de alta frequência   



Solda TIG - equipamentos 

Fonte de energia: 

 

Corrente contínua – gerador, retificador ou transformador, com pedal 

para controle da corrente pelo soldador. 

 

Corrente alternada – unidade de alta frequência   

 

 

Sistema de refrigeração: 

 

Através de ar ou água (geralmente recirculada e em circuito fechado) 



Solda TIG - equipamentos 

Reservatório do gás: 

 

Cilindro de hélio, argônio ou mistura dos dois gases, com regulador de 

pressão  e de vazão. 
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Reservatório do gás: 

 

Cilindro de hélio, argônio ou mistura dos dois gases, com regulador de 

pressão  e de vazão. 

 

 

Tocha TIG: 

 

Dispositivo que fixa o eletrodo de tungstênio, conduz a corrente 

elétrica, e supre a vazão de gás para proteção necessária à região do 

arco elétrico e da poça de metal líquido (poça de fusão), refrigerado a 

ar ou água. 
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Solda TIG – gás de proteção 

A solda TIG utiliza um gás inerte para proteção da junta soldada, 

sendo utilizado argônio, hélio ou uma mistura destes dois gases. 

 

A pureza do gás deve ser de no mínimo 99,99 % 

 

 



Solda TIG – gás de proteção 





Solda TIG – tipo de junta 

A junta é um importante parâmetro para definição da perda de calor, 

penetração do metal ao longo da espessura da peça, economia de 

metal de adição, posição de soldagem, distorção da peça. 

 

 

Junta em “V”: 

 

menor perda de calor 

menor tempo de usinagem 

 

 

Junta em “U” 

 

maior economia do metal de adição 

favorece soldagem “fora de posição” 

menor distorção 

 

 



Solda TIG – tipo de corrente 

Corrente Contínua c/ Polaridade Direta: 

 

O fluxo de elétrons incidindo no metal base (peça) o torna mais 

aquecido do que o eletrodo resultando em penetração grande e 

estreita. 



Solda TIG – tipo de corrente 

Corrente Contínua c/ Polaridade Reversa: 

 

O fluxo de elétrons incidindo no eletrodo aquecendo-o mais do que no 

caso da polaridade direta, sendo necessário utilizar um eletrodo com 

diâmetro maior. Por outro lado, os íons positivos que são lançados no 

metal base (peça) promovem limpeza da superfície de solda (removendo 

óxidos), principalmente quando utiliza-se argônio.  

Penetração pequena e larga, em função da menor temperatura na peça. 



Solda TIG – tipo de corrente 

Corrente Alternada com Onda Senoidal 

 

Quando há troca de polaridade (negativo/positivo) há um momento de 

corrente e tensão nulas, ocorrendo apagamento momentâneo do arco 

elétrico. 
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Solda TIG – tipo de corrente 

Corrente Alternada com Onda Senoidal 


