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À ELEKTRO é reservado o direito de modificar total ou parcialmente o conteúdo desta norma, a qualquer
tempo e sem prévio aviso considerando a constante evolução da técnica, dos materiais e equipamentos
bem como das legislações vigentes.
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1. OBJETIVO

Apresentar os critérios básicos e subsídios técnicos necessários, para elaboração do
estudo de viabilidade de ligação de máquinas de solda nas redes de distribuição da
ELEKTRO, bem como as medidas preventivas e/ou corretivas que podem ser
implementadas, a fim de minimizar as perturbações e preservar a qualidade do
fornecimento de energia elétrica aos demais consumidores por ela supridos.
2. CAMPO DE APLICAÇÃO
Os critérios estabelecidos nesta norma aplicam-se aos estudos e/ou análises técnicas de
viabilidade de ligação de máquinas de solda nas redes de distribuição, quer na tensão
primária de 13,8 kV e 34,5 kV ou na tensão secundária de 220/127 V e 440/380 V.
3. DEFINIÇÕES
Barra
Qualquer ponto significativo do sistema em que se queira destacar qualquer grandeza
elétrica.
Barramento infinito
É uma barra do sistema que possui potência de curto-circuito infinita, na qual não existem
variações de tensão ou de frequência.
Classe de isolação térmica
Define a máxima temperatura permitida para o transformador de solda, quando operado
corretamente. Está relacionada à qualidade dos materiais (vernizes, revestimento dos
condutores etc.) que revestem e isolam os condutores dos enrolamentos. Na Tabela 10 são
apresentadas as classes de isolação e as respectivas temperaturas máximas.
Fator de trabalho (Fts)
Razão, expressa em porcentagem, da duração do funcionamento em carga de uma fonte,
para o período de regime.
Carga

Tempo
t1

t2

T

Figura 1: fator de trabalho (Fts)

Sendo:
período de regime;
funcionamento em carga;
t 2 funcionamento em vazio;
t
Ft = 1 × 100 (%)
T

T
t1
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NOTA O fator de trabalho a que é submetida uma fonte de energia deve respeitar as condições de
aquecimento da classe isolação térmica a qual pertence esta fonte.

Fator de trabalho nominal (Ftn)
O maior fator de trabalho a que pode ser submetida uma fonte de energia, com
funcionamento em carga, na corrente de soldagem nominal e na tensão com carga nominal
sem ultrapassar o limite de aquecimento da classe de isolação térmica.
Flicker
É a impressão visual de uma variação na luminosidade, regular ou não, podendo,
dependendo do grau, causar irritações à visão do ser humano.
Flutuação de tensão
É uma variação aleatória, repetitiva ou esporádica do valor eficaz da tensão.
Período de regime (T)
Intervalo de tempo de referência para definição do fator de trabalho de uma fonte de
energia, compreendendo o período de funcionamento em carga e em vazio.
T

Carga

t2

t1

Tempo
Perdas
elétricas

Tempo

Figura 2: Período de regime (T)

Sendo:
T
t1
t2

período de regime;
funcionamento em carga;
funcionamento em vazio.

NOTA

Pela ABNT este intervalo T é de 5 min e pela NEMA é de 10 min.

Corrente nominal (Inom)
É a maior corrente de carga da máquina de solda com seu fator de trabalho nominal.
Potência nominal ou capacidade nominal (Snom)
Capacidade de carga máxima da máquina de solda definida em função do fator de
trabalho, de modo que a elevação da temperatura não ultrapasse o limite estabelecido para
a classe de isolação térmica da máquina de solda.
Tensão máxima
Refere-se à máxima tensão nos bornes secundários com a máquina em vazio (circuito
secundário em aberto). Geralmente é da ordem de 60 V a 80 V.
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Tensão de alimentação
É a tensão efetivamente recebida pelo consumidor, no ponto de entrega de energia, em
condições normais de operação do sistema.
Queda de tensão
Qualquer redução verificada no nível de tensão produzida pela ligação de cargas no
sistema.
Impedância de curto-circuito da máquina de solda
Impedância obtida quando o secundário da máquina está em curto-circuito e na posição
(tap) de máxima corrente de solda e o eletrodo substituído por uma barra sólida de cobre,
de diâmetro igual ao do porta-eletrodo.
Corrente de curto-circuito (Icc) da máquina de solda
Corrente primária máxima absorvida da rede de alimentação pela máquina, quando o
secundário da mesma está em curto-circuito e na posição (tap) de máxima corrente de
solda, tais que a tensão nesse ponto seja praticamente nula.
Potência de curto-circuito (Scc) da máquina de solda
Potência aparente máxima que a máquina de solda absorve da rede de alimentação,
quando opera com os terminais secundários em curto-circuito.
Máquina de solda
Equipamentos utilizados para produzir altas temperaturas num ponto concentrado da peça
a ser soldada, utilizando energia elétrica.
Processo de soldagem a arco
União ou revestimento metálico de peças, por fusão localizada das mesmas, provocada por
um arco elétrico.
Retificador para soldagem a arco
Fonte de energia composta de um dispositivo estático retificador de corrente elétrica, para
fornecimento de tensões e correntes contínuas para soldagem a arco.
Transformador para soldagem a arco
Fonte de energia composta de um transformador abaixador com enrolamentos separados
para fornecimento de tensões e correntes alternadas para soldagem a arco.

Transformador-retificador para soldagem a arco
Fonte de energia composta de um transformador abaixador com enrolamentos separados e
de um dispositivo estático retificador de corrente elétrica de tensões e correntes alternadas
ou tensões e correntes contínuas para soldagem a arco.
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4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS
Na aplicação desta norma pode ser necessário consultar:

4.1 Legislação
BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Procedimentos de
Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST,
Módulo 8
–
Qualidade
da
Energia
Elétrica.
Disponível
em:
<http://www.aneel.gov.br/modulo-8>. Acesso em: 21 fev. 2017.

4.2 Normas técnicas brasileiras
ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão.
ABNT NBR 14039, Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV à 36,2 kV.
ABNT NBR 5440, Transformadores para redes aéreas de distribuição – Requisitos.

4.3 Normas técnicas da ELEKTRO
ND.10, Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária a edificações
individuais – Norma.
ND.12, Redes Protegidas Compactas – Critérios para projetos e padronização de
estruturas – Norma.
ND.20, Instalações consumidoras em tensão primária de distribuição de energia
elétrica – Norma.
ND.22, Projetos de redes aéreas urbanas de distribuição de energia elétrica – Norma.
ND.25, Projetos de redes aéreas isoladas e protegidas de distribuição de energia
elétrica – Norma.

5. CONDIÇÕES GERAIS
Nas redes de distribuição, o funcionamento das máquinas de solda a arco caracteriza-se
pela variação brusca da demanda instantânea, o que causa o fenômeno da cintilação
(flicker).
Devido ao arco voltaico formado no secundário desse tipo de equipamento, a rede fica
submetida às variações rápidas da corrente que correspondem às mesmas variações no
nível de tensão.
Além destas variações, existe também o ponto de partida do processo, que corresponde a
uma corrente de curto-circuito, que proporciona o maior valor de flutuação de tensão.
No processo completo de operação de uma máquina de solda, podemos destacar quatro
etapas, que são representadas no gráfico a seguir:
I (A)
I cc

(2)

(3)

I2

(4)

I1

I∅

(1)

t∅

t1

t2

t3

Tempo

Figura 3
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Etapa 1 – instante (tφ) de energização da máquina de solda, correspondendo a um valor da
corrente em vazio (Iφ), em geral corresponde à corrente do motor de refrigeração da
máquina de solda (quando houver);
Etapa 2 – instante (t1) do curto-circuito dos eletrodos com a peça a ser soldada,
correspondendo a maior corrente absorvida (Icc = corrente de curto-circuito);
Etapa 3 – instante (t2) do início do arco voltaico, correspondendo a uma corrente
intermediária (I2);
Etapa 4 – instante (t3) referente ao início da solda propriamente dita, correspondendo a
corrente nominal (I1 = Inom).
Assim, as máquinas de solda podem ocasionar na rede de distribuição, flutuações rápidas
de tensão decorrente da particularidade do arco-voltaico, que podem ocasionar níveis de
flicker consideráveis.
Entretanto, a ligação de máquinas de solda juntamente com outros consumidores é
possível, desde que as redes de distribuição sejam convenientemente dimensionadas, de
modo que as flutuações de tensão não excedam os limites admissíveis.
O consumidor interessado na ligação de máquina de solda deve:

• dimensionar a sua rede elétrica interna, em conformidade com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a fim de que as instalações projetadas tenham
capacidades adequadas e proporcionem queda de tensão mínima;
• empregar técnica de solda adequada a fim de evitar demanda excessiva;
• respeitar os critérios e exigências da ELEKTRO para a ligação de máquinas de solda.
5.1 Máquinas de solda
A máquina de solda elétrica é um equipamento que utiliza curto-circuito elétrico para
produzir alta temperatura concentrada em um ponto, executando assim a fusão dos
metais.
Basicamente, podem ser de dois tipos:
• máquinas de solda moto-geradoras;
• máquinas de solda a transformador.
As principais características das máquinas de solda são descritas no Anexo E.

5.1.1 Máquinas de solda moto-geradoras
As máquinas de solda moto-geradoras, embora tenham as mesmas variedades de tipo
de solda quanto às da categoria transformadora, não provocam grandes transtornos
quando ligadas na rede secundária de distribuição, devido às suas características
particulares de funcionamento. A sua ligação é trifásica e não provoca
desbalanceamento das fases.
Os reflexos dos fenômenos de curto-circuito da solda são amortecidos pela inércia do
conjunto rotativo (moto-gerador), sem causar flutuação de tensão na rede de
alimentação, portanto a sua ligação pode ser disciplinada pelas mesmas normas que
regem a ligação dos motores elétricos.
As potências limites para a ligação desse tipo de equipamento à rede secundária são
apresentadas nas Tabelas 1 e 2 da Norma ND.10.

5.1.2 Máquinas de solda a transformador
As máquinas de solda a transformador geralmente provocam maiores distúrbios nas
redes de distribuição, sendo as variações bruscas de potência e o baixo fator de
potência suas características básicas. Geralmente são ligadas em baixa tensão,
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exigindo uma análise individual mais detalhada, a fim de viabilizar a sua ligação na
rede.

6. CONDIÇÕES E ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
6.1 Atendimento a ligação de máquinas de solda
A análise de viabilidade técnica da ligação das máquinas de solda, bem como a
necessidade de adequação das redes elétricas, em tensão primária ou secundária será
elaborada pela ELEKTRO com base nas informações fornecidas previamente pelo
consumidor.

6.1.1 Tensão secundária
A Norma ND.10 estabelece as condições gerais para o fornecimento de energia elétrica
às unidades consumidoras atendidas por redes de distribuição nas tensões de
220/127 V e 440/380 V.

6.1.2 Tensão primária
A Norma ND.20 estabelece as condições gerais para o fornecimento de energia elétrica
às unidades consumidoras atendidas por redes de distribuição nas tensões de 13,8 kV
e 34,5 kV.

6.2 Limites de flutuações de tensão
Os limites de flutuações de tensão admissíveis por tipo de máquina de solda foram
determinados com base nas características dos equipamentos, que para os efeitos desta
norma são:

•

arco simples – 3 %;

•

resistência a ponto e a projeção - Tabela 11;

•

resistência a costura - Tabela 12;

•

resistência de topo a centelhamento - Tabela 13;

•

eletrodo de tungstênio e de gás inerte de corrente alternada (TIG-CA) – 5,5 %;

•

eletrodo de tungstênio e de gás inerte de corrente alternada pulsante – 3 %;

•

arco metálico e gás inerte ou ativo (MIG/MAG) – 5,08 %;

•

retificador de arco simples – 3 %;

•

retificador de resistência a ponto e a projeção - Tabela 14;

•

retificador de resistência a costura - Tabela 15;

•

retificador de eletrodo de tungstênio e de gás inerte (TIG-CC) – 5,5 %;

•

transformador retificador de arco metálico e gás inerte ou gás ativo (MIG/MAG-CC) –
5,08 %.

Caso o consumidor informe a frequência das flutuações produzidas pela máquina de
solda a ser ligada, o valor admissível da flutuação de tensão na rede, pode ser obtido na
Tabela 9.

6.3 Correlação entre corrente de solda e o fator de trabalho
Uma vez conhecido o fator de trabalho e a sua correspondente corrente ou potência de
solda, podemos determinar a potência e/ou corrente nominal da máquina de solda, em
função do fator de trabalho nominal, de acordo com a seguinte expressão:
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Fts
Ftn

ou

Snom = Ps ×

Fts
Ftn

Sendo:
Inom
Is
Fts
Ftn
Snom
Ps

corrente nominal da máquina de solda;
corrente de solda, fornecida pelo fabricante (dado de placa) relativa a Fts;
fator de trabalho (dado de placa);
fator de trabalho nominal da máquina de solda (60%);
potência nominal da máquina de solda relativa ao fator de trabalho nominal;
potência de solda fornecida pelo fabricante relacionada ao Fts

6.4 Impedâncias dos elementos da rede
Os elementos avaliados na viabilidade de ligações das máquinas de solda são os
transformadores de distribuição, as redes de distribuição (primárias e secundárias), os
quais são representados pelas suas respectivas impedâncias.

6.4.1 Transformadores de distribuição
A impedância do transformador de distribuição, identificada pela letra “Z” e expressa
em porcentagem (%), é obtida dos dados de placa.
Como valores de referência, apresentamos na Tabela 16 os valores normalizados
referentes à impedância dos transformadores de distribuição da classe 15 kV e
36,2 kV.

6.4.2 Redes de distribuição primárias e secundárias
Para o cálculo da viabilidade de ligação de máquinas de solda, há necessidade de ser
verificada a queda de tensão nos circuitos secundários e/ou primários.
A queda de tensão na rede secundária deve ser calculada de acordo com as bitolas
dos cabos, número de fase e fator de potência, representados pelos coeficientes de
queda de tensão (%/kVA x 100 m) que são apresentados na Tabela 1 a Tabela 4.
Para o cálculo da queda de tensão na rede primária devem ser utilizados os valores de
resistências e reatâncias, expressas em Ω/km, apresentados na Tabela 5 a Tabela 8,
que levam em consideração a configuração e a modalidade da rede.

6.5 Fator de potência das máquinas de solda
Para os cálculos de viabilidade de ligação da máquina de solda devem ser utilizados os
seguintes valores de fator de potência:

• 0,70 quando o capacitor é incorporado ao equipamento;
• 0,30 o capacitor não é incorporado ao equipamento.
Esses valores são utilizados quando da análise do fornecimento, a uma máquina de
solda, em tensão primária de distribuição, conforme metodologia apresentada em E.2.

6.6 Procedimentos para análise do atendimento
6.6.1 Levantamento de dados da máquina de solda
Devem ser fornecidos a ELEKTRO para análise da viabilidade do atendimento por
máquina de solda os seguintes dados:
- tipo da máquina de solda (moto-geradora, transformador a arco, transformador à
resistência, transformadora-retificadora etc.);
- número de fases de alimentação (1, 2 ou 3);
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fabricante;
tipo da fonte;
corrente nominal absorvida da rede, em ampere;
tensão nominal, em volts;
potência nominal, em quilovolt-ampere;
fator de potência;
fator de trabalho nominal, em porcentagem.

Os dados referentes a cada uma das máquinas devem ser coletadas da placa de
identificação fixada no próprio equipamento ou do catálogo técnico fornecido pelo
fabricante e encaminhado a ELEKTRO pelo consumidor interessado.
Poderá ser realizado o ensaio de curto-circuito conforme o Anexo B para a
obtenção dos dados não disponíveis.

6.6.2 Análise do atendimento
6.6.2.1 Rede secundária
Devem ser observadas as seguintes etapas:
a) Cálculo da queda de tensão interna no transformador devido à máquina de solda
A queda de tensão interna porcentual nos transformadores de distribuição
trifásico, provocada pela máquina de solda pode ser calculada por:

QTtrafo(%) = Z(%) ×

Scc
para máquinas de solda trifásicas.
Strafo

QTtrafo(%) = 2 × Z(%) ×

Scc
para máquinas de solda bifásicas (fase-fase).
Strafo

QTtrafo(%) = 6 × Z(%) ×

Scc
para máquinas de solda monofásicas (fase-neutro).
Strafo

Sendo:
QTtrafo (%)
queda de tensão no transformador devido a máquina de solda;
Z(%) impedância porcentual do transformador de distribuição;
Scc
potência de curto-circuito da máquina de solda, em kVA;
Strafo
potência nominal do transformador de distribuição, em kVA.
b) Cálculo da queda de tensão na rede secundária devido apenas a máquina de
solda.
A queda de tensão causada na rede secundária pela ligação da máquina de solda
deve ser calculada pela seguinte expressão:
QTrede(%) = k ×

L
× Scc
100

Sendo:
k coeficiente de queda de tensão (%/kVA x 100 m);
L distância do transformador de distribuição ao ponto da rede onde está
localizada a máquina de solda, em metros;
Scc potência de curto-circuito da máquina de solda, em kVA.
c) Comparação da queda de tensão na rede secundária e no transformador de
distribuição com o valor máximo de flutuação admissível em função do tipo de
máquina de solda, apresentado em 6.2.
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Se QTtrafo (%) + QTrede (%) ≤ QTflutuação (%)

A máquina de solda pode ser liberada sem a necessidade de implementação de
medidas corretivas e/ou preventivas na rede de distribuição.
-

Se QTtrafo (%) + QTrede (%) > QTflutuação (%)

Avaliar sob o aspecto técnico-econômico as alternativas de medidas corretivas,
viáveis de serem implementadas na rede, (ver 6.6.4), para adequar a queda de
tensão secundária (rede + transformador de distribuição) em relação à máxima
flutuação admissível.

6.6.2.2 Rede primária
Na presente norma não será apresentado um método para calcular diretamente as
perturbações provocadas pela máquina de solda (flicker) e sim um que calcule a
variação de tensão decorrente da ligação desse tipo de equipamento.
Para verificar se a máquina de solda causará ou não flutuação de tensão indesejável,
compara-se o valor de queda de tensão instantânea com o valor admissível.
Observamos que o método é aproximado, e no cálculo da queda de tensão
instantânea, são desprezadas as cargas existentes ao longo do alimentador e as do
próprio consumidor onde está instalada a máquina de solda.
Além disso, a impedância de curto-circuito da máquina de solda é considerada
constante nesse processo, independente do tempo.
Na análise do atendimento devem ser observadas as seguintes etapas:
a) Elaboração do diagrama unifilar do alimentador mostrando a localização da
subestação, rede primária, barra da rede onde vai ser ligada a máquina de solda,
outras barras notáveis da rede com consumidor susceptível ao flicker; distâncias e
bitolas dos condutores entre as barras, potência de curto-circuito na barra de
13,8 kV ou 34,5 kV do sistema e dados do transformador do consumidor (tensões,
potência nominal e impedância porcentual (Z(%)).
Barra da S/E

Scc3Ø-TR

Barra do consumidor
(n1)

(n2)

(m)

L1

L2

#1

#2

Transformador
do consumidor
Máquina
de solda

Sendo:
n1, n2 ...
m
#1, #2
L1, L2
Scc3φ-TR

barras sensíveis ao flicker;
barra onde está ligado o transformador do consumidor com máquina
de solda;
bitola dos cabos entre barras;
distância entre barras, em km;
potência de curto-circuito do sistema na barra de 13,8 kV ou 34,5 kV,
em MVA.

b) Definição dos valores de base
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Como os cálculos são realizados em pu (por unidade) há necessidade de
definirmos os valores de base, ou seja:
Vbase

tensão de base, que deve ser expressa pela tensão primária do
transformador do consumidor, em kV;
potência de base, que deve ser expressa pela potência de curto-circuito
da máquina de solda (Scc) em MVA; cujo valor pode ser obtido conforme
descrito em 3;
impedância de base em ohms que pode ser obtida da expressão:

Sbase

Zbase
Zbase =

2
Vbase
Ω
Sbase

Ibase

corrente de base em amperes que pode ser obtida da expressão:

Ibase =

Sbase

A

3 .Vbase

c) Cálculo da impedância do sistema
xs
impedância do sistema expressa em pu, que pode ser calculada de acordo
com a seguinte expressão:

xs = j

Scc
Scc3Φ-TR

pu

Observamos que em função da componente resistiva da impedância do sistema
ser muito menor que a reativa, é desprezada nos cálculos de flutuação de tensão;
d) Cálculo da impedância do alimentador
z1, z2 ... impedância do alimentador em pu;
z1 =
z2 =

R1 ⋅ L1 + j X1 ⋅ L1
Z base

= r1 + jx 1 pu

R 2 ⋅ L 2 + j X2 ⋅ L 2
Z base

= r2 + jx 2 pu

Sendo:
R1, R2 ... resistências dos cabos do alimentador, cujos valores são apresentados
na Tabela 5 a Tabela 8, em Ω/km.
X1, X2 ... reatâncias dos cabos do alimentador, cujos valores são apresentados
na Tabela 5 a Tabela 8, em Ω/km.
L1, L2 ... extensão dos trechos entre barras, em km.
e) Cálculo da impedância do transformador do consumidor
xtrafo = impedância do transformador expressos em pu, que é representada pela
reatância do mesmo pode ser calculada de acordo com a seguinte equação:
x trafo = j

Z(%) Scc
pu
×
100 Strafo

Sendo:
Z(%) impedância porcentual do transformador do consumidor;
Strafo potência nominal do transformador do consumidor, em MVA.
f)

Cálculo da impedância da carga
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z carga =

v carga
icarga

pu

Sendo:
vcarga tensão aplicada a máquina de solda, que é igual ao próprio Vbase, logo
vcarga = 1,0;
icarga
corrente de curto-circuito da máquina expressa em pu, cujo módulo é
igual a corrente de base, e vale portanto 1,0 pu. No caso da corrente, temos que
considerar o fator de potência da máquina de solda que provoca uma defasagem
angular em relação à tensão (cos ϕ).
Assim:
z carga = rcarga + jx carga = 1 ⋅ (cos ϕ + j senϕ ) pu

Sendo:
cos ϕ fator de potência, cujo valor a ser utilizado deve ser o informado pelo
consumidor e/ou o constante de 6.5 e/ou obtido no ensaio de curto-circuito (Anexo
B);
sen ϕ pode ser obtido da seguinte expressão trigonométrica:
sen ϕ = 1 − cos 2 ϕ

g) Diagrama de impedâncias
Para a avaliação da variação de tensão na rede primária, há necessidade de ser
elaborado um diagrama, no qual são locados desde a impedância do sistema, até
a impedância da carga, ou seja:
0

j xs

1

r 1 + j x1

2

r2 + j x2

3

j x trafo

4

rcarga + j xcarga

h) Cálculo da flutuação de tensão
A flutuação de tensão quando da ligação da máquina de solda à rede primária
pode ser calculada pela aplicação da técnica do divisor de tensão no diagrama de
impedâncias constante de g).
h1) Cálculo da flutuação na carga, ou seja, na barra 4
v4 =

rcarga + jx carga
jx s + (r1 + jx 1 ) + (r2 + jx 2 ) + jx trafo + (r carga + jx carga )
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v4 =

z carga

ϕ c arg a

θ eq

z eq

Sendo:
v4

módulo de tensão da barra 4;

zcarga

módulo da impedância da carga obtida pela expressão:

zcarga = (rcarga )2 + (xcarga )2

ϕc arg a = ângulo igual ao arc tg

x carga
rcarga

, em graus;

módulo da impedância obtida pela soma dos valores constantes no

z eq

denominador da expressão de v 4 , ou seja:
z eq = (r1 + r2 + rcarga )2 + (x s + x1 + x 2 + x trafo + x carga )2
θ eq = ângulo igual ao arc tg

x eq
req

, em graus;

∆V4 (%) = (1 - v 4 ) x 100
h2) Cálculo da flutuação na barra 3
v3 =
v3 =

rcarga + j(x carga + x trafo )
jx s + (r1 + jx 1 ) + (r2 + jx 2 ) + jx trafo + (r carga + jx carga )
z carga + trafo

θ3

z eq θ eq

Sendo:
módulo de tensão da barra 3;

v3

z carga + trafo = (rcarga ) 2 +(x carga + x trafo ) 2
θ3 = ângulo igual ao arc tg

x carga + trafo
rcarga

em graus;

∆V3 (%) = (1 - v 3 ) x 100
h3) Cálculo da flutuação na barra 2
v2 =
v2 =

(rcarga + r2 ) + j(x carga + jx trafo + x 2 )
jx s + (r1 + jx 1 ) + (r2 + jx 2 ) + jx trafo + (r carga + jx carga )
z carga + trafo + z 2

=

θ2

z eq θ eq

Sendo:
z carga + trafo + z 2 = (rcarga + r2 )2 + j(x carga + x trafo + x 2 )2
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 (x
+ x trafo + x 2 ) 
θ2 = ângulo igual ao arc tg carga
 em graus;
rcarga + r2



∆V2 (%) = (1 - v 2 ) x 100
h4) Cálculo da flutuação na barra 1
v1 =
v1 =

(rcarga + r2 + r1 ) + j(x carga + jx trafo + x 2 + x1 )
jx s + (r1 + jx 1 ) + (r2 + jx 2 ) + jx trafo + (r carga + jx carga )
z carga + trafo + z1 + z 2 θ1
z eq

θeq

Sendo:
z carga + trafo + z1 + z 2 = (rcarga + r1 + r2 )2 +(x carga + x trafo + x1 + x 2 )2
 (x
+ x trafo + x1 + x 2 ) 
θ1 = ângulo igual ao arc tg carga
 em graus;
rcarga + r1 + r2



∆V1(%) = (1 - v 1 ) x 100
i)

Análise dos resultados
Com base nos valores de flutuações calculados deve ser efetuada a comparação
com os limites admissíveis informados em 6.2
Se os valores calculados forem menores que os admissíveis, a ligação da
máquina de solda pode ser liberada, sendo necessários para tanto, apenas a
realização do estudo de fornecimento.
Caso os valores calculados superem os limites admissíveis constantes de 6.2
deve ser realizada uma análise das medidas corretivas possíveis de serem
implementadas na rede primária.

j)

Alternativas
Formular e simular todas as alternativas viáveis com base no exposto em 6.6.4,
devendo ser adotado a que melhor atender aos aspectos técnico-econômicos.

6.6.3 Atendimento a mais de uma máquina de solda
Para a análise da viabilidade do atendimento a um consumidor com mais de uma
máquina de solda a transformador, pela rede primária ou secundária de distribuição,
deve ser adotado o seguinte procedimento:
a) Para o cálculo da flutuação de tensão deve-se considerar:
• 100% da potência de curto-circuito da máquina de solda de maior porte;
• 60% da potência de curto-circuito das demais máquinas de solda.
Se as máquinas de solda forem de igual potência, independente do tipo, considerar
como sendo a de maior potência aquela cujo valor de flutuação de tensão
admissível for o menor.
O valor da flutuação de tensão admissível a ser considerado, é o constante de 6.2
e sempre relativo à máquina de maior potência, independente do tipo.
Os demais procedimentos a serem observados na análise são os constantes de
E.1 se o atendimento for efetuado pela rede secundária ou os procedimentos de
E.2 se o fornecimento for em tensão primária.
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Exemplo 1:
Um consumidor a ser atendido em tensão secundária de distribuição informou a
ELEKTRO as características de suas duas máquinas de solda a transformador, ou
seja:
- máquina 1: arco simples de potência nominal de 5 kVA;
- máquina 2: resistência de topo a centelhamento de potência nominal de 5 kVA.
As potências de curto-circuito para cada uma das máquinas de solda e os
respectivos valores de flutuação de tensão admissível são os seguintes:
• Máquina 1 – Arco simples
Scc1 = 2 × Snom1
Scc1 = 2 × 5 = 10 kVA

Para esse tipo de máquina o valor da flutuação admissível de tensão é de 3%
(ver E.1).
• Máquina 2 – Resistência de topo a centelhamento
Scc2 = 2 × Snom2
Scc2 = 2 × 5 = 10 kVA

Para este tipo de máquina, o valor de flutuação admissível de tensão é de
4,44%, de acordo com a Tabela 13.
Conclui-se do exposto anteriormente, que a máquina de solda n°1 deve ser
considerada a de maior potência e a análise de viabilidade de ligação desses
equipamentos à rede deve considerar os seguintes parâmetros:
Scc = Scc1 + 0,6 × Scc2
Scc = 10 + 0,6 × 10
Scc = 16 kVA (potência de curto-circuito total)

O valor da flutuação de tensão admissível a ser considerada é de 3% relativo à
máquina de solda a arco simples.
Exemplo 2:
As características das máquinas de solda informadas pelo consumidor no seu
pedido de fornecimento são as seguintes:
- máquina 1: resistência a ponto e a projeção de potência nominal de 10 kVA;
- máquina 2: arco simples de potência nominal de 5 kVA.
De acordo com o critério estabelecido, na análise da viabilidade de ligação desses
equipamentos as redes devem ser considerados os seguintes parâmetros:
Scc = Scc1 + 0,6 × Scc2
Scc = (2 × 0) + 0,6 × (2 × 5)
Scc = 26 kVA (potência de curto-circuito total)

O valor da flutuação de tensão admissível a ser considerada é de 3,93% (Tabela
11) relativa à máquina de solda de resistência a ponto e a projeção (equipamento
de maior potência).
a) Para a avaliação das condições da rede em regime normal
Aplicar os seguintes fatores de demanda sobre as respectivas potências nominais
das máquinas de solda:
• 1,00 (um) para o equipamento de maior potência nominal;
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• 0,60 para os demais equipamentos.
Se as maiores máquinas de solda forem de potências nominais iguais, para a
determinação das demandas relativas às mesmas, considerar apenas uma como a
maior e a(s) outra(s) como segunda em potência.

6.6.4 Medidas preventivas e/ou corretivas
Para viabilizar a ligação de máquinas de solda a arco ou a resistência nas redes
secundárias de distribuição, devem ser minimizadas as perturbações acarretadas por
esses tipos de equipamentos a outros consumidores.
Assim, se no cálculo da queda de tensão for constatado um valor superior aos limites
estabelecidos, deve ser efetuado um estudo técnico, a fim de serem definidas as
medidas corretivas necessárias.
As medidas corretivas definidas usualmente visam reduzir a impedância da rede
secundária existente, podendo ser aplicadas simultaneamente em função da gravidade
das perturbações, uma ou mais dentre as alternativas relacionadas a seguir:
a) Aumentar a capacidade nominal do transformador de distribuição
Geralmente, a impedância interna dos transformadores de distribuição é
inversamente proporcional à sua potência nominal. Portanto, quanto maior a
potência nominal do transformador, menor queda de tensão interna apresenta.
b) Aumentar a bitola dos condutores da rede secundária
Esta alternativa apresenta bons resultados apenas nos casos onde a distância
entre, o transformador e a máquina de solda não seja superior a 60 m, mesmo para
as maiores bitolas padronizadas para as redes secundárias.
c) Reduzir o comprimento da rede secundária de alimentação
O deslocamento do transformador de distribuição para as proximidades do ponto
de instalação da máquina de solda oferece bons resultados, mas esse
deslocamento pode tirar o transformador do centro de carga ou do planejamento,
criando transtornos futuros.
Ainda para reduzir o comprimento da rede secundária, pode-se optar pelo
desmembramento do setor, locando o novo transformador, de preferência,
seguindo o planejamento proposto para a área, mais próximo da máquina de solda.
Neste caso, haverá necessidade de recalcular o carregamento dos
transformadores envolvidos e, se for o caso, substituir o existente.
d) Isolar o consumidor
Se as flutuações de tensão e as interferências causadas forem de difícil solução,
como é o caso das provocadas pelas máquinas de solda com conversor de
frequência, a única alternativa é atender o consumidor com transformador exclusivo
da ELEKTRO.
e) Atender o consumidor em tensão primária de distribuição
Ainda de acordo com o item d); dependendo das condições, pode ser solicitado ao
consumidor providenciar seu próprio transformador.
Apesar das redes primárias serem menos susceptíveis de perturbações
decorrentes da utilização de máquinas de solda, em consumidores ligados nesta
tensão, eventualmente, para viabilizar um fornecimento, com carga desse tipo,
pode implicar na adoção de uma das medidas corretivas relacionadas a seguir, que
visam basicamente reduzir a impedância do sistema, ou seja:
- atendimento por um alimentador exclusivo na tensão de fornecimento (13,8 kV
ou 34,5 kV);
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- atendimento em tensão de transmissão (69 kV, 88 kV ou 138 kV).
Em ambos os casos, ou seja, quer o atendimento seja efetuado pela rede
secundária ou primária, devem ser avaliados as diversas alternativas de medidas
corretivas viáveis e adotada a que melhor atender aos aspectos técnicoeconômicos.
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TABELAS
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Tabela 1
Coeficientes de queda de tensão secundária - cabo de alumínio CA
Queda de tensão percentual (%/kVA x 100 m)
Bitola
AWG-MCM

fp = 1,0
fp = 0,92
fp = 0,80
3 fases + neutro; e.e = 0,252 m
0,313
0,295
0,317
0,198
0,202
0,211
0,132
0,140
0,144
0,099
0,119
0,117
0,062
0,081
0,087
0,039
0,059
0,066

*3 x 4 (4)
3 x 2 (2)
*3 x 1/0 (2)
3 x 2/0 (2)
3 x 4/0 (2/0)
*3 x 336,4 (2/0)
Bitola
2 fases (F–F); e.e. = 0,200 m
AWG-MCM
*2 x 4
0,630
0,590
0,634
2x2
0,396
0,397
0,417
*2 x 1/0
0,249
0,279
0,276
2 x 2/0
0,198
0,230
0,232
2 x 4/0
0,125
0,161
0,170
2 x 336,4
0,078
0,114
0,127
Bitola
1 fase + neutro; e.e. = 0,200 m
AWG-MCM
*1 x 4 (4)
1,690
1,903
1,581
1 x 2 (2)
1,192
1,250
1,195
*1 x 1/0 (2)
0,968
1,044
1,023
1 x 2/0 (2)
0,893
0,971
0,947
1 x 4/0 (2/0)
0,484
0,587
0,603
1 x 336,4 (2/0)
0,414
0,516
0,540
Legenda
e.e espaçamento equivalente;
*
cabos não padronizados.
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Tabela 2
Coeficientes de queda de tensão secundária - cabo de cobre (mm2)
Queda de tensão percentual (%/kVA x 100 m)
Seção
mm2
3x 25 (25)
3 x 35 (25)
3 x 70 (35)
3 x 120 (70)
Seção
mm2
2 x 25
2 x 35
2 x 70
2 x 120
Seção
mm2
1 x 25 (25)
1 x 35 (35)
1 x 70 (35)
1 x 120 (70)
Legenda: e.e

fp = 1,0
fp = 0,92
fp = 0,80
3 fases + neutro; e.e. = 0,252 m
0,184
0,198
0,191
0,124
0,142
0,142
0,066
0,086
0,092
0,034
0,055
0,063
2 fases (F–F); e.e. = 0,200 m
0,368
0,248
0,131
0,068

0,393
0,281
0,169
0,107

0,378
0,279
0,179
0,122

1 fase + neutro; e.e. = 0,200 m
1,104
1,180
0,747
0,843
0,408
0,675
0,299
0,414
espaçamento equivalente.

1,135
0,839
0,688
0,452

Tabela 3
Coeficientes de queda de tensão secundária - cabo de cobre (AWG/MCM)
Queda de tensão percentual (%/kVA x 100 m)
Bitola
AWG
3x 6 (6)
3 x 4 (4)
3 x 2 (4)
3 x 2/0 (2)
3 x 4/0 (2/0)
Bitola
AWG
2x6
2x4
2x2
2 x 2/0
2 x 4/0
Bitola
AWG
1 x 6 (6)
1 x 4 (4)
1 x 2 (4)
1 x 2/0 (2)
1 x 4/0 (2/0)
Legenda: e.e

fp = 1,0
fp = 0,92
fp = 0,80
3 fases + neutro; e.e. = 0,252 m
0,280
0,288
0,339
0,193
0,207
0,200
0,121
0,140
0,140
0,062
0,083
0,089
0,039
0,060
0,068
2 fases (F–F); e.e. = 0,200 m
0,614
0,386
0,247
0,124
0,078

0,574
0,411
0,278
0,162
0,117

0,581
0,394
0,279
0,173
0,132

1 fase + neutro; e.e. = 0,200 m
1,680
1,721
1,158
1,233
0,943
1,034
0,557
0,661
0,302
0,419
espaçamento equivalente.
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Tabela 4
Coeficientes de queda de tensão secundária – cabo pré-reunido (multiplexado) 0,6/1 kV
Queda de tensão percentual (%/kVA x 100 m)
Formação
mm2
3x1x35+50
3x1x50+50
3x1x70+50
3x1x95+70
3x1x120+70
Legenda

∆V3φ (%)
∆V2φ (%)
∆V1φ (%)

∆V3φ
φ (%)
∆V2φ
φ (%)
∆V1φ
φ (%)
fp = 1,0 fp = 0,92 fp = 0,80 fp = 1,0 fp = 0,92 fp = 0,80 fp = 1,0 fp = 0,92 fp = 0,80
0,207
0,153
0,106
0,076
0,060

0,199
0,149
0,105
0,078
0,063

0,178
0,135
0,097
0,073
0,060

0,413
0,307
0,212
0,153
0,121

0,397
0,298
0,211
0,156
0,126

0,356
0,270
0,194
0,146
0,120

1,080
0,920
0,778
0,547
0,411

1,043
0,894
0,764
0,550
0,506

0,939
0,810
0,696
0,510
0,399

coeficiente de queda de tensão trifásico (3 fases + neutro);
coeficiente de queda de tensão bifásico (fase - fase);
coeficiente de queda de tensão monofásico (fase – neutro.)

Tabela 5
Rede primária - características dos condutores – cruzeta de 2,00 metros
Cruzeta: 2,00 m; espaçamento equivalente: 1,133 m
Condutor
Tipo

COBRE

ALUMÍNIO CA

ALUMÍNIO CAA

mm2
AWG/MCM
25
35
70
120
2
2/0
4/0
336,4
477
4
2
2/0
4/0
336,4
477
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R (50º)
Ω/km

XL (60Hz)
Ω/km

0,890
0,602
0,317
0,166
0,958
0,479
0,302
0,190
0,134
1,597
1,050
0,556
0,367
0,189
0,134

0,469
0,455
0,430
0,402
0,456
0,429
0,412
0,390
0,377
0,508
0,512
0,497
0,461
0,378
0,377

Revisão 06 – 02/2017

ND.50

Ligações de Máquinas de Solda nas Redes de
Distribuição de Energia Elétrica - Norma

Tabela 6
Rede primária - características dos condutores – cruzeta de 2,40 metros
Cruzeta: 2,40 m; espaçamento equivalente: 1,322 m
Condutor
Tipo

COBRE

ALUMÍNIO CA

ALUMÍNIO CAA

COBRE

mm2
AWG/MCM
6
4
2
2/0
4/0
2
2/0
4/0
336,4
477
4
2
2/0
4/0
336,4
477
25
35
70
120

R (50º)
Ω/km

XL (60 Hz)
Ω/km

1,485
0,934
0,593
0,299
0,188
0,958
0,479
0,302
0,190
0,134
1,597
1,050
0,556
0,367
0,188
0,134
0,890
0,602
0,317
0,166

0,506
0,489
0,465
0,441
0,423
0,467
0,441
0,424
0,402
0,389
0,520
0,524
0,509
0,471
0,391
0,378
0,483
0,468
0,444
0,415

Tabela 7
Rede primária - características dos condutores – cabo pré-reunido (multiplexado) com
blindagem metálica 8,7/15 kV
Formação
mm2

R (60 ºC)
Ω/km

XL (60 Hz)
Ω/km

3x1x50+70

0,822

0,180

3x1x70+70

0,568

0,160

3x1x95+70

0,411

0,152

3x1x120+70

0,325

0,104

3x1x185+95

0,211

0,094

3x1x240+95

0,162

0,088
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Tabela 8
Rede protegida compacta – características dos cabos cobertos para 13,8 kV e 34,5 kV
Classe de
tensão
kV

15

36,2

Seção
nominal
mm2

Resistência
elétrica R
Ω/km

Reatância
indutiva XL
Ω/km

50

0,8220

0,3154

70

0,5682

0,3012

120

0,3247

0,2795

185

0,2108

0,2635

240

0,1603

0,2440

70

0,5682

0,3334

120

0,3247

0,3041

185

0,2108

0,2953

Condições de cálculos:
a) Resistência elétrica: temperatura do condutor a 90 ºC.
b) Reatância indutiva: espaçamentos equivalentes
de 180 mm (13,8 kV) e 283 mm (34,5 kV).
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Tabela 9
Limites aceitáveis de flutuação de tensão
Frequência Flutuação de Frequência Flutuação de Frequência
de
tensão
de
tensão
de
flutuações
admissível
flutuações
admissível
flutuações
por segundo
(%)
por minuto
(%)
por minuto

33,33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

4,32
4,18
4,04
3,91
3,78
3,65
3,52
3,39
3,26
3,13
3,00
2,87
2,73
2,59
2,45
2,33
2,20
2,06
1,93
1,78
1,64
1,50
1,36
1,22
1,11
1,05
1,05
1,06
1,16
1,21
1,36
1,62
2,15

Flutuações
por minuto

59
58
57
56

2,16
2,17
2,18
2,19

55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

2,20
2,21
2,23
2,24
2,26
2,29
2,30
2,31
2,32
2,33
2,35
2,37
2,39
2,42
2,44
2,48
2,50
2,52
2,53
2,55
2,57
2,60
2,63
2,66
2,70
2,73
2,77
2,81
2,85
2,89
2,92
2,96
3,00
3,04
3,08
3,12
3,15
3,19
3,23
3,27

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Flutuação
de tensão
admissível
(%)

Frequência
de
flutuações
por hora

Flutuação
de tensão
admissível
(%)

3,31
3,35
3,38
3,42
3,46
3,50
3,57
3,65
3,75
3,86
4,00
4,16
4,36
4,62
5,08

37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

5,40
5,42
5,44
5,47
5,49
5,51
5,54
5,56
5,59
5,61
5,64
5,66
5,69
5,72
5,74
5,77
5,79
5,82
5,86
5,91
5,95
6,00
6,04
6,08
6,13
6,17
6,22
6,26
6,30
6,35
6,42
6,50
6,60
6,74
6,90
7,11
7,42

Flutuações
por hora
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59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38

5,08
5,09
5,09
5,10
5,10
5,12
5,13
5,14
5,16
5,17
5,19
5,20
5,22
5,23
5,25
5,27
5,28
5,30
5,31
5,33
5,35
5,38
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Tabela 10
Temperaturas máximas permitidas para classes de isolação
Classe de isolação
térmica

Temperatura máxima

A

105

E

120

B

130

F

155

H

180

C

>180

ºC

Tabela 11
Limites admissíveis de flutuação de tensão
máquina de solda a transformador - resistência a ponto e a projeção
Potência
kVA

Flutuação de
tensão
admissível
%

Frequência de
flutuações
por minuto

5

3,00

23,00

6

3,12

19,90

7

3,21

17,50

8

3,29

15,65

9

3,35

13,90

10

3,40

12,55

12,5

3,50

9,90

15

3,65

7,95

17,5

3,80

6,50

20

3,93

5,50

25

4,11

4,30

30

4,26

3,55

35

4,36

3,00

40

4,44

2,70

45

4,52

2,40

≥ 50

4,54

2,30
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Tabela 12
Limites admissíveis de flutuação de tensão
máquina de solda a transformador - resistência a costura
Potência
kVA

Flutuação de
tensão
admissível
%

Frequência de
flutuação
por minuto

6
10
16
20
≥ 30

3,65
4,16
4,57
4,62
4,93

8,00
4,00
2,20
2,00
1,33

Tabela 13
Limites admissíveis de flutuação de tensão
máquina de solda a transformador - resistência de topo a centelhamento
Potência
kVA

Flutuação de tensão
admissível
%

Frequência de
flutuação por
minuto

3
4
5
6
7
8
9
10
12,5
15
17,5
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
≥70

3,78
3,94
4,06
4,11
4,26
4,30
4,36
4,44
4,56
4,74
4,78
4,86
4,98
5,05
5,10
5,18
5,25
5,30
5,34
5,37
5,40
5,45

6,74
5,40
4,65
4,15
3,62
3,28
3,00
2,70
2,23
1,74
1,65
1,47
1,22
1,06
0,98
0,88
0,80
0,74
0,71
0,67
0,63
0,55
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Tabela 14
Limites admissíveis de flutuação de tensão
máquina de solda a transformador – retificador de resistência a ponto e a projeção
Potência
kVA

Flutuação de tensão
admissível
%

Frequência de
flutuação por
minuto

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17,5
20
22,5
25
30
35
≥ 40

3,07
3,16
3,29
3,36
3,43
3,50
3,58
3,66
3,74
3,82
3,90
3,98
4,06
4,16
4,25
4,32
4,45
4,53
4,58

21,13
17,85
15,54
13,50
11,72
10,00
8,84
7,90
7,10
6,35
5,75
5,12
4,62
4,00
3,55
3,18
2,65
2,36
2,15

Tabela 15
Limites admissíveis de flutuação de tensão
máquina de solda a transformador – retificador de resistência a costura
Potência
kVA

Flutuação de tensão
admissível
%

Frequência de
flutuação por
minuto

4,5

3,65

8,00

7,5

4,16

4,00

12

4,57

2,20

15

4,62

2,00

≥ 23

4,93

1,33
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Tabela 16
Impedâncias de transformadores de distribuição

Tipo

Trifásico
Monofásico

Potência
kVA

Impedância Z
%
15 kV

36,2 kV

≤150

3,5

4,0

150 a 300

4,5

5,0

> 300

4,5

5,0

até 100

2,5

3,0
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ANEXOS
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Anexo A
Exemplos de aplicação
A.1

Generalidades
Apresentamos neste tópico, alguns exemplos, que abrange a ligação de máquina de
solda tanto em tensão secundária, como na primária.
Ressaltamos que sempre que houver a necessidade de melhorias na rede para
viabilizar a ligação desse tipo de equipamento, devem ser avaliadas todas as
alternativas sob o aspecto técnico-econômico.
Observamos que apesar de haver uma infinidade de tipos de máquinas de solda, a
análise técnica do atendimento é análoga, variando apenas em relação a potência do
equipamento, variação de tensão admissível, localização e nas eventuais alternativas
tecnicamente viáveis de melhoria da rede, que devem ser avaliadas também sob o
aspecto econômico.
Além da análise da carga oscilante, deve ser avaliado também se com o aumento de
carga devido à máquina de solda, não haverá necessidade de melhorias
complementares à rede.
Neste tópico são apresentados quatro exemplos, sendo três referentes à ligação de
máquina de solda na rede secundária e um na primária.

Exemplo 1: Ligação de máquina de solda a arco simples na rede secundária
Um consumidor deseja ligar na rede secundária uma máquina de solda, cujas
características e localização estão indicadas abaixo:
a) Características do equipamento
• Máquina de solda a arco simples com transformador para solda com eletrodo
revestido; bifásica (F-F).
• Corrente nominal: 280 A.
• Fator trabalho Fts: 40%.
• Tensão nominal: 220 V.
• Potência de solda para Ftn40%: 10 kVA.
b) Localização
Transformador 3Ø - 45 kVA
13 800/220-127 V

45 m
3#2/0 AWG - CA

1
3#2 AWG - CA
20 m

A.2

Carga

Obs.: Na avaliação da queda de tensão, deve-se considerar o circuito radial e a
menor distância entre o transformador e a carga.
c) Avaliação da situação atual
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c1) Cálculo da potência nominal para Ftn60%

Snom-Ftn60% = Ps ⋅

Fts
40
= 10 ⋅
= 8,16 kVA
Ftn
60

c2) Cálculo da potência de curto-circuito da máquina de solda
Scc = Snom -Ftn60% ⋅ 2 = 8,16 ⋅ 2 = 16,32 kVA

c3) Cálculo da queda de tensão no transformador
Como a máquina de solda é bifásica, a queda no transformador é calculada pela
expressão:
S
QTtrafo (%) = 2 ⋅ Z(%) ⋅ cc
S trafo
QTtrafo (%) = 2 ⋅ 3,5 ⋅

16,32
45

QTtrafo (%) = 2,54 %
c4) Cálculo da queda de tensão na rede
Trecho 1: transformador - ponto 1
• Bitola 2/0 AWG - CA - fp = 0,92 – bifásica
• k = 0,230
• L = 45 m
L
QT1(%) = k ⋅
⋅ Scc
100
QT1 (%) = 0,230 ⋅

45
⋅ 16,32
100

QT1(%) = 1,70 %
Trecho 2: ponto 1 - consumidor
• Bitola 2 AWG - CA - fp = 0,92 – bifásico
• k = 0,417
• L = 20 m
L
QT2 (%) = k ⋅
⋅ Scc
100
QT2 (%) = 0,417 ⋅

20
⋅ 16,32
100

QT2 (%) = 1,36 %
c5) Queda de tensão total (transformador + rede)
QTtotal (%) = QTtrafo (%) + QT1(%) + QT2 (%)
QTtotal (%) = 2,54 + 1,70 + 1,36
QTtotal (%) = 5,60 %
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c6) Comparação com limite admissível de variação de tensão
Variação de tensão admissível = 3% (ver E.1)
Como a queda de tensão total é de 5,60%, portanto superior ao limite admissível;
há necessidade de serem implementadas melhorias na rede, a fim de viabilizar a
ligação da máquina de solda.
d) Avaliação de alternativas de melhorias na rede
d1) Alternativa 1
Substituição do transformador por outro de 75 kVA;
Deslocamento do transformador para o ponto 1;
Troca de bitola entre o ponto 1 e a carga para 2/0 AWG - CA.
QTtrafo (%) = 2 ⋅ 3,5 ⋅

16,32
75

QTtrafo (%) = 1,52%
QTalt1 (%) = 0,230 ⋅ 20 ⋅

16,32
100

QTalt1 (%) = 0,75 %

A queda de tensão total é de 2,27%, inferior, portanto ao valor admissível de 3%.
d2) Alternativa 2
Instalação de um transformador de 45 kVA em frente à carga e desmembramento
do setor original em dois, com o balanceamento das cargas dos circuitos.
Nessa situação, a queda de tensão a ser computada seria relativa apenas a do
transformador; ou seja:
QTalt 2 (%) = 2 ⋅ 3,5 ⋅

16,32
45

QTalt 2 (%) = 2,54 %
d3) Análise
Considerando que as alternativas apresentadas (1 e 2) são viáveis tecnicamente,
deve ser adotada a que implicar em menores custos para o atendimento.
Ressaltamos que há alternativas que podem ser formuladas para viabilizar o
atendimento à máquina de solda, mas a escolha deve sempre recair sobre a que
melhor atender aos aspectos técnico-econômicos.
Devem ser levadas em conta ainda na decisão, as eventuais influências do
aumento de carga no setor secundário, decorrente da ligação da máquina de solda,
em termos de carregamento do transformador e queda de tensão na rede.

A.3

Exemplo 2: Ligação de máquina de solda de TIG com oscilador na rede
secundária
Foi solicitada por um consumidor a realização de um estudo de viabilidade de ligação
de uma máquina de solda na rede secundária, cujas características e localizações
estão indicadas a seguir:
a) Características do equipamento
• Máquina de solda de TIG em corrente alternada e contínua com oscilador
• Bifásica (fase-fase)
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• Corrente nominal 260 A (CA) - 230 A (CC)
• Tensão nominal - 220 V
• Potência de curto-circuito - 22,4 kVA
b) Localização
Transformador 3Ø - 45 kVA
13 800/220-127 V

3#2/0 AWG - CA

1

50 m
Carga

Obs: Na avaliação da queda de tensão deve-se considerar o circuito radial e a
menor distância entre o transformador e carga.
c) Avaliação de situação atual
c1) Cálculo da queda de tensão no transformador
QTtrafo (%) = 2 ⋅ Z(%) ⋅
QTtrafo (%) = 2 ⋅ 3,5 ⋅

S cc
S trafo

22,4
45

QTtrafo (%) = 3,48 %
c2) Cálculo da queda de tensão na rede (do transformador a carga)
• Cabo 2/0 AWG - CA
• k = 0,230 (fp = 0,92)
• L = 50 m
L
QT(%) = k ⋅
⋅ Scc
100
QT(%) = 0,230 ⋅

50
⋅ 22,4
100

QT(%) = 2,58 %

c3) Queda de tensão total (transformador + rede)
QTtotal (%) = QTtrafo (%) + QTrede (%)
QTtotal (%) = 3,48 + 2,58
QTtotal (%) = 6,06 %
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c4) Comparação com o limite de variação de tensão admissível
Variação de tensão admissível = 5,5% (ver E.6)
Como a queda de tensão total é de 6,06% portanto superior ao limite admissível,
há necessidade de implementar melhoria na rede, a fim de viabilizar a ligação da
máquina de solda.
d) Avaliação de alternativas de melhorias na rede
d1) Alternativa 1
Substituição do transformador por um de 75 kVA
QTtrafo (%) = 2 ⋅ Z(%) ⋅
QTtrafo (%) = 2 ⋅ 3,5 ⋅

S cc
S trafo

22,4
75

QTtrafo (%) = 2,09 %
QTtotal (%) = 2,09 + 2,60
QTtotal (%) = 4,69 %
d2) Alternativa 2
Substituição dos condutores da rede entre o transformador e a carga para 4/0 AWG
- CA
• k = 0,161 (fp = 0,92)
L
QTrede (%) = k ⋅
⋅ Scc
100
QTrede (%) = 0,161 ⋅

35
⋅ 22,4
100

QTrede (%) = 1,26 %
QTtotal (%) = QTtrafo (%) + QTrede (%)
QTtotal (%) = 3,48 + 1,26
QTtotal (%) = 4,74 %
d3) Análise
Considerando que ambas alternativas são tecnicamente viáveis, deve ser adotada
a que implicar em menores custos para o atendimento.
Devem ser levadas em conta na decisão, as eventuais influências do aumento de
carga no setor secundário, decorrente da ligação da máquina de solda, em termos
de carregamento do transformador e queda de tensão na rede.
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Exemplo 3: Ligação de máquina de solda de resistência a ponto na rede primária
Consulta sobre a viabilidade de ligação na rede primária, de uma máquina de solda a
ponto trifásica de 100 kVA, situada a 2,3 km da subestação Limeira IV, em uma
indústria suprida na tensão de 13,8 kV, por um alimentador com cabos 336,4 CA.
a) Diagrama unifilar
S/E

1

336,4 MCM - CA

2/0 AWG - CA

2

1,0 km

1,3 km

Transformador:
13,8/0,22 kV
225 kVA
Z(%) = 4,5

Scc 3Ø-13,8kV = 433 MVA

R336,4 MCM = 0,190 Ω/km
X336,4 MCM = 0,402 Ω/km
Rede com cruzeta de 2,40 m

Máquina de solda:
Snom = 100 kVA
Scc = 200 kVA
fp = 0,70

b) Definição dos valores de base
Vbase = 0,22 kV
S base = 0,20 MVA = S cc
Z base

2
2
(
Vbase )
(
13,8 )
=
=

Sbase

0,20

= 952,2 Ω

c) Cálculo da impedância do sistema (xs)
xs =

S cc
S cc 3φ-13,8 kV

=

0,20
= j0,000462 pu
433

d) Cálculo da impedância do alimentador
z1 =

R1 ⋅ L1 + jX1 ⋅ L1
Z base

=

0,190 ⋅ 1,3 + j0,402 ⋅ 1,3
952,2

=

z1 = 0,000259 + j0,000549 pu
z2 =

0,190 ⋅ 1 + j0,402 ⋅ 1
=
952,2

z 2 = 0,000200 + j0,000422 pu
e) Cálculo da impedância do transformador do consumidor
x trafo = j

Z(%) Scc
pu
⋅
100 S trafo

x trafo = j0,045 ⋅

0,200
0,225

x trafo = j0,040 pu
f)

Impedância da carga
z carga = rcarga + jx carga = 1 ⋅ (cosϕ + sen ϕ) pu
z carga = 0,700 + j0,714 pu
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g) Diagrama de impedâncias
r1 + j x1

j xs
0

2

1
j 0,000462

r2 + j x2

j x trafo
3

0,000259 + j 0,000549 0,0002+ j 0,000422

4
j 0,040
rcarga + j xcarga

0,700 + j 0,714

h) Cálculo da flutuação
h1) Cálculo da flutuação na barra 4
v4 =
v4 =
v4 =

rcarga + jx carga
jx s + (r1 + jx 1 ) + (r2 + jx 2 ) + jx trafo + (r carga + jx carga )

=

ϕ c arg a

z carga

θ eq

z eq

1 45,57º
1,0302

47,16º

v 4 = 0,9707

- 1,59º

∆V4 % = (1 − 0,9707) ⋅ 100
∆V4 % = 2,93 %
h2) Cálculo da flutuação na barra 3
v3 =
v3 =

θ3

z carga + trafo
z eq

θ eq

1,029 47,13º
1,0302

47,16º

v 3 = 0,9988

- 0,03º

∆V3 % = (1 − 0,9988) ⋅ 100
∆V3 % = 0,12 %
h3) Cálculo da flutuação na barra 2
v2 =
v2 =

z carga + trafo + z 2
z eq

θ2

θ eq

1,0293 47,13º
1,0302

47,16º
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v 2 = 0,9991 - 0,03º

∆V2 % = (1 − 0,9991) ⋅ 100
∆V2 % = 0,09 %
h4) Análise
Considerando que para esse tipo de máquina de solda, a flutuação de tensão
admissível é de 4,54%, em conformidade com a Tabela 11, a ligação desse
equipamento pode ser liberada, uma vez que não devem acarretar perturbações
aos demais consumidores atendidos por esse alimentador da subestação
Limeira IV.

A.5

Exemplo 4: Ligação de duas máquinas de solda na rede secundária, sendo uma a
arco simples e outra de resistência a costura
Um consumidor deseja ligar na rede secundária, duas máquinas de solda, cujas
características e localização estão indicadas a seguir:
a) Características do equipamento
• Máquina de solda a arco simples de potência nominal de 5 kVA, bifásica em
220 V;
• Máquina de solda de resistência à costura, de potência nominal de 5 kVA,
bifásica em 220 V.
b) Localização
Transformador 3Ø - 45 kVA
13 800/220-127 V

30 m

1

3#2/0 AWG - CA

Carga

c) Análise da situação atual
c1) Definição da máquina de maior potência
-

Máquina 1 - Arco simples
Scc1 = 2 ⋅ 5 = 10 kVA
Flutuação de tensão admissível é de 3% (ver E.1).

-

Máquina 2 - Resistência a costura
Scc2 = 2 ⋅ 5 = 10 kVA

Flutuação de tensão admissível de acordo com a Tabela 12 é de 4,16%
De acordo com o critério estabelecido em 6.6.3, a máquina de solda nº1 é
considerada como a de maior potência e consequentemente o limite de flutuação
de tensão admissível nos cálculos é de 3%.
c2) Cálculo da potência de curto-circuito das máquinas de solda
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Scc = Scc1 + 0,6 ⋅ Scc2
Scc = 10 + 0,6 ⋅ 10
S cc = 16 kVA
c3) Cálculo da queda de tensão no transformador
QTtrafo (%) = 2 ⋅ Z(%) ⋅
QTtrafo (%) = 2 ⋅ 3,5 ⋅

S cc
S trafo

16
45

QTtrafo (%) = 2,49 %
c4) Cálculo da queda de tensão na rede entre o transformador e o consumidor
• Bitola 2/0 AWG - CA;
• fp = 0,92 – bifásico;
• k = 0,230
L
QTrede (%) = k ⋅
⋅ Scc
100
QTrede (%) = 0,230 ⋅

30
⋅ 16
100

QTrede (%) = 1,10 %
c5) Queda de tensão total (transformador + rede)
QTtotal (%) = 2,49 + 1,10
QTtotal (%) = 3,59 %
c6) Comparação com o limite de flutuação de tensão admissível que é de 3% (ver c1)
Como a queda de tensão total é de 3,59%, superior, portanto ao limite admissível
há necessidade de serem realizadas melhorias na rede, de forma a viabilizar a
ligação das máquinas de solda.
d) Avaliação de alternativas de melhoria na rede
d1) Alternativa 1
Substituição do transformador de 45 kVA por um de 75 kVA
QTtrafo (%) = 2 ⋅ Z(%) ⋅
QTtrafo (%) = 2 ⋅ 3,5 ⋅

S cc
S trafo

16
75

QTtrafo (%) = 1,49 %
QTtotal (%) = 1,49 + 1,10
QTtotal (%) = 2,59 %
d2) Alternativa 2
Deslocamento do transformador existente para o ponto da carga.
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Nessas condições a queda de tensão total é equivalente a queda de tensão no
transformador calculada em c3), ou seja, 2,49%.
d3) Análise
Considerando que as alternativas apresentadas (1 e 2) são tecnicamente viáveis,
deve ser adotada a que implicar em menores custos para o atendimento.
Ressaltamos que há alternativas que podem ser formuladas para viabilizar o
atendimento a essas máquinas de solda, mas a escolha deve sempre recair sobre
a que melhor atender aos aspectos técnico-econômicos.
Devem ser levadas em conta na decisão, as eventuais influências do aumento de
carga no setor secundário, decorrentes das ligações dessas máquinas de solda,
em termos de carregamento do transformador e queda de tensão na rede.
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Anexo B
Determinação da potência de curto-circuito da máquina de solda

Wattímetro

Amperímetro

W

Chave
faca

A

Comutador
Voltímetro

220 V

V

Primário

Secundário

- Ligar os bornes do lado secundário do transformador da máquina de solda, com uma barra
de cobre com diâmetro igual ao porta eletrodo;
- Ligar o comutador da corrente da máquina de solda, na posição de máxima corrente,
quando a máquina for ligada em baixa tensão (rede secundária);
- Instalar o amperímetro, o voltímetro e o wattímetro conforme figura;
- Fechar a chave e efetuar as leituras nos aparelhos de medição (V, I, W). A chave deve
permanecer fechada o tempo necessário que permita as leituras dos aparelhos;
- Caso a tensão medida Vmed for diferente da nominal a potência de curto-circuito deve ser
ajustada conforme é mostrado a seguir.
A corrente de uma máquina de solda num sistema de 220 V é dada por:
220
I(220) =
Z
Sendo Z = impedância de entrada da máquina de solda.
Da mesma forma, a potência aparente Scc de uma máquina de solda num sistema de 220 V
é:
220
V(220) ⋅ I(220) 220 ⋅ Z
S cc(220) =
=
1 000
1 000

Scc(220) =

48,4
Z

kVA

Por outro lado, a impedância de entrada da máquina de solda pode ser expressa a partir
das grandezas elétrica medidas nos aparelhos, ou seja:

Z=

Vmed
Imed

Resultando:
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S cc(220) = 48,4 ×

Imed
Vmed

Sendo:
Scc(220) – potência de curto-circuito da máquina de solda para 220 V
Imed – corrente medida no circuito, em Ampères
Vmed – tensão medida no circuito, em Volts
O coeficiente 48,4 diz respeito à tensão de 220 V, se a máquina de solda for de 380 V ou
de 127 V, a potência de curto-circuito é respectivamente:
I
Scc(380) = 144,4 ⋅ med
Vmed
Scc(127) = 16,13 ⋅

Imed
Vmed

Quando a carga do ensaio for trifásica, multiplicar o resultado por

3.
Quando o ensaio é realizado na tensão nominal pode ser obtido o valor do fator de
potência da máquina de solda (fp):
P
fp =
Scc
Sendo:
P – potência lida no wattímetro durante o ensaio de curto-circuito para condições nominais,
em kW.
Scc – potência de curto-circuito obtida no ensaio para condições nominais, em kVA.
Para consumidor ligado em alta tensão (primária), o comutador deve ser ligado inicialmente
na posição de mínima corrente, mudando-o gradativamente até a posição de máxima
corrente.
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Anexo C
Cálculo da potência de curto-circuito na barra de 13,8 kV ou 34,5 kV,
quando é fornecida a potência de curto-circuito na barra de transmissão
(69 kV, 88 kV ou 138 kV)
C.1

Dados:
•
•
•
•
•

Snom - S/E = potência nominal do transformador da subestação, em MVA
Scc3φ - TR = potência de curto-circuito trifásico na barra da transmissão, em MVA
Z(%) = impedância porcentual do transformador da subestação
xtrafo = impedância do transformador da subestação, em pu
xs = impedância equivalente do sistema de transmissão, em pu

xs =

S nom - S/E
S cc3φ−TR

x trafo =
icc =

Z(%)
pu
100
1

x s + x trafo

= corrente de curto - circuito, em pu

s cc = icc ⋅ v = potência de curto - circuito, em pu
Para v = 1,0 pu, temos:
s cc = icc pu
Para obter o valor da potência de curto-circuito na barra de 13,8 kV ou 34,5 kV,
multiplicar o valor de scc pela potência nominal do transformador da subestação, ou
seja:
S cc3φ-TR = s cc ⋅ S nom −S/E = potência de curto - circuito na barra de 13,8 kV ou 34,5 kV, em MVA.

C.2

Exemplo:
Cálculo da potência de curto-circuito 3φ na barra 13,8 kV da subestação
•
•
•

Impedância porcentual do transformador da subestação (Z(%) = 7,5)
Potência nominal do transformador da subestação (Snom-S/E = 25 MVA)
Potência de curto-circuito trifásico na barra de transmissão (Scc3φ = 1 200 MVA)

xtrafo

xsistema

Curto
circuito

1,0

x sistema = impedância equivalent e do sistema de 138 kV na base do transformador, em pu

x sistema =

25
1 200

= 0,020833 pu
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x trafo = impedância do transformador, em pu
x trafo =
icc =

icc =

7,5
= 0,075 pu
100

x sist

1
1
=
+ x trafo 0,020833 + 0,075

1
= 10,44 pu
0,095833

s cc = icc ⋅ v
v = 1,0 pu
s cc = 10,44 pu
S cc3 φ-13,8kV = s cc ⋅ S nom−S / E
S cc3φ-13,8kV = 10,44 ⋅ 25
S cc3φ−13,8kV = 261 MVA
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Anexo D
Limites admissíveis de flutuações de tensão

(1) Curva de possível irritação
(2) Curva de possível percepção
(3) Curva tolerável de irritação proposta por uma concessionária dos EUA ao EEI, que
adotaremos em caráter experimental

*

12% é a flutuação máxima permitida para lâmpadas fluorescentes, para evitar a
possibilidade de apagamento.

Interpretação:
a) Entre as curvas (1) e (2) não haverá reclamação
b) Entre as curvas (1) e (2) pode haver possibilidade de reclamação
Obs.: o gráfico em questão é aplicável, somente para fenômenos de curta duração da ordem
de fração de segundo a cerca de 60 segundos.
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Anexo E
Tipos de máquinas de solda
E.1

Arco simples
Essa máquina executa a solda utilizando como fonte térmica para a fusão de uma peça
metálica, o arco voltaico, o qual pode ser produzido por uma corrente alternada, com a
utilização de eletrodo revestido.
Um pólo da fonte de energia é conectado à peça a ser soldada e o outro é manuseado
pelo operador da máquina.
No processo de solda destacamos dois instantes importantes e distintos:

Instante 1: Momento do curto-circuito dos eletrodos com a peça a ser soldada.
Este instante corresponde à máxima corrente encontrada em todo o processo de solda,
consequentemente a máxima flutuação de tensão.
O valor da corrente de curto-circuito não está informado na placa de identificação da
máquina.
Após o contato do eletrodo com a peça metálica, o operador vai afastando o eletrodo
gradativamente, compondo-se assim o arco voltaico, até um comprimento de arco de
trabalho.

Instante 2: Com o arco já estabelecido o operador executa a solda. Neste instante
temos uma corrente nominal (de placa) sendo absorvida pela rede.
O comprimento do arco voltaico de trabalho varia em torno de 2 mm a 4 mm, sendo a
frequência das gotas resultantes do metal fundido variável na faixa de 6 a 40 vezes por
segundo. Adotaremos a frequência de 23 por segundo para avaliação da flutuação de
tensão.
Para a máquina de solda transformadora a arco, o limite de flutuação admissível é de
3% para todas as potências.
A máquina é composta de:
• transformador abaixador com o seu sistema de regulagem de corrente de solda;
• cabos de solda constituídos de cabo de obra e cabo de eletrodo, com portaeletrodo;
• eletrodo revestido consumível;
• porta-eletrodo.
Essas máquinas são normalmente bifásicas e fornecem ao circuito de solda
(secundário) corrente alternada e, portanto, além da flutuação de tensão provocam o
desequilíbrio das fases.
É o tipo de máquina mais simples e de menor custo que existe, motivo pelo qual é a
mais encontrada em pequenas oficinas ou indústrias para a realização de soldas em
artefatos de ferro comum.

E.2

Resistência
O princípio dessas máquinas baseia-se na aplicação de calor produzido pela passagem
de corrente elétrica a baixa tensão, pelas superfícies de contato das peças a serem
soldadas.
Os transformadores usados nos aparelhos de solda a resistência são de constituição
robusta na secundária onde a tensão em aberto é de 10 V e pode decrescer até 1 V
durante a operação de solda. Por outro lado a corrente de solda no secundário atinge
altos valores.
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Frequentemente essas máquinas utilizam refrigeração à água.
Em função do modo de sua utilização essas máquinas podem ter as seguintes
variações:
•
•
•

resistências a ponto e a projeção;
resistência a costura;
resistência de topo a centelhamento.

É possível soldar praticamente um número ilimitado de metais e combinações de
metais por um ou mais dos processos de soldagem a resistência. Embora sejam
enfrentadas algumas dificuldades em algumas combinações devido a grandes
diferenças em resistência metalúrgica, a adesão intermolecular, temperaturas de
soldagem, faixas de temperatura de plástico etc., o campo aberto em combinações de
metal para soldagem a resistência é amplo:
•

alumínio e suas ligas (não tratável pelo calor, materiais endurecidos por
deformação e ligas que podem ser submetidas a tratamento térmico envolvendo o
uso de energia acumulada, conversão de frequência trifásica, e máquinas de
retificação secundária);
• cobre e ligas à base de cobre;
• aços de baixo e alto teor de carbono e aços de baixa liga;
• aços revestidos: aço doce com revestimento de zinco (onde o revestimento é
aplicado por métodos de imersão a quente ou eletrolítico), chapa de estanho, folhade-flandres, folha-de-flandres e estanho e chapa de cádmio podem ser
satisfatoriamente soldados, embora a condição superficial seja recalcada até certo
ponto. As faces de contato dos eletrodos de soldagem também se tornam
irregulares com o material de revestimento após um número de pontos, e devem
ser limpas Frequentemente. Revestimentos de liga de zinco/ferro permitem que
sejam feitas mais soldas por pontos antes que seja necessário remover a sujeira
das superfícies de contato do eletrodo. Revestimentos de proteção anticorrosão no
aço doce devem ser eletricamente condutivos.
• aços inoxidáveis e de liga superior;
• níquel e ligas de níquel;
• ligas de chumbo;
• ligas de magnésio;
• ligas refratárias e dissimilares;
• chapas de aço galvanizadas de um lado com uma película plástica. São
necessárias máquinas especiais para suportes de solda por projeção para o lado
sem plástico.

As vantagens inerentes em soldagem a resistência incluem: menos prática essencial
na fabricação do metal; redução de distorção devido à localização do aquecimento;
elevadas taxas de produção; mais uniformidade; existência de técnicas semiautomáticas ou automáticas. O equipamento-padrão não requer operários
especializados, mas é necessária experiência na montagem inicial; instalação
avançada de objetivo especial requer operários especializados.
Soldagem a resistência de tanques e recipientes à prova de vazamento de metal
laminado leve pode ser produzida muito rapidamente e pode ser usada com segurança
para hermeticidade de gás e água. As soldas podem ser feitas para serem quase
invisíveis, os produtos comprimidos e reduzidos em peso, podem ser usados materiais
mais baratos, com um resultado de fabricação mais simples.

E.3

Resistência a ponto e a projeção
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São máquinas destinadas a efetuar soldas puntiformes como uma junção de chapas
sobrepostas (pontos) ou nos cruzamentos de varetas, barras ou arames (projeção),
mediante conjugação de pressão mecânica e passagem de corrente.
A duração da corrente de solda pode variar de 0,1 s a 10 s conforme o porte das
chapas ou das barras a serem soldadas. Esses aparelhos têm, portanto funcionamento
intermitente em função do tempo total de uma operação completa de solda que é
função do trabalho a ser realizado. Quanto maior a espessura da chapa a ser soldada,
maior a potência necessária, portanto menos operações ou flutuações por minuto.
A máquina é composta de transformador, braço fixo com eletrodo, braço móvel com
eletrodo, cabos flexíveis, temporizador e contatores, podendo ser de operação semiautomática, automática e às vezes manual. Muitos possuem o sistema de refrigeração
à água.
Os limites de flutuação de tensão admissíveis para esse tipo de máquina são
apresentados na Tabela 11.

E.4

Resistência a costura
A solda a costura é executada com aplicação de pressão mecânica concomitante a
passagem de corrente de solda no objeto em movimento entre dois eletrodos de discos
rotativos. Logo, o seu regime de trabalho é contínuo, isto é, Ftn é de 100%. No entanto,
pode ser usado também para fatores de trabalho menores que 100% caso precise de
potência maior.
A frequência de flutuação natural da solda é função da frequência da tensão de
alimentação sendo, portanto, de 120 flutuações por segundo, que possibilitaria um
limite elevadíssimo de flutuação. Entretanto, a periodicidade de cada início e fim da
passagem de corrente, em função do comprimento da peça a ser trabalhada pelo
operador, origina uma flutuação de tensão cuja frequência pode ser estimada com base
em tempo de costura para comprimentos de 25 cm (comprimento que se pode
considerar crítico).
Para esse tipo de máquina os limites de flutuações de tensão admissíveis são
apresentados na Tabela 12.
A composição dessa máquina consiste em:
• transformador abaixador;
• eletrodos rotativos, sendo um na posição fixa e outro móvel com controle de
pressão;
• sistema de temporização e comando;
• sistema de refrigeração à água e outros.
São indicados para a soldagem de quase todos os metais, exceto o cobre e suas ligas.

E.5

Resistência de topo a centelhamento
Essas máquinas podem ser mais comumente encontradas em obras de construção civil
para efetuar soldas de topo nos vergalhões de aço das armaduras de concreto. São
usados também em solda de tubulações especiais, bem como nas emendas de eixos,
trilhos etc Os seus transformadores são geralmente monofásicos e de potência
significativa.
A tensão em aberto do transformador de solda a centelhamento está em torno de 10 V
que sob curto-circuito pode ser reduzida a 3 V ou até 1 V enquanto a corrente pode ser
da ordem de dezenas de milhares de ampères.
Para se realizar uma solda de topo por centelhamento, costuma-se fazer um ou dois
centelhamentos prévios rápidos (1 s ou 2 s) para o preaquecimento das pontas, para
em seguida executar efetivamente o centelhamento final da solda e a compressão.
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Esses centelhamentos de preaquecimento são apenas curtos-circuitos breves e
parciais, de potência bem inferior ao centelhamento principal de solda, portanto
praticamente não influirá na flutuação.
A frequência de flutuação preponderante para maiores efeitos de cintilação é aquela
resultante do número de flutuações relativas a operações de solda por ele executadas
em uma unidade de tempo e que variarão em função do porte do serviço (seção da
barra a ser soldada) ou potência da máquina.
Os limites de flutuação de tensão admissíveis para esse tipo de máquina são
apresentados na Tabela 13.
A máquina é composta de:
• transformador abaixador;
• grampos-cabeçotes ou morsas;
• mecanismo de avanço e recuo de um dos cabeçotes.

E.6

Eletrodo de tungstênio e de gás inerte (TIG-CA)
É um equipamento cujo processo de arco de solda ocorre dentro de uma atmosfera
protetora de gás (monoatômico ou hélio, ou ambos) que se situa entre o eletrodo de
tungstênio e o objeto de solda.
Outro eletrodo independente é colocado sobre a ação do arco, no qual se fundirá
constituindo um metal de adição na solda a ser executada.
Existe um processo conhecido por TIG (Tungsten Inert Gás) que não utiliza o eletrodo
adicional.
No mesmo processo TIG o arco não pode ser aberto inicialmente pelo contato direto
entre o eletrodo de tungstênio e o objeto, devido à contaminação do tungstênio, para
isso usa-se um circuito de oscilador eletrônico de alta frequência (300 kHz a 3 MHz) em
paralelo ao circuito de solda por meio de acoplamento por indução eletromagnética
sobre a corrente de solda. Esse oscilador é alimentado por um pequeno transformador
auxiliar de alta tensão de 2 500 V a 5 000 V, que não oferece nenhum perigo ao
operador, uma vez que não interfere diretamente na corrente de solda. Trabalhando em
paralelo apenas excita por ionização o arco de solda, a fim de evitar a sua extinção.
Devido a essa característica usa-se também permanentemente para estabilização do
arco.
A frequência de pulsação está localizada dentro da faixa de 20 por segundo a 6 por
minuto. A sua alimentação é feita por um transformador auxiliar. Para a eliminação das
distorções e bloqueio das frequências harmônicas, esse tipo de máquina deve trazer
incorporado um filtro apropriado.
Atualmente a grande maioria dos aparelhos TIG é constituída para funcionar tanto em
CA como em CC, aumentando a versatilidade.
As tochas ou pistolas dos TIGs quando estipuladas para correntes acima dos 100 A
aproximadamente, possuem refrigeração de água mantida por uma micro-bomba.
Essas máquinas podem apresentar as seguintes variações:
•
•
•

TIG de corrente alternada;
TIG de corrente alternada com oscilador de ignição ou estabilização;
TIG de corrente alternada pulsante.

Esse tipo de máquina geralmente é aplicado à soldagem de materiais laminados e de
pequenos componentes.
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Em face da alta precisão e qualidade de acabamento proporcionando por esse tipo de
máquina, é especialmente indicada para a realização de soldas de juntas de topo em
materiais espessos, onde o acesso apenas é possível de um lado da junta.
São mais largamente utilizadas em indústrias de aviões e de instrumentos.

E.7

TIG de corrente alternada
Embora a TIG de corrente alternada oscile duas vezes por período de corrente
alternada, resultando 120 flutuações por segundo, o efeito oscilante na tensão é
amenizado, porque não há o curto-circuito para a fusão do metal. Há apenas o fluxo de
elétrons e íons que elevam a temperatura.
A frequência mais significativa resulta dos procedimentos de acendimento e extinção
de arco executados pelo operador durante o seu trabalho. Por ser o processo manual
adotaremos para a frequência o valor de 2 por minuto.
O limite admissível de flutuação de tensão para esse tipo de máquina é 5,5% para
todas as potências.
A máquina é composta de:
• transformador abaixador;
• cilindro de gás;
• cabos de solda;
• tocha;
• eletrodo de tungstênio (não consumível);
• eletrodo consumível (nem sempre).

E.8

TIG de corrente alternada com oscilador de ignição ou estabilização
O oscilador de ignição ou de estabilização não acarreta perturbações de cintilação, e
assim a frequência a ser analisada é similar à do caso anterior. Qualquer possibilidade
de radiointerferência deve ser bloqueado por um filtro apropriado.
O limite de flutuação de tensão admissível para esse tipo de máquinas é 5,5% para
todas as potências.
A máquina é composta de:
• similar à do item anterior, mais:
• oscilador.

E.9

TIG de corrente alternada pulsante
Nessa modalidade de solda é gerada uma corrente de solda pulsante controlada por
circuito de tiristores e outros semicondutores. A frequência a ser considerada para
estudo de possíveis distúrbios na rede elétrica abrange uma faixa de 20 por minuto a
20 por segundo, sendo que na frequência de 6 ou 7 por segundo a queda de tensão
atinge o valor mínimo de 1,0, considerado como limite de flutuação admissível para
todas as potências. Dependendo da especificação individual de cada aparelho, a sua
flutuação mais crítica se situa em algum lugar dentro da faixa acima mencionada.
A máquina é composta de:
•
•

similar à E.7, mais:
circuito pulsador.

E.10 Arco metálico e gás inerte ou ativo (MIG/MAG)
É um processo de solda quase exclusivo de corrente contínua, porém existem algumas
aplicações com a corrente alternada em baixa potência para serviços leves. Consiste
em solda a arco entre um eletrodo consumível e o objeto a ser soldado sob atmosfera
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protetora de gás argônio ou hélio e/ou a mistura de ambos (MIG: Metal Inert Gás), bem
como sob atmosfera com mistura de gás ativo CO2 (MAG: Metal Active Gás).
A frequência da transferência das gotas varia de 50 a 300 por segundo, porém deve
ser adotada como situação mais crítica a ignição e interrupção provocadas pelo próprio
operador com períodos estimados em 1 minuto, ou seja, 60 vezes por hora, cujo limite
de flutuação é 5,08% para todas as potências.
O fator de trabalho correspondente a esse limite é 60%.
A máquina é composta de transformador abaixador, cilindro de gás, pistola, cabos de
solda, unidade alimentadora de arame eletrodo.
Essas máquinas são próprias para soldagem de materiais finos, constituídos de metais
como o aço e cobre e suas respectivas ligas.

E.11 Retificador
São máquinas de solda de corrente contínua com transformador, retificador de silício e
tiristor, que devem estar dotadas de filtros apropriados para a eliminação das
radiointerferências e evitar problemas de distorção harmônica na rede de distribuição.
Os aparelhos de solda de corrente contínua são essenciais para soldas de cobre e
suas ligas, uma vez que, permitem geralmente um melhor acabamento, desde que
sejam devidamente evitados os problemas de sopro magnético.
Quanto às suas modalidades usuais são basicamente as mesmas das de corrente
alternada, ou seja:
•
•
•
•

arco simples;
resistência;
TIG;
MIG/MAG.

E.12 Retificador de arco simples
Essas máquinas executam a solda em corrente contínua, mas possuem o mesmo
princípio de soldagem das máquinas de corrente alternada.
Nas máquinas de solda de corrente contínua são possíveis duas maneiras de utilização
em relação à polaridade:
•
•

polaridade direta: o eletrodo é negativo, resultando o ponto mais quente no objeto
de solda.
polaridade inversa: o eletrodo é positivo, resultando o ponto mais quente no próprio
eletrodo.

É possível a utilização de uma grande variedade de eletrodos revestidos, inclusive os
usados em corrente alternada.
O limite de flutuação de tensão admissível para esse tipo de máquina é de 3% para
todas as potências.
A máquina é composta de:
• transformador abaixador com seu sistema de regulagem de corrente de solda;
• retificador com filtros;
• cabo de solda;
• eletrodo revestido consumível;
• porta-eletrodo.

E.13 Retificador de resistência
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Basicamente essas máquinas são idênticas às máquinas de corrente alternada, com a
diferença de que neste caso a corrente é contínua e são usuais nas seguintes
modalidades:
•
•

a ponto e a projeção;
de costura.

Esses aparelhos de corrente contínua são importantes para solda de materiais de
grande condutibilidade térmica como no caso de cobre e suas ligas. Geralmente os
aparelhos maiores são de retificadores trifásicos.
As duas modalidades de solda a resistência indicadas acima podem ainda ser
apresentadas em forma de solda de alta-frequência (~450 kHz). Depois de
transformadas e retificadas, as correntes se tornam pulsantes de alta frequência
mediante um conversor de alta frequência, controlado eletronicamente com muita
precisão para solda de metais delgados (chapas ou arames, sobretudo entre metais
diferentes como cobre com aço, alumínio com aço etc). Quanto aos aspectos de
distúrbios, os osciladores de alta frequência já vêm acompanhados de filtros
adequados, de maneira que as nossas atenções devem se voltar para as frequências
de intermitência provocadas por cada operação de solda, controlada eletronicamente.

a) Retificador de resistência a ponto e a projeção
Basicamente essas máquinas são idênticas às de corrente alternada, mas
fornecem corrente contínua nos terminais de solda.
Os limites de flutuação de tensão admissíveis são apresentados na Tabela 14.
A máquina é composta de:
•
•
•
•
•
•
•
•

transformador abaixador;
retificador;
braço fixo com eletrodo;
braço móvel com eletrodo;
cabos flexíveis;
controle eletrônico;
comando ou acionamento mecânico e/ou pneumático;
sistema de refrigeração a água.

b) Retificador de resistência a costura
O funcionamento é semelhante às máquinas de corrente alternada, mas fornecem
corrente contínua nos terminais de solda.
São ideais para soldar cobre e suas ligas que possuem alta condutibilidade
térmica.
Os limites de flutuação de tensão admissíveis são apresentados na Tabela 15.
No caso das máquinas controladas por comando eletrônico digital, as operações se
tornam mais rápidas, portanto seus cálculos devem ser baseados nos dados de
comando eletrônico.
A máquina é composta de:
• transformador abaixador;
• retificador;
• eletrodos rotativos;
• sistema de refrigeração à água;
• pedal de acionamento;
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controle de pressão;
dispositivos de temporização ou comando eletrônico digital.

E.14 Retificador de eletrodo de tungstênio e de gás inerte (TIG - CC)
É um processo que tem aspectos em comum com o descrito em E.7, exceto que
oscilador de alta frequência é somente usado na ignição. Esse tipo de máquina não é
usual no tipo pulsante e também não ocasiona desbalanceamento no transformador.
Por outro lado podemos usar a TIG corrente contínua de duas maneiras distintas:
•
•

polaridade direta: nessa modalidade o eletrodo é negativo e proporciona uma solda
mais profunda e de maior rendimento (maior corrente).
polaridade inversa: neste caso o eletrodo é positivo e proporciona uma solda mais
lenta (menor corrente), mas com maior desgaste no eletrodo de tungstênio, porém
este é o melhor processo para a solda de alumínio, magnésio e suas ligas.

As flutuações de tensão decorrentes são em função da frequência das ignições e
extinções executadas pelo operador durante o trabalho de solda, como também da
potência do aparelho. O limite de flutuação admissível para esse tipo de máquina é
5,5% para todas as potências.
Muitos aparelhos TIG são projetados para trabalhar tanto em corrente alternada como
em contínua, sendo que esta alteração é feita por meio de uma chave. E no caso da
corrente contínua ainda vem dotado de chave para mudança de polaridade. Assim
torna-se possível efetuar a solda adequada a cada tipo de metal.

E.15 Transformador retificador de arco metálico e gás inerte ou gás ativo (MIG/MAG CC)
Consiste em solda a arco entre um eletrodo de metal consumível e o objeto a ser
soldado, sob atmosfera inerte de gás de argônio ou hélio ou ambos (MIG) ou sob
atmosfera de gás ativo de dióxido de carbono CO2 (MAG). Modernamente é mais
conhecido como GMAW (Gás-shielded Metal Arc Welding), isto é, solda de arco
metálico com proteção gasosa.
No GMAW, à medida que a corrente usada for maior em relação à seção do eletrodo,
ocorrerão as transferências por curto-circuito, globular e pulverizado sucessivamente.
Na transferência globular é adotada como média crítica 100 gotas por segundo. No
arco pulverizado ocorrem de 100 a 300 transferências por segundo.
No MIG puro ou misto (bastante inerte e um pouco ativo) é possível obter a
transferência por curto e pulverização, porém no MAG (CO2) não é possível a
transferência globular. Existe ainda um 4º tipo de arco que é o pulsante, sobre cujo
uma fraca corrente de fundo é sobreposta intermitentemente, por meio de um oscilador,
altas correntes pulsantes (como no TIG pulsante) com frequência de 60 a 200 por
segundo, representando 85% da corrente.
Diante dessas variedades de frequências de transferência sendo que sessenta arcos
pulsantes por segundo afigura-se mais crítica, prevalecerá a frequência de flutuação
provocada pela ignição e extinção do arco provocado pelo operador, numa média de
60/h, cuja flutuação de tensão admissível para esse tipo de máquina é 5,08%, para
todas as potências.
A máquina é composta de:
• transformador;
• retificador;
• oscilador (se for pulsante);
• cabos de solda;
• pistola;
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unidade alimentadora de arame eletrodo;
circuito de água para refrigeração para aparelhos a partir de cerca de 100 A;
cilindro de gás (Argônio, Hélio ou CO2).

Tratando-se de aparelho de corrente contínua, há as modalidades de polaridade direta e
de polaridade inversa, predominando o uso desta última, que proporciona uma solda
mais profunda, mais estabilizada e mais limpa.
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