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RESUM 
 
 
En tots els tipus de processos de construcció que podem trobar actualment, ja sigui dins de 
l’àmbit naval, caldereria, estructures, etc. he pogut observar, degut a la meva feina com a 
inspector de qualitat en la construcció de recipients a pressió, que un dels punts més crítics, 
amb més importància, i per tant, on s’hi dedica major atenció, és en la soldadura. 
Aquesta té una gran importància ja que és el mètode encarregat d’unir tots els elements 

metàl·lics que trobem durant el procés de construcció, i per tant l’encarregat de crear el que 

acabarà essent la columna vertebral de l’element a construir. 

És, per tant, el punt en el que hem de posar-hi major cura, ja que aquesta pot presentar un 

gran nombre de defectes interns i externs en ella mateixa, així com  provocar deformacions de 

diferents tipus en els elements a unir, que farien que aquesta no donés els resultats esperats, 

donant per tant una mala qualitat en el producte final. 

Per això el que vull explicar en aquest projecte, és doncs, la correcta metodologia a seguir 

durant el procés de soldadura, on donaré a conèixer tots els mètodes que s’utilitzen durant el 

procés en si, com maneres de soldar, per així poder evitar o almenys minimitzar, dins les 

nostres possibilitats, qualsevol tipus de defecte en ella i deformació dels elements a unir.  

A part d’explicar la correcta metodologia a seguir durant el procés, no vull oblidar un altre dels 

punts importants dins de la producció de qualsevol element, com és el punt de la inspecció. 

Dins d’aquest projecte explicaré també els tipus d’assajos destructius, com els no destructius, i 

diferents mètodes que puguin existir dins d’aquest àmbit. 

El resultat que vull aconseguir amb aquest projecte, és doncs, el de poder marcar un full de 

ruta a seguir per evitar defectes durant la realització de la soldadura, aconseguint així el 

resultat més òptim per un dels processos més importants dins la construcció de qualsevol 

element metàl·lic. 
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(The procedure handbook of arc welding) 
 
Figura 4.38. Sistemes de fixació utilitzats en els tallers. (Font pròpia) 
 
Figura 4.39. Arranjaments que permet aplicar pressió per sobre tota la longitudinal del material. 
(The procedure handbook of arc welding) 
 
Figura 4.40. Cub per un suport de descans que requereix l’alleujament de tensions abans del 
mecanitzat. (The procedure handbook of arc welding) 
 
Figura 5.1. Macrografia i radiografia de porositat uniformement dispersa. 
(www.slideshare.net/djhelliweld/welding-defects) // (Radiographer’s weld interpretation 
reference; Du Pont, NDE Systems) 
 
Figura 5.2. Exemple i radiografia de porositat agrupada. (Radiographer’s weld interpretation 
reference; Du Pont, NDE Systems) 
 
Figura 5.3.  Exemple i radiografia de porositat alineada. (Radiographer’s weld interpretation 
reference; Du Pont, NDE Systems) 
 
Figura 5.4. Exemple i radiografia de porositat vermicular. (Radiographer’s weld interpretation 
reference; Du Pont, NDE Systems) 
 
Figura 5.5. Macrografia i radiografia d’inclusions d’escòria. 
(www.slideshare.net/djhelliweld/welding-defects) // (Radiographer’s weld interpretation 
reference; Du Pont, NDE Systems) 
 
Figura 5.6. Exemple i radiografia d’inclusions de tungstè. (Radiographer’s weld interpretation 
reference; Du Pont, NDE Systems) 
 
Figura 5.7. Macrografia i radiografia d’una fusió incompleta. 
(www.slideshare.net/djhelliweld/welding-defects) // (Radiographer’s weld interpretation 
reference; Du Pont, NDE Systems) 
 
Figura 5.8. Macrografia i radiografia de penetració incompleta. 
(www.slideshare.net/djhelliweld/welding-defects) // (Radiographer’s weld interpretation 
reference; Du Pont, NDE Systems) 
 
Figura 5.9. Macrografia d’una esquerda en fred. (www.slideshare.net/djhelliweld/welding-
defects) 
 
Figura 5.10. Exemple i radiografia d’esquerdes transversals. (Radiographer’s weld 
interpretation reference; Du Pont, NDE Systems) 
 
Figura 5.11. Macrografia d’una esquerda de vora. (www.slideshare.net/djhelliweld/welding-
defects) 
 
Figura 5.12. Macrografia i radiografia d’esquerda longitudinal d’arrel. 
(www.slideshare.net/djhelliweld/welding-defects) // (Radiographer’s weld interpretation 
reference; Du Pont, NDE Systems) 
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Figura 5.13. Exemple i radiografia de mossegada externa. (Radiographer’s weld interpretation 
reference; Du Pont, NDE Systems) 
 
Figura 5.14. Exemple i radiografia de concavitat interna. (Radiographer’s weld interpretation 
reference; Du Pont, NDE Systems) 
 
Figura 5.15. Macrografia de gola insuficient. (www.slideshare.net/djhelliweld/welding-defects) 
 
Figura 5.16. Exemple i radiografia de soldadura amb reforç excessiu. 
(www.slideshare.net/djhelliweld/welding-defects) // (Radiographer’s weld interpretation 
reference; Du Pont, NDE Systems) 
 
Figura 5.17. Macrografia d’una esquerda laminar. (www.slideshare.net/djhelliweld/welding-
defects) 
 
Figura 5.18. Exemple de petites gotes de cop d’arc. (www.slideshare.net/djhelliweld/welding-
defects) 
 
Figura 5.19. Macrografia i radiografia d’una desalineació. 
(www.slideshare.net/djhelliweld/welding-defects) // (Radiographer’s weld interpretation 
reference; Du Pont, NDE Systems) 
 
Figura 5.20. Exemple de projeccions. (www.slideshare.net/djhelliweld/welding-defects) 
 
Figura 5.21. Macrografia i radiografia d’una penetració excessiva. 
(www.slideshare.net/djhelliweld/welding-defects) // (Radiographer’s weld interpretation 
reference; Du Pont, NDE Systems) 
 
Figura 5.22. Exemple i radiografia d’una perforació. (Radiographer’s weld interpretation 
reference; Du Pont, NDE Systems) 
 
Figura 6.1. Requisits per la inspecció visual directe. (A.P.I. Recomended practice 577) 
 
Figura 6.2. Set d’esquadres de combinació. (A.P.I. Recomended practice 577) 
 
Figura 6.3. Mesuradors d’espessors. (www.anayco.net) 
 
Figura 6.4. Nivell. (www.ferrovicmar.com) 
 
Figura 6.5. Kit d’inspector. (A.P.I. Recomended practice 577) 
 
Figura 6.6. Galga multi-funció. (A.P.I. Recomended practice 577) 
 
Figura 6.7. Mesurador de soldadura en angle ajustable. (A.P.I. Recomended practice 577) 
 
Figura 6.8. Mesurador de soldadura esbiaixat. (A.P.I. Recomended practice 577) 
 
Figura 6.9. Mesurador de cordó de soldadura. (A.P.I. Recomended practice 577) 
 
Figura 6.10. Mesurador de mida de la soldadura. (A.P.I. Recomended practice 577) 
 
Figura 6.11. Mesurador de soldadures desalineades. (A.P.I. Recomended practice 577) 
 
Figura 6.12. Piròmetre digital o llapis sensibles a la temperatura. (Font pròpia) // 
(www.vplchemicals.com) 
 
Figura 6.13. Discontinuïtat superficial i subsuperficial. (A.P.I. Recomended practice 577) 
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Figura 6.14. Discontinuïtat observada amb l’assaig de partícules magnètiques. (www.lortek.es) 
 
Figura 6.15. Esquerda perpendicular a les línies del camp magnètic creat. (A.P.I. Recomended 
practice 577) 
 
Figura 6.16. Posicions del jou magnètic per detecció de les discontinuïtats. (Font pròpia) 
 
Figura 6.17. Indicador de flux magnètic (partícules magnètiques normals i fluorescents). (Font 
pròpia) 
 
Figura 6.18. Aplicació del líquid penetrant a la soldadura. (Font pròpia) 
 
Figura 6.19. Aplicació del revelador. (Font pròpia) 
 
Figura 6.20. Discontinuïtat trobada amb la tècnica dels líquids penetrants fluorescents. (A.P.I. 
Recomended practice 577) 
 
Figura 6.21. Penetràmetres. (www.tecnitest.com) // (www.testekndt.net) 
 
Figura 6.22. Tècnica radiogràfica de paret simple. (A.P.I. Recomended practice 577) 
 
Figura 6.23. Tècnica radiogràfica de paret doble. (A.P.I. Recomended practice 577) 
 
Figura 6.24. Radiografies. (Font pròpia) 
 
Figura 6.25. Assaigs per ultrasons. (Font pròpia) 
 
Figura 6.26. Test coupon encara adjacent a la virola soldada. (Font pròpia) 
 
Figura 6.27. Provetes preparades per prova d’impacte i per prova de tracció. (Font pròpia) 
 
Figura 6.28. Gràfica Tensió-Deformació dels metalls. (www.ingemecanica.com) 
 
Figura 6.29. Pantalla on es mostren totes les dades de la prova de tracció. (Font pròpia) 
 
Figura 6.30. Màquina per realitzar la prova de tracció. (Font pròpia) 
 
Figura 6.31. Proveta durant la prova de tracció. (Font pròpia) 
 
Figura 6.32. Provetes després de la prova de tracció. (Font pròpia) 
 
Figura 6.33. Esquema d’una màquina Charpy durant el procés de la prova a l’impacte. (T.L. – 
Matteo Meggiolaro) 
 
Figura 6.34. Màquina Charpy utilitzada en el laboratori i detall del martell. (Font pròpia) 
 
Figura 6.35. Posició centrada de la proveta a l’enclusa. (Font pròpia) 
 
Figura 6.36. Provetes després de la prova de resiliència o impacte. (Font pròpia) 
 
Figura 6.37. Prova de duresa. (Font pròpia) 
 
Figura 6.38. Esquema i fórmula per assaig de duresa Brinell. (A.P.I. Recomended practice 577) 
 
Figura 6.39. Esquema, resultats prova Vickers en laboratori i fórmula per l’assaig de duresa 
Vickers. (A.P.I. Recomended practice 577) // (Font pròpia) 
 
 
 

http://www.lortek.es/
http://www.tecnitest.com/
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Figura 6.40. Esquemes d’assaig de duresa Rockwell. (A.P.I. Recomended practice 577) 
 
Figura 6.41. Prova de plegament. (www.lortek.es) 
 
Figura 6.42. Examen macrogràfic d’una unió soldada. (Font pròpia) 
 
Figura 6.43. Examen microgràfic d’una unió soldada, en ordre, material base, ZTA, i zona fosa. 

(T.L. – Matteo Meggiolaro) 
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VOCABULARI 
 

 Acer al carboni  Acers en els quals la seva propietat fonamental és la resistència a 
diferents sol·licitacions (forces tant estàtiques com a dinàmiques). Històricament un 
90% de la producció total produïda mundialment correspon a acers al carboni i el 10% 
restant són acers aliats. La composició química dels acers al carboni és complexa, a 
més del ferro i el carboni que generalment no supera el 1%, hi ha en l'aliatge altres 
elements necessaris per a la seva producció, tals com a silici i manganès, i hi ha uns 
altres que es consideren impureses per la dificultat d'excloure'ls totalment (com poden 
ser el sofre, fòsfor, oxigen i hidrogen). L'augment del contingut de carboni en l'acer 
eleva la seva resistència a la tracció, incrementa l'índex de fragilitat en fred i fa que 
disminueixi la tenacitat i la ductilitat. 
 

 Acer inoxidable  Acer aliat amb un mínim del 10 % al 12 % de crom contingut en 
massa. Altres metalls que pot contenir per exemple són el molibdè i el níquel. L'acer 
inoxidable és un acer d'elevada resistència a la corrosió, atès que el crom, o altres 
metalls aliants que conté, posseeixen gran afinitat per l'oxigen i reacciona amb ell 
formant una capa passivadora, evitant així la corrosió del ferro (els metalls purament 
inoxidables, que no reaccionen amb oxigen són or i platí, i de menor puresa es diuen 
resistents a la corrosió, com els que contenen fòsfor). No obstant això, aquesta capa 
pot ser afectada per alguns àcids, donant lloc al fet que el ferro sigui atacat i oxidat per 
mecanismes intergranulars o picades generalitzades. Alguns tipus d'acer inoxidable 
contenen a més a més altres elements aliants; els principals són el níquel i el molibdè. 
 

 Angle bisell  Angle format entre la vora recta preparada d'una peça i un plànol 
perpendicular a la superfície de la mateixa. 
 

 Angle de treball  Angle que mesura la inclinació de l'elèctrode pel que fa al plànol 
perpendicular que conté el cordó de soldadura. 
 

 Angle de xamfrà  Veure angle de bisell. 
 

 Arc elèctric  Descàrrega elèctrica que es forma entre dos elèctrodes sotmesos a una 
diferència de potencial i col·locats en el si d'una atmosfera gasosa enrarida, 
normalment a baixa pressió, o a l'aire lliure. 
 

 Arrel de la unió  Zona de la unió a soldar en les quals les peces a unir estan més 
properes. En una secció transversal, l'arrel de la junta pot ser un punt, una línia o un 
àrea. 
 

 Arrel de soldadura  Són els punts, en una secció transversal, resultants de la 
intersecció de la part posterior de la soldadura amb les superfícies del metall base. 
 

 Atmosfera protectora  Entorn de gas protector, que envolta parcial o totalment la 
peça a soldar, tallar o projectar tèrmicament, amb característiques controlades de 
composició química, punt de rosada, pressió, etc. Entre altres exemples estan: els 
gasos inerts, hidrocarburs, hidrogen, buit, etc. 
 

 Avaluació d'Indicacions  Procés en el qual es decideix la severitat de l'estat de la part 

o peça, després que la indicació ha estat interpretada. De la interpretació sorgirà que la 

indicació és irrellevant o és una discontinuïtat, i en aquest últim cas sorgirà que és un 

defecte o no. Aquesta avaluació porta a decidir, llavors, si la part o peça ha de ser 

rebutjada, reparada o acceptada per al seu ús.  

 
 
 



Estudi de la defectologia i les deformacions en l'àmbit de la soldadura dels metalls                
   

15                                  
 

 

 

 AWS (American Welding Society)  Organització sense ànim de lucre dedicada a 
l'avanç de la ciència, la tecnologia i l'aplicació de la soldadura i processos d'unió. 
Aquesta organització és potser més coneguda pels seus procediments de codi i de 
certificació, que proporcionen els estàndards industrials per a la soldadura i unió de 
metalls, plàstics i altres materials. 
 

 Bany de metall fos o de soldadura  Estat líquid previ d'una soldadura, que 
posteriorment solidificarà per formar la unió. 
 

 Bisell  Tipus de preparació de vora en forma angular. 
 

 “Brazing”  Procés d'unió de metalls mitjançant el qual un metall d’aportació s'escalfa 
per sobre del punt de fusió i es distribueix entre dues o més parts cenyides per acció 
capil•lar. El metall d’aportació es porta lleugerament per sobre de la seva temperatura 
de fusió mentre que està protegit per una atmosfera adequada, generalment un flux. A 
continuació, flueix sobre el metall de base i a continuació es refreda per unir a les 
peces de treball. 
 

 Broquet de pistola  Part extrema de la pistola de soldar o tallar, per on surten els 
gasos. 
 

 Buf magnètic de l'arc  Desviació no desitjable de la trajectòria de l'arc, provocada per 
forces electromagnètiques. 
 

 Bufador  Instrument que permet dirigir una flama de la forma, potència i propietats 
requerides, a partir de la combustió d'un gas. 
 

 Bufador de tall  Dispositiu empleat per orientar la flama de pre-escalfament produïda 
per una combustió controlada de gasos per dirigir i controlar el tall per oxigen. 
 

 Caldereria  Especialitat professional de la fabricació mecànica que té com a funció 
principal la construcció de dipòsits aptes per al magatzematge i transport de sòlids en 
forma de grans o àrids, líquids i gas; així com tot tipus de construcció naval i 
estructures metàl·liques. 
 

 Cara de la soldadura  Superfície final de la soldadura pel costat en què ha estat 
realitzada. 
 

 Certificació del soldador  Testimoniatge per escrit que un soldador ha demostrat la 
seva capacitat per soldar, complint normes establertes. 
 

 Cicle tèrmic  Variacions de la temperatura, entre límits determinats, al qual se sotmet 
un producte en funció del temps. 
 

 Conjunt soldat  Grup de peces unides mitjançant soldadura. 
 

 Cordó de soldadura  Metall aportat en una passada. 
 

 CA (Corrent alterna)  Corrent elèctrica en la qual la magnitud i el sentit varien 
cíclicament. 
 

 CC (Corrent contínua)  Es refereix al flux continu de càrrega elèctrica a través d'un 
conductor entre dos punts de diferent potencial, que no canvia de sentit amb el temps. 
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 Corrent de soldadura  Corrent elèctric que circula pel circuit de soldadura durant la 
realització d'una unió soldada. En la soldadura per resistència no s'inclou, en aquest 
concepte, la corrent utilitzada durant els intervals de pre i post-soldadura. En la 
soldadura automàtica per arc, s'exclou la corrent utilitzada durant l'inici, ascens, 
descens i re-ompliment de cràter. 
 

 Cràter  En la soldadura per arc, la depressió al final del cordó de soldadura o del 
bany de fusió. 
 

 Creixement dendrític  Creixement amb ramificacions repetitives característiques de 
processos de creixement de cristalls. Els mateixos poden formar-se durant el 
refredament de metall fos, la forma es produeix per acció d'un procés de creixement 
ràpid al llarg de direccions cristal·logràfiques energèticament favorables. El creixement 
de dendrites influeix de manera important sobre les propietats que posseeix el material 
resultant. 
 

 Defecte  Discontinuïtat la grandària de la qual, forma, orientació, ubicació o 

propietats són inadmissibles per a alguna especificació o valors mínims d'acceptació. 

En particular, en realitzar un assaig no destructiu (NDE) es cataloga com a defecte, 

a tota discontinuïtat o grup de discontinuïtats les indicacions de les quals no es 

troben dins dels criteris d'acceptació especificats per la norma aplicable. 

 

 Dilució  Quantitat de metall base o/i de metall dipositat prèviament que s'incorporen 
al bany de fusió, modificant, si s’escau, la composició química del metall d'aportació. 
S'expressa habitualment en percentatges, que representen la quantitat relativa del 
metall base o del metall dipositat prèviament que s'incorpora al bany de fusió. 
 

 Dimensió de la soldadura  Mesures del cordó de soldadura, especificades en funció 
del tipus d'unió. 
 

 Discontinuïtat  interrupció en l'estructura física normal del material o producte, tal 
com: falta d'homogeneïtat mecànica, metal·lúrgica o característiques físiques del 
material base o de la pròpia soldadura. Una discontinuïtat no ha de ser necessàriament 
un defecte. 
 

 Ductilitat  És l'habilitat d'un material per deformar-se abans de fracturar-se. És una 
característica molt important en el disseny, ja que un material dúctil és usualment molt 
resistent a càrregues per impacte. Té a més l'avantatge d’“avisar” quan va a ocórrer la 
fractura, en fer-se visible la seva gran deformació.  
 

 Duresa  Mesura la resistència a la penetració sobre la superfície d'un material, 
efectuada per un objecte dur. 
 

 Efecte Joule  Fenomen irreversible pel qual si en un conductor circula corrent 
elèctric, part de l'energia cinètica dels electrons es transforma en calor a causa dels 
xocs que pateixen amb els àtoms del material conductor pel qual circulen, elevant la 
temperatura del mateix. 
 

 Eix d'una soldadura  Línia al llarg de la soldadura, perpendicular i en el centre 
geomètric de la seva secció recta. 
 

 Elasticitat  És l'habilitat que té un material que ha estat deformat d'alguna manera per 
tornar al seu estat i grandària original, quan cessa l'acció que ha produït la deformació. 
Quan el material es deforma permanentment, de tal manera que no pugui tornar al seu 
estat original, es diu que ha passat el seu límit elàstic. 
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 Elèctrode de soldadura  Component del circuit de soldadura, a través del qual passa 
la corrent a l'arc, a l'escòria fosa o al metall base. 
 

 Elèctrode de wolframi  Elèctrode emprat en la soldadura o tall per arc, que no 
produeix aportació. Consisteix en una vareta de metall fabricada amb wolframi o 
aliatges d'aquest metall. 
 

 Elèctrode revestit  vareta metàl·lica recoberta d'una capa exterior (recobriment), amb 
components formadors d'escòria en el metall aportat per soldadura. El recobriment té 
diverses funcions, tals com: protecció de l’atmosfera exterior, desoxidació, estabilització 
de l'arc, facilitar la soldadura en posicions diferents a l'horitzontal i aportar elements 
metàl·lics al cordó de soldadura. 
 

 Esforç  Força aplicada a un àrea coneguda. 
 

 Extrem lliure de l'elèctrode  Longitud de l'elèctrode compresa entre l'extrem de 
contacte amb el broquet i la part extrema que es fon en l'arc, en el soldadura sota 
atmosfera protectora o en el soldadura per arc submergit. 
 

 Factor de marxa  Relació entre el temps de pas de corrent i la durada total del cicle 
de treball d'una màquina. 
 

 Falta de fusió  Discontinuïtat deguda al fet que no ha arribat a fondre la superfície, 
del metall basi o dels cordons precedents, sobre la qual es diposita el cordó. 
 

 Falta de penetració en la unió  Penetració inferior a l'específica en una unió. 
 

 Filferro de soldadura  Material d'aportació obtingut per trefilat i subministrat 
generalment enrotllat en forma de bobines. 
 

 Fragilitat  És l'oposat de ductilitat. Un material fràgil no té resistència a càrregues 
d'impacte i es fractura amb càrregues estàtiques sense previ avís. Tant la fragilitat com 
la ductilitat d'un material són mesures arbitràries, però pot dir-se que un material amb 
un allargament major de 5% és dúctil i menor de 5% és fràgil. Pot concloure's que, en 
forma general, podem classificar els materials en fràgils i dúctils, havent-hi dins d'ells 
diferents graus.  
 

 Fundent  Producte que es pot afegir durant el procés de soldadura amb la finalitat de 
protegir, netejar, i modificar les característiques de mullat de les superfícies. 
 

 Galga de soldadura  Dispositiu dissenyat per verificar la dimensió i forma de les 
soldadures. 
 

 Gas acetilè  Gas altament inflamable, una mica més lleuger que l'aire i incolor. 
Produeix una flama de fins a 3000 °C, una de les temperatures de combustió més altes 
conegudes. 
 

 Gas de protecció  Gas utilitzat per prevenir la contaminació de la soldadura per 
l’atmosfera. 
 

 Gola efectiva  Altura del triangle inscrit en la secció del cordó d'una soldadura en 
angle. 
 

 Gola real  Distància mínima entre el fons de l'arrel d'una soldadura de racó i la seva 
cara. 
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 Gola teòrica  Distància mínima entre l'origen de l'arrel de la unió i la hipotenusa del 
major triangle que pugui inscriure's dins de la secció transversal de la soldadura de 
racó. 
 

 Indicació  Resposta o evidència d'una discontinuïtat resultant de l'aplicació 

d'un assaig no destructiu (NDE).  

 

 Indicacions alineades  Tres o més indicacions alineades aproximadament paral·leles 

a l'eix de la soldadura, espaiades prou a prop entre elles com per ser considerada 

discontinuïtat única i intermitent.  

 

 Indicacions allargades  En general es classifiquen com a indicacions allargades a 

totes aquelles indicacions la longitud de les quals L és major a 3 vegades el seu ample 

A (L > 3A).  

 

 Indicacions arrodonides  En general es classifiquen com a indicacions arrodonides a 

totes aquelles indicacions la longitud de les quals L és menor o igual a 3 vegades el 

seu ample A ( L  3A ). 

 

 Indicacions irrellevants  Les condicions que les causen estan presents per 

disseny, per accident, o per altres característiques de la peça que no tenen relació 

amb el defecte que està sent investigat, per tant es menyspreen. Per exemple: 

a) indicacions produïdes per camps de fugida (camps magnètics que abandonen o 

entren a la superfície de la peça en una discontinuïtat en les propietats magnètiques o 

en un canvi de secció d'un circuit magnètic) en MT. b) indicacions produïdes per una 

ratlla en la pel·lícula radiogràfica en RT. 

 

 Mal·leabilitat  És la propietat que permet que un material es deformi mitjançant 
martellejat, laminat o premsa, sense trencar-se. La mal·leabilitat, augmenta 
normalment quan el metall està calent. 
 

 Material refractari  materials que ha de resistir altes temperatures sense 
descompondre's. Els materials refractaris han de mantenir la seva resistència i 
estructura a altes temperatures, resistir els xocs tèrmics, ser químicament inert, 
presentar una baixa conductivitat tèrmica i un baix coeficient de dilatació. 
 

 Metall base  Material que ha estat sotmès a qualsevol operació de soldadura, tall, 
etc. 
 

 Metall d'aportació  Material que s'aporta en qualsevol operació o procés de 
soldadura. 
 

 Metall de soldadura  Zona de la unió fosa durant el soldadura. 
 

 Metall dipositat  Metall d'aportació que ha estat afegit durant l'operació de soldadura. 
 

 Mètode d'Assaig  Utilització d'un principi físic en un assaig no destructiu (NDE), com 

pot ser: 

- RT - Radiografia (Radiographic testing) 

- UT - Ultrasò (Ultrasonic testing)  

                         - MT - Partícules magnètiques (Magnetic testing) 

   - PT - Líquids penetrants (Penetrant liquids testing)  

- VT - Inspecció visual (Visual testing)  
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 NDE (Non Destructive Essay) / Assaigs no destructius  Qualsevol tipus de prova 
practicada a un material que no alteri de forma permanent les seves propietats físiques, 
químiques, mecàniques o dimensionals. Els assajos no destructius impliquen un dany 
imperceptible o nul en el material a assajar. 
 

 Passada Cadascuna de les capes que es dipositen per realitzar una unió soldada 
amb elèctrode, bufador, pistola, fes d'energia, etc. 
 

 Penetràmetre  Peça que s’utilitza durant l’assaig de radiografia per tal d’indicar la 
sensibilitat del film. Aquests contenen peces de filferro, cadascuna d'un diàmetre 
diferent. La sensibilitat es determina pel diàmetre més petit de filferro que es pot veure 
clarament en la radiografia. Un penetràmetre no és un indicador per mesurar la mida 
d'una discontinuïtat o la mida mínima d’un defecte detectable. És un indicador de la 
qualitat de la tècnica radiogràfica. 
 

 Pistola / Broquet  Útil empleat en el soldadura per transferir l'energia i eventualment 
els gasos  de protecció en els diferents procediments de soldadura. 
 

 Plasma  Gas que ha estat escalfat fins a aconseguir, com a mínim, un grau de 
ionització parcial, que li permet conduir un corrent elèctric. 
 

 Plasticitat  És l'habilitat d'un material per adoptar noves formes sota la pressió i 
retenir aquesta nova forma. El rang d'adaptació pot variar considerablement d'acord 
amb el material i les seves condicions.  
 

 Posició de sobrecap  La peça col·locada a una altura superior a la del cap del 
soldador, rep la soldadura per la seva banda inferior. L'elèctrode se situa amb l'extrem 
apuntant cap amunt verticalment. 
 

 Post-escalfament  Aplicació de calor després de l'operació de soldadura, projecció 
tèrmica o tall, amb finalitat d'eliminar tensions o variar les estructures metal·logràfiques. 
 

 PQR (Procedure Qualification Record)  Document que valida i recolza la WPS, per tal 
de confirmar que el procediment de soldadura que es segueix és capaç de proveir la 
resistència necessària i que estigui lliure de defectes. 
 

 Pre-escalfament:  Aplicació de calor al metall base immediatament abans de 
l'operació de soldadura, projecció tèrmica o tall, per aconseguir la temperatura òptima 
de treball. 
 

 Preparació de la unió  Operació que consisteix a preparar les vores i disposar-los 
segons el perfil que es donarà a la unió. 
 

 Presa de terra  Connexió elèctrica de la carcassa de la màquina de soldadura a terra 
per seguretat. 
 

 Procediment d’assaig no destructiu  És el seguiment metòdic de les regles que 

descriuen com la tècnica específica serà aplicada.  

 Procediment de soldadura  Mètodes i pràctiques detallats involucrats en la realització 
d'un conjunt soldat. 
 

 Procediment qualificat  Aquell que està acceptat sobre la base de complir uns 
determinats requisits. 
 

 Pulsació  Període de temps durant el qual actua el corrent, de qualsevol polaritat, a 
través del circuit de soldadura. 
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 Qualificació del procediment  Conjunt d'accions tendents a comprovar que les unions 
soldades, realitzades per un determinat procediment poden complir unes normes 
específiques. 
 

 Qualificació del soldador  Demostració de l'habilitat d'un soldador per realitzar 
soldadures complint normes establertes. 
 

 Radiació  Són ones electromagnètiques que viatgen a la velocitat de la llum (300000 

Km/s), no posseeixen càrrega elèctrica, ni massa, i són capaces de penetrar materials 

densos com l'acer i la seva energia és inversament proporcional a la seva longitud 

d'ona. 

 

 Radiació ionitzant  En la indústria s’utilitzen dos tipus de radiació per a la inspecció 

radiogràfica: 

- Rajos X 

- Rajos gamma 

La principal diferència entre ells és el seu origen. 

 

 Radiació IR (infraroja)  Radiació electromagnètica i tèrmica, de major longitud d'ona 
que la llum visible, però menor que la de les microones. Conseqüentment, té menor 
freqüència que la llum visible i major que les microones. El seu rang de longituds d'ona 
va des d'uns 0,7 fins als 1000 micròmetres. La radiació infraroja és emesa per 
qualsevol cos, la temperatura del qual sigui major que 0 Kelvin, és a dir, −273,15 ºC 
(zero absolut). 
 

 Radiació UV (ultraviolada)  Radiació electromagnètica la longitud d’ona de la qual 
està compresa aproximadament entre els 400 nm (4x10

-7
 m) i els 15 nm (1,5x10

-8
 m). 

El seu nom prové que el seu rang comença des de longituds d'ona més curtes del que 
els humans identifiquem com el color violeta. Aquesta radiació és part integrant dels 
rajos solars i produeix diversos efectes en la salut. 
 

 Radioactivitat  És la desintegració espontània dels nuclis atòmics de certs elements 

(isòtops radioactius) acompanyada d'emissió de partícules radioactives i de radiació 

electromagnètica. 

 

 Rajos gamma  Són radiacions d'origen nuclear que es produeixen per la desexcitació 

d'un nucleó d'un nivell excitat a un altre de menor energia i en la desintegració d'isòtops 

radioactius. 

 

 Rajos X  Sorgeixen de fenòmens extra-nuclears, a nivell de l'òrbita electrònica, 

fonamentalment produïts per desacceleració d'electrons. L'energia dels rajos X en 

general es troba entre la radiació ultraviolada i els rajos gamma produïts naturalment. 

Són una radiació ionitzant perquè en interactuar amb la matèria produeix la ionització 

dels àtoms de la mateixa, és a dir, origina partícules amb càrrega (ions). 

 

 Recàrrega  Deposició d'un material d'aportació sobre un metall base per obtenir les 
dimensions o propietats desitjades. Aplicació per soldadura, soldadura forta o projecció 
tèrmica d'una capa de material a una superfície, per obtenir les propietats o dimensions 
desitjades. 
 

 Recuit  Tractament tèrmic que implica un escalfament i un manteniment a una 
temperatura apropiada, seguit d'un refredament fet en condicions tals que el metall 
després de refredat a la temperatura ambient presenta un estat estructural proper a 
l'estat d'equilibri. 
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 Registre del procediment de soldadura  Document que especifica les variables de 
soldadura per produir una unió d'assaig acceptable, i dels resultats dels assajos 
efectuats sobre aquesta unió per qualificar el procediment de soldadura. 
 
 

 Reveniment  Tractament tèrmic al que se sotmet un material metàl·lic després del 
tremp per buscar un cert estat d'equilibri i aconseguir les propietats requerides. 
 

 Seqüències de soldadura  Ordre d'execució de les unions o dels cordons en un 
conjunt soldat. 
 

 Soldabilitat  Capacitat d'un material per ser soldat sota les condicions de fabricació 
imposades a una determinada estructura dissenyada adequadament i per funcionar 
satisfactòriament en les condicions de servei previstes. 
 

 Soldadura a filet  Soldadura d'una secció aproximadament triangular, unint dues 
superfícies que estan relativament en angle recte una d'una altra. 
 

 Soldadura a “tope”  Soldadura en la qual les parts del metall a soldar s'uneixen pels 
seus extrems, costat contra costat. 
 

 Soldadura autògena  Unió efectuada per fusió i sense aportació de material. També 
és un terme, normalment mal utilitzat, per referir-se a les soldadures fortes, toves i 
soldadures realitzades amb bufador. 
 

 Soldadura automàtica  Procés d'unió en el qual l'operari es limita a fixar els 
paràmetres inicials de soldadura i al seguiment de l'operació. 
 

 Soldadura cap a endavant  Tècnica de soldadura, en la qual l'elèctrode o la pistola es 
dirigeix en el mateix sentit que l'avanç de la soldadura. 
 

 Soldadura cap a enrere   Tècnica de soldadura en la qual l'elèctrode o pistola es 
dirigeix en sentit contrari al d'avanç de la soldadura. 
 

 Soldadura de vora  Soldadura similar a la de “tope”, però aquesta s'utilitza sobre les 
vores de dos objectes amb distribució vertical. Les xapes s'apilen una sobre l'altra, i 
almenys una vora se solda mitjançant aquest mètode. 
 

 Soldadura en angle  Soldadura per unir superfícies que formin entre elles un angle 
recte, aproximadament, la secció transversal del qual és sensiblement triangular, i que 
es pot realitzar en unions en T o en cantonada. 
 

 Soldadura forta  Soldadura realitzada per escalfament a temperatura adequada de 
les parts a unir i utilitzant un metall d'aportació que fon a una temperatura per sobre de 
450ºC i inferior a la temperatura de fusió del metall base. Les superfícies de les peces 
a unir han d'estar molt properes entre si, perquè el metall d'aportació difongui per 
capil·laritat entre elles. 
 

 Soldadura provisional  Soldadura efectuada per subjectar una o diverses peces, de 
forma temporal, a un conjunt soldat per a la seva manipulació o enviament a obra. 
 

 Soldadura tova  Grup de processos d'unió, que origina la coalescència de materials 
escalfant-los a la temperatura adequada de les parts a unir i utilitzant un metall 
d'aportació, que fon a una temperatura inferior a 450ºC, i inferior també a la 
temperatura de fusió del material base. Les superfícies de les peces a unir han d'estar 
molt properes entre si, perquè el metall d'aportació difongui per capil·laritat entre elles. 
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 Tall oxiacetilènic  Procés de tall per separar metalls, mitjançant la reacció química 
entre l'oxigen i el metall base a temperatures elevades. La temperatura necessària es 
manté mitjançant la flama resultant de la combustió de l'acetilè amb l'oxigen. 
 
 

 Tall per arc  Nom genèric per a processos de tall, que fonen els metalls a tallar amb 
la calor de l'arc elèctric entre un elèctrode i el metall base. 
 

 Tall per plasma  Procés de tall per arc que separa el metall, mitjançant la fusió d'una 
zona localitzada per un arc restringit i expulsant-ne el metall fos per la injecció a alta 
velocitat d'un gas calent i ionitzat, que surt per l'orifici de la tovera de tall. 
 

 Tall tèrmic  Nom genèric per a processos de tall, en els quals es fon el metall o 
material en ser tallat. 
 

 Tècnica d’assaig no destructiu  És la manera específica d'utilització d'un mètode en 

particular d’assaig no destructiu (NDE). Cada tècnica és especificada per almenys una 

variable extra que ho distingeixi d'altres tècniques dins del mateix mètode. (Per 

exemple, Mètode: RT; Tècnica: Rajos X / Rajos Gamma). 

 

 Temperatura de pre-escalfament  Temperatura que ha d'aconseguir el metall base 
immediatament abans que s'iniciï qualsevol procés de soldadura. En procediments de 
passades múltiples, és la temperatura que ha d'aconseguir-se abans de dipositar els 
següents cordons. 
 

 Temperatura entre passades  En el cas de soldadura amb passades múltiples, és la 
temperatura a la qual ha d'estar l'àrea que es va a soldar abans de realitzar la següent 
passada. 
 

 Tenacitat  És la propietat de resistència a la ruptura per un esforç de tensió.  
 

 Tractament tèrmic  Operació, o successió d'operacions, mitjançant la qual un 
producte en estat sòlid se sotmet, parcialment o íntegrament, a un o diversos cicles 
tèrmics per obtenir un canvi de les seves propietats o de la seva estructura. 
 

 Unió  Espai, a emplenar de metall aportat, entre dues peces les vores de les quals 
han estat preparades convenientment per a tal finalitat.  
 

 Unió a “solape”  Soldadura entre dues peces que estan superposades en plànols 
paral·lels.  
 

 Unió a “tope”  Conjunt soldat en el qual les peces estan alineades aproximadament 
en el mateix plànol. 
 

 Unió en T  Soldadura entre dues peces, en el qual la vora d'una és aproximadament 
perpendicular a la superfície de l'altra, en les proximitats de la unió. 
 

 Unió soldada en angle  Soldadura entre dues superfícies que formen un angle, en 
una unió a “solape”, en forma de T o en angle, i de secció transversal aproximadament 
triangular. 
 

 Vidre inactínic  Vidre utilitzat en les màscares dels soldadors com a protecció, ja que 
redueix la intensitat de la llum i filtre els rajos infrarojos i ultraviolat. 
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 Vinclament  Deformació en forma de flexió lateral que es pot desenvolupar en 
estructures sotmeses a compressió. Aquesta flexió lateral pot créixer ràpidament 
produint així la pèrdua total de l’estabilitat de l’element. 
 

 WPS (Weld Procedure Specifocation)  Instrucció escrita que a on s’hi especifiquen 
materials, consumibles, i preparacions de les vores per una unió determinada, etc., 
d’acord a la norma especificada, així com l’execució de la seqüència del treball i en 
molts casos els criteris d’acceptació i mètodes d’inspecció. 
 

 Zona fosa  Àrea del metall base fos, determinada sobre la secció transversal d'una 
soldadura. 
 

 ZTA (Zona tèrmicament alterada)  Porció del metall base que no ha fos, però la 
microestructura del qual o propietats mecàniques han estat alterades per la calor 
generada durant el procés de soldadura o tall. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

La soldadura és un procés crític per l’època actual, junt amb els seus avenços tecnològics; 

molta gent no percep la dependència que hi ha d’ella, la qual és una part fonamental en la 

majoria dels diversos tipus de construcció que es desenvolupen avui dia; si observem els 

objectes que hi ha al nostre voltant, és difícil imaginar-se un món sense soldadura. Fins fa un 

temps la definició de soldadura era simplement la d’unió de metalls a través de calor. Amb el 

pas dels anys les tècniques van evolucionar i la seva definició va haver de canviar. Ara trobem 

dos mètodes bàsics de soldadura: sense fusió i amb fusió, l’última és la més utilitzada, i és la 

que involucra la fusió real dels metalls base que s’uniran. 

Però això no vol dir que tota la soldadura d’avui dia involucri la fusió, la soldadura sense fusió 

està normalment representada per la soldadura tova (estany), i la soldadura forta (llautó), dos 

processos a on el que es fon es el material d’aportació, en comptes dels material base que 

aquesta vegada només es calenta però no es fon, formant així una unió forta quan tot es 

refreda. 

Avui dia, la denominació “soldant-se” també la podem trobar aplicada a la unió de materials no 

metàl·lics, com per exemple la soldadura plàstica, que moltes vegades comprèn una fusió de 

materials a través de la calor o d’una simple reacció química.  

Resulta molt difícil determinar amb exactitud a quin país i en quin moment exacte s’han 

desenvolupat certes tècniques de soldadura en particular, ja que l’experimentació ha estat 

simultània i contínua a diversos llocs. Encara que els treballs amb metalls han existit des de fa 

segles, els mètodes tal i com els coneixem avui dia, daten des de principis del segle XX. 

Al 1801, l’anglès Sir H. Davy va descobrir que es podia generar i mantenir un arc elèctric entre 

dos terminals. 

Al 1835, E. Davey, a Anglaterra, va descobrir el gas acetilè, però per aquells temps la seva 

elaboració resultava molt costosa. 57 anys després, el canadenc T. L. Wilson va descobrir un 

mètode econòmic de fabricació. 

El francès H. E. Chatelier, al 1895, va descobrir la combustió de l’oxigen amb l’acetilè, i al 1900, 

els també francesos E. Fouch i F. Picard va desenvolupar el primer bufador d’oxiacetilè. 

A l’any 1881, el francès De Meritens va aconseguir amb èxit soldar diverses peces metàl·liques 

utilitzant un arc elèctric entre carbons, fent servir acumuladors de plom com a subministrament 

de corrent. Aquest va ser el punt de partida inicial de moltes experiències per intentar aplicar 

aquest nou sistema i substituir així els que s’utilitzaven fins el moment. 

La gran dificultat per forjar elements ferrosos amb elevat contingut de carboni (acers), va 

motivar diversos treballs d’investigació per part dels enginyers russos S. Olczewski i F. 

Bernardos, els quals van resultar exitosos, això va ser per l’any 1885. Aquell mateix any es va 

aconseguir la unió de dues peces metàl·liques en un punt, això es va anomenar fusió. Es va 

utilitzar corrent continua, produint un arc des de la punta d’una vareta de carboni (connectada 

al pol positiu) fins a les peces a unir (connectades al pol negatiu). Aquest arc produïa la calor 

necessària com per provocar la fusió d’ambdós metalls, que al refredar-se quedaven units 

mecànicament. 
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Els treballs de soldadura utilitzats fins ara no eren eficients, ja que costava molt controlar l’arc 

elèctric, degut a que aquest es generava de forma irregular. 

Continuant amb els assaigs, es va obtenir un èxit concloent a l’invertir la polaritat dels 

elèctrodes (peça connectada al pol positiu), degut a aquestes noves condicions l’arc no es 

generava des de qualsevol punt de l’elèctrode de carboni, sinó només des de la punta, és a dir, 

en el mateix pla de la unió. 

El comportament de l’arc segons la polaritat escollida, va portar al 1889 el físic alemany, el 

doctor H. Zerener, a assajar un tipus de soldadura per generació d’un arc elèctric entre des 

elèctrodes de carboni. Com que amb aquestes condicions no s’aconseguia una bona estabilitat 

en l’arc produït, va afegir-hi un electro-imant, el qual actuava magnèticament sobre l’arc dirigint-

lo així cap a on es volgués. El flux de l’arc es regulava amb facilitat, variant la corrent 

d’excitació (Ie) de l’electro-imant, i variant així el camp magnètic produït. 

L’excessiu consum d’elèctrodes de carboni i el gran desig de simplificar els aparells de 

soldadura, van portar que a l’any 1891, l’enginyer rus N. Slavianoff substituís els elèctrodes de 

carboni per uns de metall (elèctrodes de ferro sense recobrir). 

Aquest canvi va aportar millores a les unions dels metalls, ja que va evitar la inclusió de 

partícules de carboni (aportades pels mateixos elèctrodes fins ara utilitzats) dins la massa del 

fluid, i després retingudes en la mateixa al solidificar-se. 

El mètode Slavianoff, amb algunes millores tècniques implementades al 1892 pel nord-americà 

C. L. Coffin (qui va desenvolupar la soldadura per punts), ha estat utilitzat fins els nostres 

temps i és la soldadura per arc coneguda en l’actualitat. 

La nociva acció de l’atmosfera (oxidació accelerada pel escalfament) sobre els elèctrodes 

sense recobrir durant la formació de l’arc, va portar als investigadors a intentar solucionar 

aquests inconvenients. 

Una de les primeres experiències van ser els assaigs portats a terme per Alexander, qui va 

pensar en eliminar l’oxigen que rodejava l’arc, fent que es produís en una atmosfera de gas 

protector, a on s’observa el metall base a soldar (1), el porta elèctrode amb l’elèctrode ubicat 

(2), i el proveïment de gas (3). Veure fig. 1.1. 
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Fig. 1.1. Soldadura per arc amb atmosfera de gas (Mètode Alexander) 

 
 
Alexander va assajar amb diferents gasos, aconseguint bons resultats amb el metanol, però 
aquest necessitava un equipament molt complexa, pel que el feia poc viable. Agafant i 
modificant la idea original d’Alexander, el 1907 O. Kjellberg, va recobrir els elèctrodes amb 
material refractari aglomerat, recobrint l’elèctrode amb una substància solida que tenia idèntic 
punt de fusió que el metall d’aportació. 
Al 1908, N.Bernardos va desenvolupar un sistema d’electro-escòria que va ser molt popular en 

el seu moment. 

Els elèctrodes fusionables, van ser novament millorats al 1914 pel seu creador, el suec 

O.Kjellberg amb l’anglès A.P.Strohmenger. Van quedar constituïts per una vareta d’aliatge 

metàl·lic (metall d’aportació) i un recobriment especial a base d’asbest, amb una forma molt 

similar als que s’utilitzen a l’actualitat. 

El sistema de soldadura per arc elèctric és un dels processos per unir peces mecàniques per 

fusió. Mitjançant l’aplicació d’un calor intens, el metall en la unió de dos peces es fon causant 

així un aliatge de les parts foses entre sí, o en la majoria dels casos, juntament amb una 

aportació metàl·lica fosa. Després del refredament i la solidificació del material fos, sobte una 

unió mecànicament resistent en general, la resistència de la tensió i al trencament del sector 

soldat és similar o major a la del metall base. En aquest tipus de soldadura, la intensitat de 

calor necessària per fondre els metalls es produeix per un arc elèctric. Aquest es forma entre 

les peces a soldar i l’elèctrode, el qual es mou manualment o mecànicament al llarg de la unió 

(es pot donar el cas de que hi hagi un elèctrode estacionari fix i que el moviment se li doni a les 

peces a soldar). 

Al 1930, els nord-americans H. M. Hobart i P. K. Devers van desenvolupar el sistema de 

soldadura amb gas inert, i basat en ella, el doctor Orving Langmuir, va idea la soldadura 

d’hidrogen.  
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En aquesta, l’arc es produeix entre dos elèctrodes no consumibles de tungstè, en una 
atmosfera d’hidrogen bufant sobre l’arc.  Veure fig. 1.2. 
 
 

 

Fig. 1.2. Soldadura amb atmosfera d’Hidrogen (Mètode Langmuir)  

 
 
A la figura s’observa la font elèctrica (5), el proveïment d’hidrogen a pressió (4), els elèctrodes 
de tungstè (3), el material d’aportació (2), i el material a soldar (1). 
Per acció tèrmica, l’hidrogen molecular es descompon en hidrogen atòmic, el que torna al seu 

estat primitiu un cop travessat l’arc, transferint la calor de combinació a les peces a soldar. 

Aquest mètode es fa servir a l’actualitat per soldar xapes de poc gruix. 

Una varietat del sistema anterior, es va desenvolupar al 1942 pel nord-americà R.Meredith ( 

creador del bufador per TIG). 

Aquest es indiscutiblement la joia dels processos de soldadura, ja que produeix els cordons 

nets, virtualment sense contaminació, forts, dúctils i resistent a la corrosió, quasi bé sense 

manteniment. Per aquesta raó, és el mètode escollit per aplicacions crítiques tals com 

aeronaus, construcció de coets i reactors nuclears, entre d’altres.  

Al 1948 diversos enginyers van desenvolupar el sistema MIG, incloent les soldadures per arc 

en atmosfera d’heli o argó, ambdós gasos inerts que allunyen l’oxigen de la zona a soldar. 

Els avantatges del sistema MIG inclouen acabaments molt més nets comparant-los amb la 

soldadura per arc manual, a més a més de la seva versatilitat per realitzar bones soldadures en 

gruixos prims, sense varetes o elèctrodes que s’hagin de substituir. 

Els progressos aconseguits en la indústria electrònica van permetre utilitzar aquests avenços 

per desenvolupar així la soldadura per resistència (a “tope”, continua i per punts); la soldadura 

per inducció per materials conductors del calor; la soldadura dielèctrica per els no conductors i, 

finalment l’alumino-tèrmica, (que és el resultat d’una combinació d’un sistema d’escalfament 

amb el procediment Slavianoff. 

La varietat d’aplicacions industrials dels sistemes de soldadura han arribat a un grau tal que 
han arribat a substituir en la major part dels casos al tradicional forjat i reblat (“remachado”), 
resolvent així els problemes d’estanqueïtat, rigidesa i eliminant les vibracions. 
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2. CONCEPTES GENERALS DE SOLDADURA 
 

Dins de les característiques més importants que s’han de tenir en compte per obtenir 

excel·lents resultats en els processos de soldadura, hi trobem: 

  

a) Composició química: 

Els acers al carboni se solden fàcilment quant menor percentatge de carboni hi hagi.  
La formació de martensita és un risc en els acers amb alt contingut en carboni, ja que 
aquesta no només és dura i fràgil, sinó que la seva formació ocasiona un increment de 
volum que crea esforços addicionals a l'estructura.  
El pre-escalfament i, si és possible, el post- escalfament són necessaris quan la 
formació de martensita és inevitable.  

 
A la soldadura d'acers al carboni i de baix aliatge, l'enduriment de la zona tèrmicament 
alterada per la calor (ZTA) del metall base és causat normalment per la transformació 
de l'austenita en martensita que resulta de la ràpida refrigeració del metall de 
soldadura. El grau d'enduriment depèn del contingut de l'aliatge i la velocitat de 
refredament. Per als acers al carboni i de baix aliatge, l'efecte de la composició s'avalua 
per mitjà del carboni equivalent. La següent fórmula s'utilitza per determinar el Ceq 
(carboni equivalent): 

 

 
 

En aquesta fórmula, C (carboni) i els altres elements d'aliatge s’indiquen en 
percentatge de massa. 

 
La màxima duresa de la ZTA augmenta a mesura que augmenta el Ceq. Altres 
elements de l’aliatge també afecten a la duresa, però amb una menor influència. La 
duresa màxima (Hmax.) de la ZTA d'un acer al carboni o de baix aliatge pot ser 
estimada d'acord a la fórmula: 

 

 
 

No obstant això, l'ús més important d'aquest concepte no ha estat donat per predir la 
duresa, sinó la temperatura mínima de pre-escalfament necessària per evitar la 
formació de martensita dura o una microestructura amb una mala ductilitat. 
Tal microestructura pot causar l’esquerdament en fred de la soldadura. Aquest 
augmenta conjuntament amb el Ceq. 

 
Per les raons exposades, el Ceq és un indicador que pot ajudar a predir la capacitat 

d'enduriment o soldabilitat del metall base. És a dir, com més gran sigui el Ceq, major 

és la duresa i més alta ha de ser la temperatura de pre-escalfament.  

Aquesta relació es pot observar a la fig. 2.1. 
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Fig. 2.1. Màxima duresa obtinguda per taxes de refredament  

elevades en funció del percentatge de Carboni de l’acer. 

 
 
Aliatges de Níquel, Crom i Molibdè en l’acer permeten l’enduriment amb baixes taxes 
de refredament, fins i tot augmentant la duresa a distàncies llunyanes de la superfície; 
el pre-escalfament i post-escalfament és la solució més comú per la disminució de la 
taxa de refredament i duresa. 
 

Els elèctrodes són normalment dissenyats per dipositar un material d’aportació amb un 

contingut del 0.008% al 0.12% de Carboni per evitar l’esquerdament. 

 

b) Mida del gra: 
 

Es defineix “gra” com aquella estructura de segona fase conformada per l’aglomeració 

de celes unitàries les quals estan constituïdes per àtoms. Els metalls de mida de gra fi 

tenen major resistència a la tracció, major duresa i es distorsionen menys durant el 

“temple”, així com també són menys susceptibles a l’esquerdament. Els acers de mida 

de gra gran són més dúctils. S’obtenen bons resultats en la soldadura per acers amb 

una mida de gra fi. La mida de gra és una de les principals variables que afecten a la 

ductilitat i a la resistència a l’impacte.  

Un gra és una porció del material dins del qual l’acord dels àtoms és quasi idèntic. Els 

materials d’enginyeria normalment són policristal·lins. L’orientació de l’acord  d’àtoms, o 

estructura cristal·lina, és diferent en cada gra veí. La zona on es troben 2 o més grans, 

es denomina límit de gra, i és la zona a on es detenen les dislocacions producte de les 

cargues externes.  

Un mètode per controlar les propietats d’un material metàl·lic és controlar la seva mida 

de gra. Al reduir aquest, augmenta la seva quantitat, i en conseqüència augmenta la 

quantitat de superfícies límit augmentant la resistència del mateix. 

Si considerem un àtom qualsevol a l’interior d’un gra, aquest es troba lligat als seus 

veïns per unes forces d’enllaç. De totes maneres, resulta evident que els àtoms 

metàl·lics que es troben a la superfície lliure, no podran completar els seus enllaços. Si 

en aquestes circumstàncies posem en contacte d’una forma adient dues superfícies 

d’aquest tipus, es formaran aquests enllaços, constituint la superfície formada com a 

una cosa similar a un límit de gra. És la possibilitat de reproduir aquest fenomen de 

forma controlada, el què dóna origen als processos de soldadura. 
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Fig. 2.2. Esquema demostratiu de l’estructura granular i cristal·lina  

d’una estructura metàl·lica 

 

 

c) Espessor: 

 

En general, si l’espessor a ésser soldat disminueix, es millora la soldabilitat del 

material. Les làmines gruixudes absorbeixen la calor amb taxes de refredament més 

ràpids que les làmines primes utilitzant el mateix tipus de soldadura.  

Una solució parcial per aquest fet es pre-escalfar la làmina i mantenir-la a una 

temperatura d’uns cents de graus centígrads per les condicions d’operació de la 

soldadura. 

 

2.1. Naturalesa de les superfícies metàl·liques 

 
El primer pas per la compressió dels processos de soldadura es constitueix per l’anàlisi dels 

fenòmens que intervenen quan es produeix el contacte de dues superfícies sòlides. En la 

teòrica sempre es considera dues superfícies planes, ideals perquè es produeixi un íntim 

contacte entre elles. Però en la pràctica, les superfícies metàl·liques rarament es troben en 

aquest estat. 

 

Per poder comprendre els processos reals, és necessari analitzar les característiques de les 

superfícies reals, tal i com són a la natura. Qualsevol superfície real examinada en l’escala 

atòmica és extremadament irregular. Donat que aquestes irregularitats estan distribuïdes de 

forma aleatòria, és summament improbable que poc més que alguns àtoms es posin en 

contacte íntim necessari per experimentar forces d’atracció sensibles. 

Un altre dels impediments que trobem per poder portar a terme una soldadura ideal, és la 

presència inevitable de capes d’òxid i humitat adherides a les superfícies metàl·liques. 

 

D’aquest anàlisi sorgeixen les dificultats que es presenten a l’hora de poder aconseguir una 

unió metàl·lica idònia al posar dos cossos en contacte. 

Tot i així, la ciència de la soldadura s’ocupa de l’estudi de mitjans pràctics per produir unions 

àtom a àtom a través de superfícies metàl·liques preexistents i amb un número suficient per tal 

d’atorgar una resistència mecànica satisfactòria. 
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Els recursos utilitzats per tal d’aconseguir aquest objectiu ens permetrà fer una classificació 

dels processos de soldadura. 

 

2.2. Tipus de soldadura 

 

Una manera d’aconseguir el contacte íntim de dos superfícies metàl·liques per la producció 

d’una soldadura, és la de sotmetre-les a una pressió recíproca. Si aquesta és d’una magnitud 

adequada, serà capaç de trencar les capes d’òxid i d’humitat, i també de deformar la superfície, 

aconseguint així el contacte necessari. Això dóna origen a el què es coneix com Soldadura per 

Pressió. 

Aquest procés, pot o no estar assistit per energia tèrmica, però s’ha de tenir en compte que 

quan això succeeix, la temperatura del procés s’ha de mantenir sota el punt de fusió dels 

material que hi intervenen. 

El principal efecte de l’ús de l’energia tèrmica és el de reduir la tensió de fluència dels materials 

a soldar, així com també el de dissociar els òxids i volatilitzar la humitat. 

 

L’altre camí per aconseguir una soldadura, és amb la utilització d’energia tèrmica per fondre 
localment els metalls que es volen unir, d’aquesta manera s’aconsegueix l’eliminació de les 
capes mencionades i l’íntim contacte per la fusió i solidificació dels materials en contacte. 
Generalment aquest tipus de soldadura és la coneguda com a Soldadura per Fusió. 
 

2.3. Classificació 
 

Classificar sistemàticament tots els processos de soldadura que s’utilitzen avui dia és una feina 

bastant complicada degut a que actualment existeixen un gran nombre d’aquests, i a més a 

més són diversos els criteris sota els quals es poden ordenar. 

Aquests criteris són els següents: 

 

 Per tipus de font d’energia: arc elèctric, corrent elèctrica, efecte joule, energia   

mecànica, energia química, etc. 

 Per processos físics d’unió: fusió, pressió, en estat sòlid. 

 Per medis de protecció: fundents, gasos inerts, gasos actius, buit. 

A més a més hem de tenir en compte que cap criteri és definitiu, ja que son molts els processos 

on es superposen dos o més d’aquests paràmetres. 
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2.3.1. Classificació AWS 
 

L’ American Welding Society (AWS) és una organització sense ànims de lucre dedicada als 

avenços de la ciència, la tecnologia i l’aplicació de la soldadura i processos d’unió i tall 

d’aliatges, incloent-hi la soldadura i projecció tèrmica. Aquesta organització és més coneguda 

pels seus procediments de codi i de certificació, que proporcionen els estàndards industrials 

per la soldadura i unió de metalls, plàstics i altres materials. 

La classificació general dels diferents processos de soldadura segons la AWS és la que es pot 

observar a la fig. 2.3. 

 
 

Fig. 2.3. Classificació general dels processos de soldadura segons AWS 
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2.3.2. Classificació EN ISO 4063 
 
La norma internacional EN ISO 4063 identifica cada procés amb un número de referència. 
Aquest sistema intenta ser una ajuda per la informació, plànols, documents de treball, 

especificacions de procediments de soldadura, etc. 

El número de referència de qualsevol procés està compost de tres dígits com a màxim.  Els 
principals grups de processos s’identifiquen amb un dígit, els grups amb dos dígits i subgrups 
s’identifiquen amb 3. 
 

Nº Ref. Designació Nº Ref. Designació 

 

1 

11 

 

111 

112 

114 

12 

121 

122 

124 

 

125 

13 

 

131 

135 

136 

 

137 

 

14 

 

141 

 

      15 

151 

152 

2 

21 

22 

221 

23 

24 

25 

3 

31 

311 

312 

313 

9 

91 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

918 

919 

924 

94 

941 

942 

 

 

Soldadura per arc 

Soldadura per arc sense protecció gasosa i elèctrode 

d’aportació. 

Soldadura per arc amb elèctrode revestit 

Soldadura per gravetat amb elèctrode revestit 

Soldadura per arc amb filferro tubular auto-protegit 

Soldadura per arc submergit 

Soldadura per arc submergit amb un filferro elèctrode 

Soldadura per arc submergit amb banda elèctrode 

Soldadura per arc submergit amb addició de pols 

metàl·lic 

Soldadura per arc submergit amb fil tubular 

Soldadura per arc protegit amb gas i elèctrode 

d'aportació 

Soldadura per arc amb gas inert; soldadura MIG 

Soldadura per arc amb gas actiu: soldadura MAG 

Soldadura per arc amb filferro tubular i protecció de gas 

actiu 

Soldadura per arc amb filferro tubular i protecció de 

inert 

Soldadura amb protecció gasosa i elèctrode no 

consumible 

Soldadura per arc amb gas inert i elèctrode de volframi; 

soldadura TIG 

Soldadura per arc plasma 

Soldadura MIG per arc plasma 

Soldadura per arc plasma amb pols 

Soldadura per resistència 

Soldadura per punts 

Soldadura per costura 

Soldadura per costura a solapa 

Soldadura per projeccions 

Soldadura per espurneig 

Soldadura a “tope” per resistència 

Soldadura per flama 

Soldadura oxigas 

Soldadura oxiacetilènic 

Soldadura oxipropà 

Soldadura oxhídric 

Soldadura forta, soldadura tova i coure-soldadura 

Soldadura forta 

Soldadura forta amb infrarojos 

Soldadura forta amb flama 

Soldadura forta en forn 

Soldadura forta per immersió 

Soldadura forta en bany de sals 

Soldadura forta per inducció 

Soldadura forta per resistència 

Soldadura forta per difusió 

Soldadura forta en vuit 

Soldadura tova 

Soldadura tova per infrarojos 

Soldadura tova per flama 

 

4 

41 

42 

44 

441 

45 

     48 

5 

51 

511 

512 

52 

521 

522 

7 

71 

72 

73 

74 

77 

     78 

    782 

    783 

 

784 

785 

 

786 

 

787 

788 

8 

81 

82 

821 

83 

84 

86 

87 

871 

88 

943 

944 

945 

946 

947 

948 

949 

951 

952 

954 

97 

971 

972 

 

Soldadura per pressió 

Soldadura per ultrasons 

Soldadura per fricció 

Soldadura per alta energia mecànica 

Soldadura per explosió 

Soldadura per difusió  

Soldadura per pressió en fred 

Soldadura per eix d’alta energia 

Soldadura per eix d’elèctrodes 

Soldadura per eix d’elèctrodes al buit 

Soldadura per eix d’elèctrodes sense buit 

Soldadura làser 

Soldadura làser en estat sòlid 

Soldadura làser a gas 

Altres processos de soldadura 

Soldadura aluminotèrmica 

Soldadura per electro-escòria 

Soldadura per electro-gas 

Soldadura per inducció 

Soldadura per percussió 

Soldadura d’espàrrecs 

Soldadura d’espàrrecs per resistència 

Soldadura d’espàrrecs per arc induït amb fèrula ceràmica o 

gas de protecció 

Soldadura d’espàrrecs per arc induït de cicle curt 

Soldadura d’espàrrecs per arc induït amb descarrega de 

condensadors 

Soldadura d’espàrrecs amb descarrega de condensadors 

amb ignició del filtre 

Soldadura d’espàrrecs per arc induït amb  collaret fusible 

Soldadura d’espàrrecs per fricció 

Tall i sanejament 

Tall amb flama 

Tall per arc 

Tall per arc aire 

Tall amb plasma 

Tall amb làser 

Sanejament amb flama 

Sanejament amb arc 

Sanejament amb arc aire 

Sanejament amb plasma 

Soldadura tova al forn 

Soldadura tova per immersió 

Soldadura tova en bany de sals 

Soldadura tova per inducció 

Soldadura tova per ultrasons 

Soldadura tova per resistència 

Soldadura per difusió 

Soldadura tova per onada 

Soldadura tova amb soldador (eina soldadura) 

Soldadura tova al buit 

Coure-soldadura  

Coure-soldadura amb gas 

Coure-soldadura amb arc 

 

Fig. 2.4. Classificació dels processos de soldadura segons EN ISO 4063 
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2.4. Higiene i seguretat  
 

La seguretat del personal involucrat a l’aplicació dels processos de soldadura s’ha de 
considerar com a primordial, per això s’han de prendre totes les precaucions pertinents per tal 
d’assegurar que el projecte de construcció o reparació arribi a terme sense perill. 
 

Quan es realitza una soldadura, l’operador ha d’observar amb especial atenció les regles de 

seguretat, amb la finalitat de comptar amb la màxima protecció personal i també per protegir a 

les altres persones que treballen al seu voltant. A la majoria dels casos, la seguretat és una 

qüestió de sentit comú. S’ha de remarcar que els accidents es poden evitar si es compleixen 

totes les normes de seguretat.  

 

Quan la soldadura o el tall s’apliquen, existeixen perills específics a la seguretat que s’han de 

tindre en compte per poder prendre les precaucions pertinents: 

  

 Els ulls i la pell exposada s’han de protegir de la intensa radiació infraroja (IR) i 
ultraviolada (UV), i també de la calor produïda per la soldadura o flama de tall. Una 
exposició prolongada de a la radiació ultraviolada, produïda per la soldadura, pot 
provocar des de inflamació fins a dany ocular permanent i càncer de pell. La llum 
originada per l'arc elèctric durant la soldadura genera una llum visible molt intensa. 
Particularment les zones blaves de l'espectre visible propers a l'UV i les vermelles 
properes en IR travessen la còrnia i el cristal·lí provocant un efecte altament 
encandilant que, a llarg termini, poden alterar la sensibilitat de la retina. Exposicions 
perllongades a la radiació infraroja causen una gradual i irreversible opacitat del 
cristal·lí (cataractes) i deterioració de la retina. 
 

 La roba protectora pels processos de soldadura varien segons la mesura, naturalesa i 

la posició de les feines a realitzar. Els soldadors han de portar roba de treball sense 

obertures per impedir que els rajos de l’arc entrin en contacte amb la pell; a més a més 

d’aquells treballs propers a la àrea de soldadura també han de portar la roba 

protectora.  

 

 La roba de llana és preferible a la de cotó, ja que la llana no es crema o es fa mal bé 

tan fàcilment per l’esquitxada de la soldadura, i a part ajuda a protegir al soldador dels 

canvis de temperatura.  

La roba de cotó, si es fa servir, ha d’estar químicament tractada per reduir la seva 

combustibilitat, qualsevol altre roba, hauria d’estar raonablement lliure de grassa i olis. 

 

 Les jaquetes, davantals, capes o protectors d’espatlla han d’ésser de cuir, materials 

resistents al foc o  d’algun altre material adequat per fer-se servir com a protecció 

contra l’esquitxada del metall desfet, la calor irradiada i les espurnes. Les espurnes es 

poden allotjar en els plecs de les mànigues, butxaques de la roba o punys dels 

granotes o pantalons, per això les mànigues i colls han d’estar embotonats i les 

butxaques s’han d’eliminar de la part davantera, sinó és possible, s’ha d’evitar portar a 

les butxaques qualsevol material inflamable com llumins, encenedors o paper de 

cel·lofana. Els pantalons i granotes no s’han de portar per fora del davantal de cuir. 

Pels treballs pesats s’han de posar polaines, botes altes o alguna altra forma de 

protecció per els turmells. 
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Fig. 2.5. Soldador amb roba de protecció i màscara 

 
 

 La protecció visual és un dels punts primordials, ja que durant tots els processos de 
soldadura elèctrica l’operari ha de portar posades les ulleres de seguretat per protegir 
els ulls d’esquitxades que ocasionalment entren a la careta. 
D’altra banda l’arc elèctric desprèn radiacions visibles i no visibles, aquestes últimes es 

són degudes als rajos ultraviolats i infrarojos, els quals són els que provoquen els 

majors danys. El tipus de cremada que produeix l’arc no és permanent, encara que és 

extremadament dolorosa, la sensació és com la de tenir sorra als ulls, a demès de tenir 

febre i assimilar una intolerància a qualsevol tipus de lluminositat. 

Amb la finalitat d’assegurar una completa protecció, el vidre inactínic de protecció ha de 

posseir una densitat adequada al procés i intensitat de corrent utilitzada (Ampers), la 

taula de la fig. 2.6. ajuda en la selecció del vidre adequat per les diverses màscares o 

caretes per soldar. 
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Fig. 2.6. Guia per la correcta selecció de densitat de lent de filtre 

 
 

 En el taller, durant la producció del treball, on hi podem trobar molts soldadors, és bo 
tenir espais delimitats per cadascú i així evitar les radiacions entre ells. Es poden 
utilitzar cortines que posseeixin filtres per rajos UV (ultraviolats) que donen un 
excel·lent disminució de la lluminositat de l’arc elèctric. 

 

 

 
 

Fig. 2.7. Soldador treballant en el seu espai delimitat pel treball 

 
 

 La pèrdua auditiva, ja sigui total o parcial, és el resultat directe del treball sense la 
protecció adequada, per evitar això, existeixen diferents dispositius protectors. 
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 Els processos de soldadura i de tall incrementa la pols i els nivells d’ozó a prop de la 

construcció, és per aquest motiu que la ventilació ha d’ésser adequada en el lloc de 

l’aplicació de la soldadura. Si es fan en un espai confinat, aquest ha d’estar 

adequadament airejat per impedir l’acumulació de materials tòxics, gasos combustibles 

o possibles diferències d’oxigen, per comprovar-ho s’han de fer servir instruments de 

monitoratge d’atmosferes nocives. On sigui impossible proveir ventilació adequada, els 

respiradors abastits d’aire o màscares connectades a mànegues amb aire se’n ha 

d’ocupar. 

En general, la ventilació mecànica s’utilitzarà sota les següents condicions: 

- En espais inferiors a 284 m² per soldar. 

- En un lloc que tingui una alçada al sostre inferior a 5m. 

- En espais confinats o a on hi hagi barreres que obstrueixin la ventilació. 

La ventilació natural considerada suficient per els processos de soldadura i de tall, és 

quan les condicions anomenades anteriorment no es troben presents en el treball. 

La ventilació ha de tenir com a mínim una velocitat de 57 m² / min per cada soldador. 

 

La inhalació de fums de soldadura pot ocasionar danys per a la salut. Els òrgans 
afectats i la gravetat de les lesions depenen dels contaminants presents en els fums i 
de la quantitat inhalada. Els principals efectes perjudicials derivats de la inhalació dels 
fums de soldadura, els podem classificar generalment en: efectes aguts, crònics, 
sensibilitzants, cancerígens i teratògens.  

 
Efectes aguts 
S'entén com a efectes aguts aquells que sobrevenen per exposicions a altes 
concentracions de contaminants durant curts períodes de temps, que en el cas 
dels treballs de soldadura podrien arribar a ser d'una jornada laboral. Aquests 
danys es corresponen amb el concepte de “accidents de treball” i els més 
comuns són:  
 
- Irritació del tracte respiratori 
Alguns metalls com el beril·li, cadmi, coure, crom i níquel irriten els teixits, la 
qual cosa pot donar origen a inflamacions pulmonars (pneumonitis) i 
acumulacions de líquids (edemes) de diferent gravetat segons el metall i la 
severitat de l'exposició.  Certs gasos i vapors tals com els àcids clorhídric i 
fluorhídric, l’acroleína, l'ozó i el diòxid de nitrogen (NO2) provoquen la irritació 
de les mucoses de les vies respiratòries i del teixit pulmonar, i depenent de la 
seva concentració i del temps d'exposició, poden ocasionar des de lleus 
irritacions passatgeres fins a, en casos especialment desfavorables, la mort per 
edema pulmonar.  
En el cas de les quatre primeres substàncies la seva acció irritant immediata 
sobre ulls, nas i gola pot servir d'alerta al soldador, per contra en el cas de les 
altres dues i en el dels metalls anteriors, la seva inhalació pot passar 
desapercebuda no apareixent els símptomes de la intoxicació fins a 24 hores 
després de l'exposició.  

 
- Asfíxia química 
El monòxid de carboni (CO) i el monòxid de nitrogen (NO) actuen sobre els 
glòbuls vermells de la sang modificant la seva composició de manera que la 
seva funció d’oxigenació dels teixits queda disminuïda temporalment, la qual 
cosa provoca maldecaps, atordiment i malestar creixents conforme augmenta 
la dosi inhalada. En condicions extremadament desfavorables, com podria ser 
treballant a l'interior d'espais confinats sense la ventilació adequada, podria 
arribar-se a la inconsciència i fins i tot a la mort per asfíxia química. 
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- Febre dels metalls 
Els fums metàl·lics, fonamentalment els del zinc, poden provocar l'anomenada 
“febre dels metalls” caracteritzada per forts tremolors i altres símptomes 
similars als de la grip que es presenten durant la nit posterior a l'exposició, i que 
normalment remeten posteriorment sense deixar seqüeles.  

 
Efectes crònics 
Es consideren efectes crònics aquells que es presenten com a conseqüència 
de llargs períodes d'exposició a concentracions moderades de contaminants. 
Aquests efectes són els més característics de la inhalació de tot tipus de fums 
de soldadura i es manifesten després de llargs anys de treball, fins i tot 
finalitzada la vida laboral, a causa de la seva acumulació progressiva a 
l'organisme o al procés de deterioració dels òrgans afectats. 

 
- Efectes crònics sobre el sistema respiratori 
Les fines partícules que formen els fums de soldadura poden penetrar fins a la 
zona més profunda dels pulmons i al llarg del temps arribar a causar danys de 
molt tipus que van des de pneumoconiosis benignes amb lleus sobrecàrregues 
pulmonars, com és el cas del ferro, que fins i tot poden remetre, fins a greus 
fibrosis pulmonars com les causades pel beril·li. L'exposició continuada a gasos 
i vapors irritants pot conduir a patologies bronco-pulmonars cròniques, com en 
el cas dels fluorurs.  

 
- Efectes crònics sobre altres òrgans  
Certs metalls, tals com el beril·li, cadmi, coure, manganès i plom, i gasos com 
el monòxid de carboni (CO) i monòxid de nitrogen (NO), es dissolen en la sang 
pulmonar i es distribueixen per tot l'organisme podent arribar a originar 
deterioracions progressives en diferents òrgans com l’estómac, ronyons, cor, 
fetge, ossos, sistema nerviós, etc.  

 
Efectes sensibilitzants 
Es diu que una substància és sensibilitzant quan després d'exposicions a 
aquesta, més o menys prolongades o intenses, s'origina una hipersensibilitat 
cap a la mateixa, de manera que posteriors mínimes exposicions 
desencadenen reaccions fisiològiques adverses, molt superiors a les quals en 
principi caldria esperar. Els fums de soldadura, depenent de les 
característiques del procés seguit, poden contenir algunes d'aquestes 
substàncies sensibilitzants capaces d'actuar generalment sobre el sistema 
respiratori, sent l'asma el seu efecte més comú.  

 
Efectes cancerígens 
En els fums de soldadura, depenent dels processos, poden estar presents 
substàncies potencialment cancerígenes. Els coneixements actuals no 
permeten definir amb suficient certesa el caràcter cancerigen dels fums de 
soldadura. 

 

 Prevenir lesions del personal. S’ha de tenir extrema cautela al fer servir qualsevol equip 
de soldadura o de tall, ja que poden provocar incendis, explosions, xocs elèctrics o 
agents nocius. Les precaucions de seguretat que s’anunciaran a continuació han de ser 
observades per els treballadors que soldin o tallin i pels enginyers a càrrec dels treballs 
que es porten a terme: 
 

- No permetre que persones sense autorització facin servir els equips de 

soldadura i de tall. 

 

- Treure tot el material inflamable, com el cotó, draps, olis, gasolina, etc., de la 

zona adjacent a la soldadura. 
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- No fer soldadures en construccions amb pisos de fusta, a menys que aquests 

estiguin protegits del metall ardent mitjançant teles resistents al foc, sorra i 

altres materials a proba de foc, assegurant que les espurnes no caiguin a 

l’operador o a qualsevol component de l’equipament per soldar. 

 

- No deixar burilles, residus d’alumini o eines al terra o al voltant del equip 

soldador, ja que els accidents o incendis poden succeir. 

 

- Mantenir els extintors a la càrrega adequada per el tipus de treball que 

s’estigui realitzant, assegurant-se que estiguin operatius en tot moment i que 

estiguin a l’abast de tothom. 

 

- S’han de marcar les peces calentes després de soldar-les o col·locar-les en 

un lloc assignat per aquestes.  

 

- L’ humitat entre el cos i quelcom electrificat formen una línia a terra que poden 

conduir corrent al cos de l’operador i produir-li un xoc elèctric. L’operador mai 

ha d’estar sobre un toll o terra humit m’entres estigui soldant, com tampoc ha 

de treballar en un lloc humit, haurà de conservar les mans, vestuari i lloc de 

treball completament sec. 

 

- Totes les persones involucrades en els processos han d’estar familiaritzades 

amb les normes de seguretat aplicades al treball. 

 

- Els cilindres de gas comprimit s’han de manipular cuidadosament i han 

d’assegurar-se quan estiguin en ús; la tapa protectora de la vàlvula ha de 

mantenir-se fins l’acoblament de l’equip al envàs i deixar-se a mà. 

 

- Abans de connectar el regulador a la vàlvula del cilindre, aquesta s’ha d’obrir i 
tancar momentàniament, per netejar la pols i la brutícia que d’altre manera 
podrien entrar al regulador. L’operador de la vàlvula ha d’estar al costat del 
manòmetre regulador, mai davant d’ell. 

 

2.5. Preparació de vores i tipus d’unió 
 

Hi ha poques decisions més importants que afectin a l’èxit de la soldadura que la del correcte 

disseny de les unions; els problemes de qualitat o execució de la soldadura sovint poden ser 

atribuïts al disseny erroni de la preparació de les vores. El disseny de les unions és determinat 

pels requeriments de la resistència, aliatges, espessors dels materials, tipus i posicions 

d’aquests, els accessos i el procés de soldadura a fer servir. 

Les vores en una soldadura es una obertura entre dues peces a soldar, preparada per tal de 

facilitar l’espai per contenir la soldadura. Aquestes vores poden tenir diverses geometries 

depenent dels espessors de les peces a soldar, el procés de soldadura que es vol utilitzar i 

l’aplicació d’aquesta. 
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Fig. 2.8. Tipus de preparació de vores en una soldadura 

 

 

En peces de grans espessors, s’utilitzen les vores en U, U doble, J i J doble en comptes de 

vores en V, V doble, bisell simple i bisell doble, amb la finalitat d’estalviar material d’aportació, i 

al mateix temps reduir l’aportació tèrmica i les deformacions. 

 

Pel que fa a les unions de soldadura, hi ha tres formes fonamentals; a “tope”, a filet i de vora, 

aquestes s’il·lustren a continuació: 
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Fig. 2.9. Unions fonamentals de soldadura 

 

 

A la fig. 2.10. es mostren de manera general alguns tipus d’unions més utilitzats en la 

soldadura. 

 

 

 
 

Fig. 2.10. Disseny d’unions habituals en soldadura 

 
 

2.6. Posicions de soldadura 
 
Es preferible, soldar en posició plana o sota la mà, abans que qualsevol altre posició; és fàcil 

per l’operari dipositar un metall de gran qualitat i amb gran velocitat, el basal es més gran en 

aquesta posició, amb una lenta solidificació i velocitat de refredament, permetent als gasos que 

es  desenvolupin gradualment des del basal, reduint la porositat.  
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La força de gravetat en posicions tals com la vertical i l’horitzontal implica que el basal tendeixi 

a caure, fent més difícil aconseguir un perfil de soldadura acceptable, per això s’han 

desenvolupat tècniques per totes les posicions, les quals es poden classificar d’acord a la 

posició en que es troba la unió o les seccions a soldar.  

 

En general, la qualitat de la soldadura ve determinada pels procediments específics i l’habilitat 

dels soldadors a aplicar aquests procediments.  

Moltes vegades les decisions de com s’ha de fer la soldadura, el metall d’aportació i els 

paràmetres de la soldadura es deixen a l’elecció de l’operari, mentre això pugui ser acceptable 

en situacions on la qualitat de la soldadura és només incidental per la integritat de la fabricació, 

però no es permet quan és crucial pel desenvolupament dels components. 
 

 

POSICIONS D’APLICACIÓ DE SOLDADURA 

SOLDADURA A “TOPE” 

DENOMINACIÓ AWS DESCRIPCIÓ CROQUIS 

1G 
Planxa horitzontal 

Soldadura plana 

 

 

2G 
Planxa vertical 

Soldadura de cornisa 

 

 

3G 

Planxa vertical 

Soldadura vertical 

Ascendent o 

Descendent 

 

 

4G 
Planxa horitzontal 

Soldadura sobrecap 
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POSICIONS D’APLICACIÓ DE SOLDADURA 

SOLDADURA A ANGLE 

DENOMINACIÓ AWS DESCRIPCIÓ CROQUIS 

1F 

Planxa inclinada 

Soldadura plana 

acunada 

 

 

2F 

Planxa horitzontal 

Soldadura de racó 

 

 

 

3F 

Planxa vertical 

Soldadura vertical 

Ascendent o 

Descendent 

 

 

4F 
Planxa horitzontal 

Soldadura sobrecap 
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POSICIONS D’APLICACIÓ DE SOLDADURA 

SOLDADURA DE TUBS A “TOPE” 

DENOMINACIÓ AWS DESCRIPCIÓ CROQUIS 

1G 

Tub horitzontal 

Moviment de rotació 

Soldadura plana 

 

 

2G 

Tub vertical 

Sense Moviment 

Soldadura de cornisa 

 

 

5G 

Tub horitzontal 

Sense Moviment 

Soldadura plana, 

vertical i sobrecap  

6G 

Tub inclinat 

Sense Moviment 

Soldadura vertical 
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POSICIONS D’APLICACIÓ DE SOLDADURA 
SOLDADURA DE TUBS A ANGLE 

DENOMINACIÓ AWS DESCRIPCIÓ CROQUIS 

1F 
Tub inclinat 

Moviment de rotació 
Soldadura plana 

 

 
 

2F 
Tub vertical 

Sense Moviment 
Soldadura de cornisa 

 

 
 

2FR 
Tub horitzontal 

Moviment de rotació 
Soldadura de cornisa 

 

 

4F 
Tub vertical 

Sense Moviment 
Soldadura sobrecap 

 

 
 

5F 

Tub horitzontal 
Sense Moviment 

Soldadura sobrecap, 
plana i cornisa 

 

 
 

 

Fig. 2.11. Posicions d’aplicació de soldadura 

 
 

2.7. Qualificació dels soldadors 
 
La necessitat que soldadors qualificats treballin en el procés, és sovint un requisit ja sigui per la 

norma que s’hi aplica, les especificacions tècniques o el contracte del projecte.  

Els principis d’aprovació de la qualificació, estan basats en requisits estàndards de l’assaig de 

les peces de prova, una llista de condicions, un número de variables essencials i els rangs 

corresponents d’aprovació. 

Durant la qualificació del soldador, aquest està obligat a soldar una mostra/Test coupon (petita 

planxa o canonada de prova) d’un material igual o semblant a l’existent que hi haurà durant la 

soldadura en el procés de producció. Un exemple d’aquesta mostra o test coupon es pot 

observar a la fig. 2.12. 
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Fig. 2.12. Mostra o test coupon de qualificació del soldador i producció 

 

 

Un cop soldada la mostra pel soldador en qüestió, aquesta serà sotmesa a assaigs no 

destructius i destructius. Amb els resultats d’aquests, es podrà comprovar si es garanteix que la 

soldadura realitzada es troba dintre els estàndards d’aprovació mínims requerits. 

 Els requisits de les qualificacions garanteixen que el personal utilitzat durant la producció serà 

l’adequat, ja que aquestes inclouen una gran varietat de materials, procediments, processos, 

equips i personal, a més de donar confiança al client de que els soldadors estan emparats i són 

capaços de produir soldadures òptimes segons el procediment i les especificacions 

corresponents a cada procés de producció. 

Aquestes proves no garanteixen que el soldador produeixi soldadures satisfactòries cada cop, 

però es podrà eliminar o evitar l’ús del personal del qual el treball no sigui acceptable. 

Conseqüentment, durant els processos de construcció, la feina dels soldadors ha de ser 

inspeccionada abans de començar i després d’acabar.   

 La fig. 2.13. mostra els tipus de proves que es requereixen per qualificar als soldadors, 

per les diverses posicions de soldadura. 
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Posició de la 

soldadura  

(1) 

Progressió 

de la 

soldadura 

Configuració de les unions o peces de prova 

Planxa a “tope” bisellada Tub bisellat Planxa a filet Tub a filet 

F/1G 

F/1F 

Qualsevol 

Planxa horitzontal

 

Eix horitzontal i el tub en rotació

 

  

H-V/2G 

H/2F 

Qualsevol 

Planxa vertical 

Eix de la soldadura horitzontal 

 

 

 

Eix vertical i el tub fix 

 

Planxa horitzontal 

Eix de la soldadura horitzontal 

 
 

V/3G 

V-D/3G 

 

V/3F 

 

Ascendent, 

Descendent 

 

Ascendent, 

Planxa vertical 

Eix vertical de la soldadura 

(2) 

 

Eix vertical de la soldadura 

(2) 
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V-D/3F Descendent 

 

 

 

O/4G 

O/4G 

Qualsevol 

Planxa horitzontal 

 

 

(2) 

Planxa horitzontal

 

Eix vertical i el tub fix 

 

TH/5G 

TH/5F 

 n.a. 

Eix horitzontal i el tub fix 

 

 

n.a. 

 

Eix horitzontal i el tub fix 
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TI/6G 

 

 

TI/6F 

Qualsevol, 

però només 

en posició 

vertical 

 

Ascendent a 

menys que 

s’acordi 

d’una altra     

manera 

n.a. 

Eix inclinat a 45º i el tub fix 

 

n.a. 

 

(1) Explicació:     

                                                                                                                                                                                 

F/...= Posició plana; H-V/...= Soldadura de bisell horitzontal-vertical; H/...= Soldadura de filet horitzontal; V/...= Posició vertical ascendent; V-D/...= Posició vertical descendent 

O/...= Posició sobrecap; TH/...= Tub horitzontal, fix; TI/...= Tub inclinat a 45º, fix 

 

(2) Inclosa en la posició TH/5G/5F o TI/6G/6F respectivament. 

 

 
Fig. 2.13. Proves per qualificació de soldadors  
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2.8. WPS / PQR 

 
La necessitat de que els soldadors qualificats hagin de treballar en processos de soldadura 

aprovats, és sovint un requeriment de la norma que s’estigui aplicant, d’acord al disseny o un 

requisit d’especificació del contracte; a més això és necessari perquè el constructor pugui 

demostrar al client, a les autoritats reguladores o, si fos cas de dany o pèrdua de l’estructura, a 

una cort de justícia, que la soldadura es va portar a terme d’acord a les exigències i amb la 

qualitat exigida. 

Per això s’ha de desenvolupar una especificació del procediment de soldadura o WPS (Weld 

Procedure Specification) que és una instrucció escrita que a on s’hi especifiquen materials, 

consumibles, i preparacions de les vores per una unió determinada, etc., d’acord a la norma 

especificada, així com l’execució de la seqüència del treball i en molts casos els criteris 

d’acceptació i mètodes d’inspecció. 

El propòsit del WPS és el d’assegurar que els criteris d’acceptació puguin ser trobats 

consistents, incloent-hi propietats mecàniques i nivells d’efectes; això també és útil en 

implementar procediments de control de qualitat, en estandarditzar els mètodes de soldadura, 

els temps de producció, costos i controlar els horaris de producció, no obstant el seu principi es 

donar-li al soldador instruccions clares i inequívoques de com s’ha de realitzar la soldadura.  

 

Per confirmar que el procediment de soldadura que es segueix és capaç de proveir la 

resistència necessària i que estigui lliure de defectes, la WPS és aprovada o qualificada per un 

document que la valida i la recolza, aquest s’anomena Report de qualificació del procediment 

PQR (Procedure Qualification Record) o WPAR (Weld Procedure Approval Record). 

 

En el PQR es registren els valors reals de les variables del procés de soldadura que s’utilitza, 

per executar una qualificació en una proveta soldada i els valors dels resultats obtinguts de les 

proves i assaigs efectuats a la mateixa. 

 

Per efectes contractuals i per efectuar soldadures similars en un futur, les proves realitzades 
són igualment aplicables tant per la soldadura a màquina com per la soldadura manual; a més 
es inútil dur a terme, per cada petita variació del material, espessor o mètodes de soldadura, un 
nou assaig de procediments. Per tant, els materials es divideixen en grups que corresponen a 
aliatges amb característiques similars de soldadura. Una prova realitzada sobre un metall d’un 
dels designats es considera aplicable a tots els demés aliatges dins del mateix grup. A L’annex 
A es poden observar exemples d’una WPS i PQR. 
 

2.9. La unió soldada 

 

L’estructura d’unió soldada es pot dividir en tres zones ben diferents: 

 El metall base (MB): És la zona de material que no ha patit ninguna modificació 
important. 
 

 La zona tèrmicament alterada (ZTA): És aquella part del material que ha patit 
modificacions importants però sense arribar a la fusió. 
 

 La zona fosa (ZF): Aquesta es composa del material fos durant el procés de soldadura i 
després solidificat originant el cordó. 
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Fig. 2.14. Zones d’estructura d’una unió soldada. 

(1) Metall Base; (2) Zona tèrmicament alterada; (3) Zona fosa 

 

 

La característica de la zona fosa i de la zona tèrmicament alterada son determinants pel que fa 
la qualitat de la soldadura. 
En els següents punts us passem a detallar les seves característiques més importants. 
 

2.9.1. La zona fosa (ZF) 
 

La solidificació de la zona fosa comença amb la nucleació dels nous grans a la superfície de 

separació amb la tèrmicament alterada. A aquesta fase li prossegueix un creixement de tipus 

dendrític, dissenyat per maximitzar la dissipació de calor a la interfase. 

 

 
 

Fig. 2.15. Creixement dendrític 

 

 

La dimensió final dels grans resulta fonamental per determinar la propietat mecànica de la unió 

soldada, per exemple, una estructura amb una mida de gra gran resulta particularment 

desfavorable per algunes propietats com la tenacitat. 
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Els factors que determinen la mida dels grans són: 

 La velocitat de refredament: Altes velocitats de refredament (cicles tèrmics severs) 
fan que hi hagi grans de dimensions reduïdes, mentre els cicles tèrmics tous donen 
origen a una estructura de gra més gran. 

 

 Número de transformacions al·lotròpiques al estat sòlid: A cada transformació li 
correspon una disminució de les dimensions dels grans.  

 

 Dimensions del material base: Ja que l’estructura de la zona fosa tendeix a “copiar” 
a aquella del material base. 

 

2.9.2. La zona tèrmicament alterada (ZTA) 
 

Com ja hem dit abans, la ZTA correspon a la zona veïna al cordó de soldadura, que ha patit 

importants canvis en l'estructura cristal·lina. Les seves dimensions i estructura estan 

directament lligades al tipus de material base utilitzat.  

 

Pel que fa als acers, podem identificar dos casos: 

 

- Acers no aliats o de baix aliatge: En aquest cas la ZTA es pot subdividir en tres zones, 
l’estructura de la qual està lligada a la temperatura màxima aconseguida durant el 
procés. Tindrem una zona de mida de gra gran per aquells punts que arribin a 
temperatures compreses entre 1100°C i 1500°C, una zona recristal·litzada amb una 
mida gra més fi per temperatures compreses entre 850°C i 1100°C i una zona amb 
austenització parcial per permanències entre els 720°C i els 850°C. 

 

 
 

Fig. 2.16. Estructura metal·lúrgica d’un cordó de soldadura  

en comparació amb el diagrama Fe3-C 

 

 

- Acers inoxidables: En la porció de ZTA que arriba a temperatures compreses entre els 
450°C i els 850ºC (pels inoxidables al crom-níquel) o entre els 950°C i els 1150°C (pels 
inoxidables de solament crom) es verifica el fenomen de la sensibilització, o més ben 
dit, la precipitació en el límit de gra de carburs de crom; Com a conseqüència el 
contingut de crom es rebaixa notablement i ja no és suficient per garantir una protecció 
eficaç a la corrosió. 
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3. PROCESSOS DE SOLDADURA 
 

Hem de tenir en compte que cada un dels processos de soldadura té els seus avantatges i 

limitacions depenent de les aplicacions, i poden ser més o menys propensos a determinats 

tipus de discontinuïtats. 

Dit això, el processos de soldadura més utilitzats en el món naval i en tots els àmbits de la 
construcció i producció d’elements metàl·lics són els següents: 
 

3.1. Soldadura per arc elèctric  
 
En aquesta categoria es troben tots aquells processos en els quals la calor necessària per la 

fusió ve donada per l’arc elèctric que es forma entre un elèctrode i el material a fondre. 

L’energia elèctrica es transforma en energia tèrmica, arribant aquesta energia fins a una 

temperatura aproximada d’uns 4000ºC. 

L’energia elèctrica és un flux d’electrons a través d’un circuit tancat. Quan es fa una petita 

ruptura dins de qualsevol part, o l’obertura del circuit, els electrons es mouen a gran velocitat i 

salten a través de l’espai lliure entre els dos terminals (1,5 - 3mm), produint una espurna 

elèctrica, amb la suficient pressió o voltatge, per fer fluir els electrons de forma continuada. A 

través d’aquesta espurna es forma l’arc elèctric, fonent-se el metall a mida que es va avançant. 

L’arc elèctric és, per tant, un flux continu d’electrons a través d’un medi gasós, que genera llum 

i calor. 

L’elèctrode utilitzat per aquest propòsit pot ser consumible o no; en el primer cas actua també 

un material d’aportació que es constitueix d’una vareta revestida o d’un fil continu, mentre que 

en el segon cas es tracta solament d’una vareta de tungstè continguda en una torxa. 

La major part dels processos d’aquest tipus necessiten una aportació de gas per tal d’originar 
una atmosfera protectora, i així protegir el bany de soldadura de fenòmens com l’oxidació. 
 
 

3.1.1. Soldadura per arc amb elèctrode revestit (SMAW) 
 
El procés de soldadura amb elèctrode revestit, també conegut com a SMAW (Shielded Metal 
Arc Welding) és el més àmpliament utilitzat dins dels diversos processos de soldadura per arc, 
ja que ofereix excel·lents resultats en termes de qualitat, mantenint també una gran versatilitat. 
L’equip necessari per portar-ho a terme és tirant a simple; consisteix en un generador que a 

través d'un cable d'alimentació es connecta el sistema pinça-elèctrode, i a part hi ha el cable de 

massa connectat al material base que permet tancar el circuit.  

 

 
 

Fig. 3.1. Soldadura SMAW 
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Fig. 3.2. Màquina per soldadura SMAW 

 

 

Les corrents estan compreses entre els 50 i els 300 A, mentre que les potències són inferiors 

als 10 kW. 

Podent utilitzar tant corrent alterna (AC) como corrent continua (CC), depenent de la font 

d’alimentació per la soldadura i l’elèctrode escollit, sempre serà preferible utilitzar corrent 

continua. 

És important remarcar la possibilitat que hi ha d’escollir la polaritat de la corrent continua. Una 

polaritat directa (peça amb pol positiu i elèctrode amb pol negatiu) implica una penetració dèbil 

i, per tant, indicada per la soldadura de xapes o vores bastant allunyades entre elles; mentre 

que una polaritat inversa (peça amb pol negatiu i elèctrode amb pol positiu) pot produir una 

major profunditat de penetració. 

 

 
 

Fig. 3.3. Efecte de la polaritat i del tipus de corrent 

 

 

Per originar l’arc elèctric, l’elèctrode es frega una mica contra la peça de treball i just després 

s’allunya (per evitar així que aquest es soldi a la peça) fins a una distància que permeti 

mantenir-se l’arc. Així la calor generada fon el material base i l’elèctrode, produint el bany de 

soldadura, que una vegada solidificat constituirà el cordó de soldadura. 
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Durant la fusió, l’ànima de l’elèctrode serà el material d’aportació, influint a la composició 
química del cordó, mentre que el revestiment formarà per un banda una escòria sòlida 
protectora del bany (que s’ha d’eliminar tan bon punt sigui possible, per evitar possibles 
processos de corrosió) i per altra banda formarà una protecció gasosa a l’entorn de la zona 
fosa. 

 

 
 

Fig. 3.4. Elèctrode durant la soldadura SMAW 

 
 

3.1.1.1. Revestiment dels elèctrodes 
 

Depenent de l’elèctrode que es vulgui utilitzar, el revestiment realitza una o més d’una de les 

funcions següents: 

 

 Proporciona un gas protector de l’arc i evita la contaminació atmosfèrica excessiva del 

metall d'aportació fos. 

 

 Proporciona eliminadors, desoxidants i fundents per netejar la soldadura i evitar el 

creixement del gra en el metall de soldadura. 

 

 Estableix les característiques elèctriques de l’elèctrode, estabilitza l’arc de soldadura. 

 

 Proporciona una cobertura d’escòria per protegir el metall de soldadura calent de l'aire i 

millora les propietats mecàniques, la forma del cordó, i neteja de la superfície del metall 

de soldadura. 

 

 Proporciona un mitjà d'addició d'elements aliats per produir una química apropiada del 

metall de soldadura, propietats mecàniques i augmentar l'eficiència de deposició. 
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Per la importància que té l’elèctrode durant el procés, aquest ha d’ésser atentament avaluat en 

funció de la soldadura que es vol portar a terme.  

A dia d’avui, el mercat ens ofereix diversos tipus de varetes, però tots aquests poden agrupar-

se en 4 grans grups. Aquests són els següents: 

 

 Varetes de revestiment bàsic  Es caracteritzen per la presència d’un gran nombre 

d’elements depuratius, per tal d’obtenir unes característiques òptimes de la junta 

soldada. Coma a conseqüència produeixen molta escòria, un bany molt viscós i són 

també la causa d’una certa inestabilitat de l’arc elèctric. 

 

  Varetes de revestiment àcid  Produeixen un revestiment menys viscós que l’anterior 

permetent així una major penetració, però al mateix temps no influeixen molt en la 

composició del bany, ja que estan compostos d’elements desoxidants. 

 

 Varetes de revestiment rútil  Són similars a les àcides però caracteritzades per la 

presència del rútil (diòxid de Titani, TiO2), que dóna al dipòsit una notable fluïdesa i un 

òptim aspecte superficial. 

 

 Varetes de revestiment de cel·lulosa  El revestiment, en aquest cas, està compost de 
cel·lulosa que crema durant la soldadura proporcionant una abundant protecció gasosa 
i una notable quantitat de calor al bany. Quasi bé no hi ha escòria, mentre que la 
presència d’hidrogen del revestiment, les fa inadequades per les soldadures d’acer Cr-
Mo i d’alguns inoxidables, ja que poden donar lloc a esquerdes amb fred. 

 
 

3.1.1.2. Avantatges i limitacions del procés 
 
Els avantatges més comuns d’aquest procés són: 

 

 L’equip és relativament simple, sense tenir un cost molt elevat i portable. 

 Es pot portar a terme en àrees d’accés limitat. 

 És menys sensible al vent i a les corrents d’aire en comparació als altres processos. 

 És adequat per la major part dels metalls i aliatges. 

 És aplicable a una gran varietat d’espessors, en general majors de 2mm. 

 

Les limitacions més comunes d’aquest procés són: 

 

 Les deposicions són menors a d’altres processos com el GMAW. 

 L’escòria ha d’ésser eliminada de cada passada de soldadura depositada, a les 

parades i començaments, i abans de dipositar un cordó de soldadura adjacent a aquest 

o en un cordó de soldadura dipositat prèviament. 

 Requereix una gran habilitat del soldador. 

 A partir d’espessor majors a 38mm, aquest procés no resulta productiu. 

 No és aplicable a metalls amb un baix punt de fusió (com per exemple l’estany, el plom 

i el zinc), ni tampoc a metalls d’alta sensibilitat a l’oxidació (com per exemple titani, 

tàntal, zirconi i niobi) ja que la protecció que proporciona és insuficient per evitar la 

contaminació d’oxigen de la soldadura. 
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3.1.1.3. Aplicacions 

 
Aquest procés s’utilitza en soldadures de producció curtes i treballs de manteniment. És 
aplicable a acers al carboni, acers aliats, inoxidables, foneries i metalls no ferris com l’alumini, 
coure, níquel i els seus aliatges. 
 

Aquest procés de soldadura és el més utilitzat en l’àmbit de la construcció naval, principalment  
degut a la seva versatilitat, ja que pot ser transportat i utilitzat en qualsevol lloc, inclús amb 
restriccions d’espai. 
 
 

3.1.2. Soldadura per arc amb gas inert i elèctrode de Tungstè (GTAW) 
 
Al procediment de soldadura per arc sota un gas protector amb elèctrode no consumible, també 

se’l pot anomenar TIG (Tungsten Inert Gas) o GTAW (Gas Tungsten Arc Welding), utilitza com 

a font d’energia l’arc elèctric establert entre un elèctrode no consumible i la peça a soldar, 

mentre que un gas inert protegeix el bany de fusió. 

L’elèctrode està compost d’una vareta de tungstè continguda en una torxa que proporciona 

també el subministrament del gas protector (normalment argó, heli o barreges d’aquests amb 

l’hidrogen). 

Degut a que l’elèctrode és no consumible, és possible la utilització de varetes com material 

d’aportació. 

 
 

Fig. 3.5. Soldadura GTAW  
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Fig. 3.6. Màquina per soldadura GTAW  

 

 

La potència requerida pel procés està compresa entre els 8 i els 20kW. 

És important remarcar que la soldadura GTAW requereix més que els altres processos una 

bona preparació del soldador; el característic elèctrode de tungstè s’ha de mantenir sempre a 

una distancia adient del bany de soldadura, per evitar la contaminació d’aquest. En cas de 

contacte, l’elèctrode pot fragmentar-se deixant fragments de tungstè al bany de soldadura que 

després poden donar lloc a punts de trencament fràgil. 

 

Degut a l’alta estabilitat de l’arc, les reduïdes dimensions de la font de calor i la possibilitat 
d’operar sense material d’aportació, fa del procés GTAW sigui molt adequat per a realitzar 
soldadures d’una qualitat molt elevada en espessors crítics o en materials particularment 
sensibles a la calor com poden ser els acers inoxidables. 
 
 

3.1.2.1. Consumibles 
 
Ja que el procés GTAW és un procés que no produeix escòria i que es realitza en una 

atmosfera inerta que no provoca reaccions en el bany, el material d’aportació haurà de tenir 

una composició química similar a la del material base. 

 

Durant el procés és molt important que la part calenta de la vareta estigui lo suficientment a 

prop del bany de fusió per tal que la cobreixi el gas protector. 

 

Les varetes es representen en diversos diàmetres, 1.1, 1.6, 2, 2.4, 3.2, 4 i 4.8 mm, i amb una 

longitud de 900 mm. 
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Les varetes obeeixen a les següents especificacions de l’American Welding Society (AWS), 

classificades en tres tipus:  

 

 Varetes per acers de carboni  Aquestes varetes es classifiquen en base la seva 

composició química i propietats mecàniques del material dipositat. 

 

 Varetes per acers de baix aliatge  Aquestes varetes es classifiquen d’acord amb la 

seva composició química i propietats mecàniques del metall dipositat. 

 

 Varetes per acers inoxidables  Aquestes varetes es classifiquen d’acord amb la seva 
composició química i propietats mecàniques i inclouen acers en els que el crom 
excedeix del 4% i el níquel no supera el 50% de l’aliatge. 

 
 

3.1.2.2. Avantatges i limitacions del procés 
 

Els avantatges més comuns d’aquest procés són: 

 

 Produeix soldadures altament pures,  generalment sense defectes. 

 Permet un excel·lent control de la penetració en la passada d’arrel 

 Es pot utilitzar amb o sense metall d’aportació, depenent de l’aplicació. 

 No produeix fums. 

 Permet el control independent de la font d’energia i del metall d’aportació. 

 Alta velocitat de soldadura en espessors per sota dels 3 – 4mm. 

 Es pot utilitzar en tot tipus d’unions i posicions. 

 No es produeix escòria, ni projeccions. 

Les limitacions més comunes d’aquest procés són: 

 La taxa de deposicions és menor a la que es pot aconseguir amb altres processos de 

soldadura per arc. 

 Té una baixa tolerància als contaminants. 

 Dificultat en la correcte protecció de la zona de soldadura en entorns amb corrents 

d’aire. 

 La seva aplicació manual exigeix una gran habilitat per part del soldador. 

 No resulta econòmic per espessors majors a 10mm. 

 Major quantitat de radiació ultra violeta en comparació a d’altres processos, el que 
requereix una correcte protecció. 

 
 

3.1.2.3. Aplicacions 
 
És normal realitzar el cordó d’arrel amb aquest procés en soldadures de responsabilitat en les 

que no es pugui realitzar un sanejament de l’arrel. No resulta econòmica per soldar espessors 

superiors a 8mm, degut a la seva baixa taxa de deposició. 

 

El procés GTAW s’aplica principalment amb acers inoxidables, acers al carboni, al Cr-Mo 

resistents a la calor, alumini, magnesi, níquel i els seus aliatges. S’ha de destacar la 

importància d’aquest procés en la soldadura de cascs d’embarcacions d’alumini, soldadura de 

canonades, i superestructures del vaixell. 
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Amb aquest procés és recomanable la soldadura en horitzontal, ja que simplifica l’operació i 
permet obtenir una major qualitat. 
 

 
3.1.3. Soldadura per arc metàl·lic amb protecció de gas (GMAW) 
 

El procés de soldadura per arc metàl·lic amb protecció de gas, també conegut per les sigles 

MIG/MAG, és aquell en el qual la calor necessària per la soldadura és generada per un arc que 

s’estableix entre un elèctrode consumible i el metall a soldar. L’elèctrode és un filferro sòlid i 

sense protecció que s’alimenta de forma continua automàticament, i es converteix en el metall 

dipositat a mida que es va consumint. 

L’elèctrode, l’arc, el metall fos, i les zones adjacents del metall base, queden protegides de la 

contaminació dels gasos atmosfèrics mitjançant un flux de gas protector que s’aporta per la 

boca de la pistola, concèntrica a l’elèctrode.  

 
 

Fig. 3.7. Elèctrode durant la soldadura GMAW 

 

 



Estudi de la defectologia i les deformacions en l'àmbit de la soldadura dels metalls                
   

61                                  
 

 

 

 
 

Fig. 3.8. Màquina per soldadura GMAW 

 

 

Aquest procediment resulta molt versàtil, gràcies a la possibilitat de poder variar el gas utilitzat 

per crear l’atmosfera protectora. Relacionat amb aquest aspecte, podem identificar dues 

versions de la soldadura GMAW: 

 Soldadura MIG (Metal Inert Gas): Se l’anomena així quan el gas utilitzat és l’argó, l’heli, 

o una barreja dels dos. L’argó garanteix una òptima estabilitat de l’arc, amb la 

conseqüent regularitat de transferència del material d’aportació, el que permet doncs 

una fàcil gestió de tot el procés. L’heli, en canvi, comporta una major aportació tèrmica, 

fent el seu ús més adequat en processos en els quals són necessàries unes velocitats 

d’execució més elevades. S’utilitza per metalls no ferrosos. 

 

 Soldadura MAG (Metal Active Gas): Se l’anomena així quan s’utilitza diòxid de carboni 
(CO2) o una barreja de CO2 + Argó. En aquest cas, la composició del gas protector 
influeix químicament en el bany de soldadura, y també permet obtenir un bany bastant 
calent i bastanta penetració. 

 
En general es pot dir que aquest procés pot treballar de manera semiautomàtica, automàtica o 
robotitzada. 
 

- Semiautomàtica: La tensió de l’arc, la velocitat d’alimentació del fil, la intensitat de 

soldadura i el cabal de gas es regulen prèviament. L’avançament de la pistola de 

soldadura es realitza manualment. 

- Automàtica: Tots els paràmetres, inclús la velocitat de soldadura, es regulen 

prèviament i la seva aplicació en el procés és de forma automàtica. 
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- Robotitzada: Tots els paràmetres de soldadura, així com les coordenades de 
localització de la junta a soldar, es programen mitjançant una unitat específica per 
aquesta finalitat. La soldadura l’efectua un robot a l’executar aquesta programació. 

 
Es pot dir que aquest procés de soldadura s’utilitza principalment en soldadures d’acers de baix 
i mig contingut de carboni, així com per soldar acers inoxidable, alumini i altres metalls no 
ferrosos. 
Produeix soldadures d’una gran qualitat en articles per la indústria naval, caldereria i recipients 
a pressió, de l’automòbil o estructures metàl·liques en general, i un gran número d’altres 
aplicacions. 
 
 

3.1.3.1. Influència dels diferents paràmetres 
 
El comportament de l’arc, la forma de transferència del metall a través d’aquest, la penetració, 
la forma del cordó, etc. Estan condicionats per la conjunció d’una sèrie de paràmetres entre els 
que podem destacar: 
 

 Polaritat: Afecta a la forma de transferència, penetració, velocitat de fusió del fil, etc. 
Normalment es treballa amb polaritat inversa o positiva, és a dir, la peça al pol negatiu i 
el fil de soldadura al positiu.  
En aquest punt, és interessant comentar el fet de que com els electrons viatgen del pol 

negatiu al positiu, és aquest últim el que es calenta més (concretament el pol positiu es 

calenta un 65% més que el negatiu). Aquesta condició podria ser particularment útil 

pels treballs a on es requereixi una major aportació tèrmica a la peça que en el fil, el 

que s’aconseguiria utilitzant la polaritat directa o negativa. De la mateixa manera, i 

degut a la circulació d’electrons del pol negatiu al positiu, s’origina una propietat 

especialment important, que és que l’arc mostra facilitat per dispersar les pel·lícules 

d’òxid i altres material refractaris en el pol negatiu. Així doncs, en tots aquells casos de 

soldadura de metalls que formen òxids refractaris, es fa imprescindible la connexió de 

la polaritat inversa o positiva (pol negatiu a la peça), amb la finalitat d’aprofitar 

precisament l’acció netejadora de l’arc. 

 

 Tensió d’arc: Aquest paràmetre resulta determinant en la forma de transferència del 

metall a la peça, tal i com es veurà en el següent apartat. 

 

 Velocitat d’alimentació del fil: En aquesta tècnica no es regula prèviament la intensitat 

de soldadura, sinó que és l’ajust de la velocitat del fil el que provoca la variació de la 

intensitat, gràcies al fenomen de l’autoregulació. 

 

 Naturalesa del gas: Presenta una notable influència sobre la forma de transferència del 
metall, penetració, aspecte del cordó i projeccions. 
 
 

3.1.3.2. Transferència del metall 
 

Existeixen diferents formes de transferència del metall en l’arc, depenent totes elles dels valors 

dels paràmetres de tensió i intensitat. Les diferents formes de transferència són: 

 Transferència per curtcircuit:  

En aquesta forma de transferència, el fil es fon formant una gota que es va allargant 

fins el moment en que toca el metall base, i a causa de la tensió superficial es talla la 

unió amb el fil. En el moment d’establir contacte amb el metall base, es produeix un 
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curtcircuit, augmentant la intensitat i com a conseqüència, les forces axials trenquen el 

coll de la gota i simultàniament es reprèn l’arc. 

Per a que un arc es comporti d’aquesta manera, s’ha de complir una sèrie de 

condicions: 

 - Utilitzar polaritat inversa o positiva. 

 - Tensió i densitat de corrent baixes. 

 - Gas de protecció CO2 o barreja de CO2 + Argó. 

Amb aquest tipus d’arc se solden peces d’espessors petits, perquè l’energia aportada 

és petita en relació amb altres tipus de transferències. És ideal per soldadures en 

vertical, d’angle y sota sostre, perquè el bany de fusió és reduït i fàcil de controlar. 

 Transferència globular: 

Quan es treballa amb aquest tipus d’arc, el fil es va fonent pel seu extrem a través de 

gotes gruixudes, d’un diàmetre fins a tres vegades major que el de l’elèctrode. Al 

mateix temps, s’observa com les gotes a punt de desprendre’s van oscil·lant d’un 

costat a l’altre.  

Com es pot deduir, la transferència del metall es dificultosa i, per tant, l’arc és inestable, 

de poca penetració i es produeixen nombroses projeccions. 

Es tracte d’un mètode que no s’utilitza en la pràctica, però que pot aparèixer quan es fa 

el reglatge d’un equip de soldadura. 

L’arc se sol comportar d’aquesta forma quan hi ha valors grans de tensió i baixos 

d’intensitat, o també quan s’utilitza polaritat directa o negativa. 

 

 Transferència per polvorització activa o per arc spray: 

En aquest cas la transferència es realitza en forma de gotes molt fines que es 

depositen sobre el metall base de forma ininterrompuda, similar a una polvorització per 

spray, d’aquí el seu nom. Es caracteritza per un con de projecció molt lluminós i per un 

brunzit característic. 

Per a que un arc es comporti d’aquesta manera, es necessari que: 

 - S’utilitzi polaritat inversa o positiva. 

- El gas de protecció sigui argó, o barreja d’argó + una mica d’O2, o una barreja 

d’argó + CO2. 

- Que existeixi una tensió d’arc relativament elevada i una densitat de corrent 

també elevada. 

 

L’efecte de la utilització de la polaritat positiva es tradueix en una energètica acció 

netejadora sobre el bany de fusió, que resulta particularment útil en la soldadura de 

metalls que produeixen òxids pesats i difícils de reduir, com l’alumini o el magnesi. 

La penetració que s’aconsegueix és bona, per això és recomanat per soldar peces 

d’espessors gruixuts. Com a inconvenient, s’ha de destacar que el bany de fusió resulta 

relativament gran i fluid, això fa que no es controli amb facilitat en posicions difícils. 

 Transferència per arc pulsat: 

En aquest tipus de transferència, es combina la superposició de dues corrents, una 

ininterrompuda i de dèbil intensitat (anomenada base) l’objectiu de la qual és 

proporcionar al fil l’energia calorífica per mantenir l’arc encès; i l’altra constituïda per 

una successió de pulsacions a una determinada freqüència. Cada pulsació eleva la 

intensitat a un valor suficient que fa fondre una gota del mateix diàmetre que el 

diàmetre del fil que s’està utilitzant.  
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Aquesta gota es desprèn abans de que l’extrem del fil arribi a fer contacte amb el metall 
base, com a conseqüència de les forces internes que hi actuen. D’aquesta manera 
s’elimina en la seva totalitat les projeccions, tant característiques d’altres tipus de 
transferència. A més a més, s’aconsegueix una gran penetració degut a l’elevada 
intensitat durant la pulsació, i tot i així, l’energia mitjana utilitzada és inferior a la que 
s’utilitza amb el MIG/MAG convencional, el que repercuteix en una menor deformació 
de la peça. 

 
 

3.1.3.3. Avantatges i limitacions del procés 
 

Els avantatges més comuns d’aquest procés són: 

 

 Les taxes de deposició son més elevades que les del procés SMAW. 

 Mínima neteja després de soldar degut a que no es produeix escòria. 

 És l’únic procés amb arc elèctric i elèctrode consumible que pot soldar tots els metalls i 

aliatges que s’utilitzen comercialment. 

 Es pot soldar en totes les posicions. 

 Es poden fer soldadures de gran longitud sense parades. 

 Hi ha una major productivitat, degut a l’alimentació continuada de l’elèctrode que 

aconsegueix unes velocitats de soldadura i deposició més elevades. 

 

Les limitacions més comunes d’aquest procés són: 

 

 L’equip és més complex, més costos i menys portable que el del procés SMAW. 

 L’arc s’ha de protegir del vent i les corrents d’aire que poden dispersar el gas de 

protecció. Això limita la utilització del procés dins del taller, llevat que es protegeixi molt 

bé la zona de soldadura. 

 Al no haver escòria, les soldadures es refreden més ràpidament, la qual cosa pot 
produir esquerdament en certs acers. 

 
 

3.1.3.4. Aplicacions 
 
El procés GMAW està àmpliament estes en el sector naval. La seva versatilitat i el fet que si 

s’aplica correctament dóna una soldadura de qualitat, fan d’aquest un procés molt interessant 

pel sector. 

A més de la seva velocitat de soldadura, aquest procés és relativament fàcil d’automatitzar, per 

lo que es redueixen considerablement les despeses destinades a la ma d’obra i en 

conseqüència es redueix el preu de soldadura de la construcció. 

En quan al rang d’espessor  de metall base capaços de soldar, és molt ampli. Poden soldar-se 

xapes d’un espessor tan baix com 0,5 mm. En canvi, no hi ha establert un espessor màxim, 

però per espessors de 13 mm, hi ha altres processos que resulten més econòmics a igual 

qualitat. 

 

Un dels motius de la seva utilització és la gran versatilitat que presenta aquest procés, degut a 

que és l’únic procés amb arc elèctric i elèctrode consumible que pot soldar tots els metalls i 

aliatges que s’utilitzen comercialment. 
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3.1.4. Soldadura per arc submergit (SAW) 
 

El procés de soldadura per arc submergit, també anomenat SAW (Submerged Arc Welding), 

consisteix en la fusió d’un elèctrode continu, massís o tubular, protegit per una escòria 

generada per un flux, que pot ser tan granulat com en pols, amb el que s’alimenta l’arc per 

separat.  

L’arc es produeix entre l’elèctrode metàl·lic i la peça a soldar. Els elèctrodes d’acer es 

recobreixen de coure, per evitar així la corrosió, millorar el contacte elèctric i disminuir el 

fregament del fil amb el dispositiu d’alimentació. 

El material fundent es torna conductor quan és fos, creant una trajectòria perquè el corrent 

passi entre l'elèctrode i la peça de treball. La manta de flux evita esquitxades i espurnes, i 

ofereix una protecció contra la llum ultraviolada i els gasos que normalment es produeixen.  

 

El flux generalment es subministra al capdavant de soldadura a través d'una petita tremuja. 

Part d’aquest flux es fon degut a la calor generada de l’arc, depositant-se així en el bany de 

soldadura, on reacciona químicament amb els altres elements presents, i que el portarà 

després a formar l’escòria que recobreix el cordó de soldadura. Un sistema de recollida, recull 

l'excés de flux per a la seva reutilització. 

Aquest procés que tant pot ser automàtic com semiautomàtic (similar al procés GMAW, amb 

una pistola manual i aportant flux en comptes de gas protector) es caracteritza per la seva 

capacitat de dipositar grans quantitats de metall (la seva taxa de deposició és de fins a 50 kg/h) 

de forma ràpida, consistent i segura, permetent així soldar unions molt llargues amb un menor 

nombre de passades i un mínim de preparació i a més a més a un baix cost per una amplia 

gama d’aplicacions. 

 

El procés pot treballar tan amb corrent continua, produint una alta deposició, estabilitat de l’arc , 

com amb corrent altern permetent una penetració estable a velocitats molt més ràpides. 

 

Aquest és utilitzat per unir acers al carboni, inoxidables i aliatges de níquel. També s’utilitza per 

revestir materials amb l’objectiu de resistir a la corrosió, aquest procediment s’anomena 

“overlay”. 

 

 
 

Fig. 3.9. Soldadura SAW 
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Fig. 3.10. Màquina per soldadura SAW 

 
 

S’ha de tenir en compte que el paper fonamental que exerceix el flux granular en aquest procés 

implica l'obligació de treballar gairebé exclusivament en el pla, i també indicar que l’equip de 

soldadura és considerablement gran i poc portàtil. 
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3.1.4.1. Flux 

 
Els flux són mescles de compostos minerals. Entre ells es troben SiO2, TiO2, CaO, MgO, Al2O3, 
MnO, K2O, Na2O, Li2O, FeO, ZrO2 i CaF2. 
 

Durant la soldadura SAW les reaccions entre el metall líquid i el flux són similars a les que es 

produeixen en la fabricació de l’acer entre el metall i l’escòria: eliminació d’impureses, 

transferència d’elements tals com Mn i Si, etc. 

En quant a la captació d’oxigen, els òxids tales com Al2O3 són molt estables mentre que d’altres 

com FeO i MnO no ho són tant, i per tant, els flux que continguin aquests últims produiran 

soldadures amb un elevat contingut d’oxigen. El SiO2 i el TiO2 tenen potencial d’oxigen 

intermedis. El flux tindrà una gran influència en les característiques del metall depositat. 

 

 Classes de flux:  
Tots els flux afecten d’alguna manera la composició del metall base. Neutre i actiu són 

termes utilitzats per descriure el comportament químic d’un flux sobre la quantitat de 

material, normalment Mn i Si, que transfereix al metall depositat i aquest depèn de la 

composició del flux, del fil i del voltatge. 

Quan la tensió s’incrementa l’arc s’allarga, augmentant el volum del flux que es fon, i 

per tant, la quantitat d’elements d’aliatges disponibles per entrar al bany de fusió. 

 

 Índex de basicitat:  

És per aquest índex que es mesura el caràcter del flux. Els flux preparats a partir 

d’òxids àcids tals com SiO2 i Al2O3 s’anomenen àcids. Les soldadures fetes amb 

aquest tipus de flux tenen normalment altes concentracions d’oxigen. 

Els flux amb un índex de basicitat (IB) > 1,5 són bàsics, amb un IB < 1 són àcids i quan 

són 1 ≤ IB ≤ 1,5 es consideren neutres. 

 

Per soldadures en una sola passada, es prefereix fer ús dels flux àcids, ja que proporcionen 
unes excel·lents propietats de resistència mecànica. En canvi, per soldadures que requereixen 
diverses passades de soldadura, com per exemple aquelles que necessiten omplir unions de 
materials gruixudes (d’espessors majors a 25mm), és recomanable utilitzar flux neutres, o 
bàsics en els casos que es vulgui proporcionar elevades propietats de resistència a l’impacte a 
baixes temperatures. 
 
 

3.1.4.2. Avantatges i limitacions del procés 
 

Els avantatges més comuns d’aquest procés són: 

 

 Proporciona una taxa de deposició molt elevades. 

 El flux evita esquitxades i espurnes, i ofereix una protecció contra la llum ultraviolada i 

els gasos nocius.  

 Es pot fer servir aquest procés en zones exposades a corrents d’aire o vent. 

 L’aspecte de la soldadura és òptim, es crea una soldadura suau i neta. 

 Es poden ajustar amb facilitat els paràmetres de soldadura. 

 Es pot utilitzar amb altes velocitats de soldadura i de deposició. 
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Les limitacions més comuns d’aquest procés són: 

 

 El procés està limitat a treballs en taller i amb posició plana. 

 És necessari un dispositiu d’emmagatzematge, alimentació i recollida del flux. 

 L’equip necessari és més costós, extens i poc portàtil. 

 La soldadura no és visible durant el procés. 
 
 

3.1.4.3. Aplicacions 
 
L’aplicació del procés SAW està molt estesa a les drassanes, sobre tot a les de nova 
construcció, també en els tallers de producció de recipients a pressió i en els de fabricació de 
canonades. 
Aquest procés es pot utilitzar per soldadures d’acers al carboni, acers de baix aliatge, acers 

inoxidables i aliatges de níquel. 

Dins l’àmbit naval, és molt habitual fer servir aquest procés en la soldadura de xapes del forro 
exterior del vaixell. També és habitual trobar-lo a les unions a “tope” dels “mamparos” 
corrugats, unions a “tope” de pis de doble fons, unions a “tope” de panells plans, etc. 
 
 

3.1.5. Soldadura amb fil tubular amb flux interior (FCAW) 
 

El procés de soldadura amb fil tubular amb flux interior, que també es pot anomenar FCAW 

(Flux Cored Arc Welding), es pot considerar com a una variació del procés GMAW presentat 

anteriorment, l'única diferència està en l'ús d'un fil buit en lloc d'un fil de metall sòlid, o més 

detalladament, en un fil o elèctrode continu amb una estructura tubular a on el seu interior hi 

conté un flux. 

Els diferents tipus de flux que s’utilitzen en aquest procés són els mateixos que s’utilitzen en el 

procés SAW, i que hem explicat anteriorment (veure punt 3.1.4.1). 

 
 

Fig. 3.11. Soldadura FCAW 

 

 

Dins d’aquest procés hi podem trobar dos variants, un és l’auto protegit i l’altre el protegit amb 

un gas addicional. 
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En el mètode amb escut de gas, el gas protector (normalment CO2 o una mescla d’argó + CO2) 

protegeix el metall fos de l'oxigen i el nitrogen de l'aire en formar un embolcall al voltant de l'arc 

i sobre el bany de soldadura. Gairebé mai és necessari desnitrificar el metall de soldadura 

perquè el nitrogen de l'aire queda pràcticament exclòs. És possible però, que es generi certa 

quantitat d'oxigen per la dissociació del CO2 (per formar CO i oxigen). Les composicions dels 

elèctrodes inclouen desoxidants que es combinen amb quantitats petites d’oxigen en l’escut del 

gas. Al estar present el CO2 en el gas de protecció, fa que hi hagi una major potència d’arc i 

major penetració, produint cordons més estrets i profunds. 

 

El mètode amb autoprotecció s'obté a partir d'ingredients vaporitzats del flux que es desplacen 

a l'aire i a l'escòria que cobreix les gotes de metall fos i el bany de soldadura durant l'operació. 

La producció de CO2 i la introducció d'agents desoxidants i desnitrificants que procedeixen dels 

ingredients del flux, expliquen per què els elèctrodes amb autoprotecció poden tolerar corrents 

d'aire més forts que els elèctrodes amb escut de gas.  

Una característica de certs elèctrodes amb autoprotecció és la utilització d'extensions 

d'elèctrode llargues. En general s'usen extensions de 19 a 95 mm amb els elèctrodes auto 

protegits, depenent de l'aplicació. 

 

El procés FCAW s’utilitza principalment en la soldadura d’acers al carboni, de baix aliatge i 
acers inoxidables. Aquest produeix una alta productivitat i alta velocitat d’aportació. 
 
 

3.1.5.1. Avantatges i limitacions del procés 
 

Els avantatges més comuns d’aquest procés són: 

 

 Els beneficis metal·lúrgics que poden derivar d’un fundent. 

 Taxes de deposició i productivitat més elevades que les d’altres processos com pot ser 

el procés SMAW. 

 Permet soldar en totes les posicions. 

 Més tolerant al vent i corrents d’aire que d’altres processos com pot ser el GMAW. 

 

Les limitacions més comuns d’aquest procés són: 

 

 El procés pot generar grans volums d'emissions de fums que requereixen un equip de 

fuita apropiada. 

 S’ha de retirar l’escòria a cada passada. 

 L’equip és més complex, més costós i menys portable que d’altres equips com pot ser 

el que s’utilitza pel procés SMAW. 

 Els elèctrodes tubulars tendeixen a tenir preus més elevats que els massissos. 
 
 

3.1.5.2. Aplicacions 

 

El procés FCAW s’utilitza bàsicament per soldar acers al carboni, de baix aliatge (sobretot 

níquel) i acers inoxidables. 

Aquest procés té una àmplia aplicació en treballs de fabricació en taller, manteniment i 

construcció en el camp. És usat també en calderes i recipients a pressió. 

Dins l’àmbit naval aquest procés està molt estès i s’utilitza per soldar mamparos, varengas, 

vagras, baos i qualsevol tipus de reforç estructural del vaixell. 
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Un dels trets que fa que el procés FCAW sigui molt utilitzat en la construcció naval, és que es 
pot treballar a la intempèrie (cosa molt habitual dins de l’àmbit naval), i els corrents d’aire i 
condicions ambientals no l’afecten tant com a d’altres processos com podria ser el GMAW. 
 
 

3.1.6. Soldadura per arc de plasma (PAW) 
 

El procés de soldadura per arc de plasma, també anomenat PAW (Plasma Arc Welding), utilitza 

bàsicament els mateixos principis que la soldadura GTAW, per aquest motiu, molts el 

consideren un com un desenvolupament d’aquest procés. 

La principal diferència ve en que el terme plasma designa una atmosfera gasosa determinada, 

assolida al escalfar un gas a una temperatura suficient per produir la seva ionització. Així, 

l’element se separa i l’atmosfera resultant queda constituïda per ions positius i electrons. És 

una atmosfera globalment neutra, que forma la part més gran de la columna d’arc i a través de 

la qual s’efectua el pas de la corrent. 

 

Degut a les grans temperatures de l’arc plasma, aquest té moltes aplicacions i el seu major 

avantatge és que la seva zona d’impacte és dues o tres vegades inferior a la del procés GTAW. 

 

 
 

Fig. 3.12. Soldadura PAW 

 

 

L’aportació de l’energia necessària per la soldadura es realitza a través d’un arc elèctric que 

emergeix sota l’atmosfera de gas (gas anular, el qual el més utilitzat és l’argó), entre un 

elèctrode no consumible de tungstè i les peces a unir. 

 

En cas d’utilitzar material d’aportació, aquest se subministra exteriorment, en forma de vareta o 

fil (en sistemes automatitzats o mecanitzats). 

 

L’arc està limitat mecànicament i cinemàtica per una tovera, a través de la qual se l’obliga a 

passar. Un segon gas (gas axial, el qual el més utilitzat és una mescla de 98% d’argó + 2% 

d’hidrogen), que pot ser de naturalesa idèntica o diferent al primer segons les aplicacions, 

circula entre la tovera i el tub i aïlla termodinàmicament el plasma. Aquest gas també té la 

funció de protegir el cordó de soldadura. 
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Aquest procés utilitza fonamentalment la corrent continua amb l’elèctrode al pol negatiu. No 

obstant això, el procés PAW també pot utilitzar la corrent alterna amb ona quadrada per la 

soldadura de l’alumini i els seus aliatges. 

 

El començament del procés es realitza mitjançant un arc pilot. La seqüencia d’encesa és la 

següent: 

 - L’acció inicial d’un circuit d’alta freqüència permet l’establiment d’un arc a l’extrem de 

l’elèctrode i la tovera interior de coure, que està refrigerada per aigua. Aquest arc inicial és l’arc 

pilot, que queda amagat dins la tovera. 

 

 - Quan la font d’alimentació subministra la corrent de soldadura i /o el bufador 
s’aproxima a la peça a soldar, l’arc és transferit de la boquilla interna a la peça a soldar (arc 
transferit), que ara actua com pol positiu, tancant el circuit de soldadura. 
 
 

3.1.6.1. Avantatges i limitacions del procés 
 

Els avantatges més comuns d’aquest procés són: 

 

 Mínima distorsió per la calor degut a la gran velocitat de soldadura. 

 Soldadura d’una gran qualitat. 

 No hi ha projeccions. 

 Mínima preparació de vores. 

 El procés pot ser automatitzat. 

 

Les limitacions més comuns d’aquest procés són: 

 

 Major cost i manteniment que altres processos d’arc elèctric. 

 Portabilitat limitada. 
 
 

3.1.6.2. Aplicacions 

 

El procés de soldadura PAW té un camp d’aplicació molt ampli, degut a que les seves diferents 

tècniques d’operació, depenent de la intensitat de soldadura, a on des dels 0,1 A fins als 50 A 

la tècnica utilitzada és el micro-plasma (útil per soldar espessors molt fins), i des de 50 A la 

tècnica utilitzada s’anomena plasma (útil per penetrar en xapes d’espessor majors i arribar fins 

a l’arrel d’una sola passada). 

 

El procés PAW no és molt utilitzat en la construcció naval. Però és molt utilitzada en la 
fabricació de vàlvules, bombes i tancs d’emmagatzematge, sobretot s’utilitza en soldadures 
d’acers inoxidables austenítics. 
 
 

3.2. Soldadura a gas  
 

En les soldadures a gas, s’utilitza un gas que generalment és una mescla d’un gas combustible 

i oxigen, per tal de crear una flama neta i calenta. L’oxigen actua com a comburent, mentre que 

com a combustible es poden utilitzar diferents gasos (propà, butà, acetilè, etc.) en funció del 

tipus d’aplicació. 
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En general, el tipus de gas que es fa servir com a combustible ha de reunir una sèrie de 

propietats, tals com la d’arribar a una temperatura elevada de flama, que posseeixi un poder 

calorífic elevat, i que presenti una mínima reacció química entre la flama i el metall base. 

 

 

 
 

Fig. 3.13. Diferents gasos combustibles i el seu rang d’aplicació 

 

 

La soldadura a gas comporta l’ús d’un bufador de gas alimentat per una flama per escalfar la 

peça de treball. Al no necessitar l’electricitat per alimentar el sistema de soldadura, el 

converteix en un mètode de fabricació flexible i portàtil. 

Totes les tècniques de soldadura a gas requereixen un equip de seguretat adequat per el 
soldador i un correcte emmagatzematge dels gasos de soldadura. 
 
 

3.2.1. Soldadura oxiacetilènica (OAW) 
 

El procés de soldadura oxiacetilènica, també anomenat OAW (Oxy-Acetilene Welding), és un 

procés a on la font de calor és originada per la combustió de l’oxigen i l’acetilè. 

 

L’acetilè (C2H2) és un gas altament inflamable, incolor i més lleuger que l’aire (la densitat de 

l’acetilè és de 0.907 kg/m
3
). Dels gasos combustibles, és el que disposa de major poder 

calorífic (11600 kcal/kg), que el permet arribar a les més elevades temperatures de flama 

(superior als 3000 ºC) i que posseeix una gran intensitat de flama i velocitat de combustió, cosa 

que també el fa universalment utilitzat en molts processos industrials com la soldadura, el tall, 

tractaments de calor, adreçat, tremp, etc.  

 

El procés s’origina per la intensa calor de la flama oxiacetilènica que eleva la temperatura del 

metall base, i que permet que el metall d’aportació flueixi fos sobre la superfície del metall 

base, que no arriba a fondre’s. La superfície d’aquest degudament escalfada i químicament 

neta, arrossega cap a l’interior, per atracció capil·lar, la pel·lícula del material d’aportació, que 

al mateix temps origina el refredament del metall base fins que el metall d’aportació se 

solidifiqui. 

Aquesta humectació o mullat del material base per part de la pel·lícula que forma el material 

d’aportació, dependrà de la naturalesa dels metalls a unir i de les seves superfícies. 

A la pràctica les superfícies es presentaran contaminades per òxids o grasses que impediran 

un correcte mullat. 

Per obtenir bons resultats, és convenient recobrir o decapar les superfícies de les peces a unir 

amb fundents netejadors.  
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Dins d’aquest procés de soldadura es diferencien dos procediments diferents, aquests són: 
 

 Soldadura per fusió: 
Quan les vores de les peces en contacte es fonen per l’acció de la flama oxiacetilènica. 

En aquest cas també pot o haver o no material d’aportació. En cas de no utilitzar vareta 

d’aportació, són les vores de les peces en contacte les que fonen. Al fondre’s les vores, 

aquestes flueixen en contacte, i un cop es refreda, resulta tot un sol bloc de metall. 

Quan s’utilitza vareta d’aportació, aquesta haurà de tenir la mateixa composició que les 

peces a unir. 

 

 Soldadura forta i tova: 

En aquest procés, les peces a unir no arriben a fondre les seves vores, sinó que es 

creen juntes d’alta resistència en la zona de contacte. Aquest tipus de procediment es 

divideix també en soldadura forta (brazing) o soldadura tova (soldering). Els aliatges 

ferrosos que flueixin a una temperatura màxima de 427 ºC són utilitzats en la soldadura 

tova, mentre que aquelles que flueixin a una temperatura superior a aquesta s’utilitzen 

en la soldadura forta.  

En tot cas, la temperatura de treball sempre serà inferior a la temperatura de fusió del 
metall base. La gran aplicació d’aquest procediment és per aquells material a on 
aquestes baixes temperatures de treball eviten que es generin canvis estructurals per 
l’efecte de les altes temperatures. 

 
 

3.2.1.1. Regulació de la flama oxiacetilènica 
 

La flama es caracteritza per tenir dues zones ben delimitades, el con o dard, de color blanc 

enlluernador, on es produeix la combustió de l’oxigen i l’acetilè, i el plomall que és a on es 

produeix la combustió amb l’oxigen de l’aire dels productes no cremats. 

La zona de major temperatura (fins a 3200 ºC) és aquella que està immediatament davant del 

dard i és aquesta la que es fa servir en la soldadura OAW. 

La flama és fàcilment regulable ja que es poden obtenir flames estables amb diferents 

proporcions d’oxigen i acetilè. En funció de la proporció de l’acetilè i oxigen es poden 

aconseguir els següents tipus de flama: 

 

 Flama d’acetilè pur: Es produeix quan aquest es crema a l’aire. Presenta una flama que 

va del groc al roig ataronjat a la seva part final i produeix “hollín” a l’aire. No té utilitat en 

soldadura. 

 

 Flama reductora: Es genera quan hi ha un excés d’acetilè. Partint de la flama d’acetilè 

pur, al augmentar-se el percentatge d’oxigen es fa visible una zona brillant (dard) 

seguida d’un plomall acetilènic de color verd pàl·lid que desapareix al igualar-se les 

proporcions. 

 

Una forma de comparar la proporció d’acetilè respecte l’oxigen, és comparant la longitud del 

dard amb el plomall acetilènic mesurat des del broquet. Si aquest és el doble de gran, hi haurà, 

per tant, el doble d’acetilè. 

 

 Flama neutra: Mateixa proporció d’acetilè que d’oxigen. No hi ha plomall acetilènic. 

 

 Flama oxidant: Hi ha un excés d’oxigen que tendeix a estrènyer la flama a la sortida del 

broquet. No s’ha d’utilitzar en la soldadura d’acers. 
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Tant en aquest cas com a l’anterior, el plomall que es forma produeix la combustió de l’oxigen 

amb l’aire de tots els productes que no s’han cremat anteriorment. 

 

 
 

Fig. 3.14. Zones característiques de la flama oxiacetilènica 

 
 

3.2.1.2. Tècnica operativa 

 

La soldadura forta dels acers inoxidables, requereix una flama lleugerament reductora o quasi 

neutra amb la finalitat de reduir l’oxidació en les superfícies dels materials base durant 

l’escalfament. Per evitar el sobre-escalfament o la fusió del metall base, s’utilitzarà la zona 

exterior de la flama i no les zones properes al dard, mantenint així el bufador en continu 

moviment per evitar punts calents. 

Les peces que formen la unió, s’han d’escalfar uniformement per que arribin a la temperatura 

de soldadura, al mateix temps, la torxa ha d’estar en continu moviment per evitar el sobre-

escalfament. 

 

A l’intentar soldar dues peces amb diferents seccions o diferent conductivitat, sempre rebrà una 

major aportació energètica la de més espessor o la de major conductivitat, simplement degut a 

que aquesta última dissiparà la calor més ràpidament. En qualsevol cas, la millor manera de 

comprovar l’homogeneïtat de l’escalfament, radica en observar que els canvis que pateixen els 

fundents es realitzen de manera uniforme, independentment de les seccions o conductivitat de 

les superfícies a soldar. 

 

El fundent també actua com a indicador de la temperatura. Quan el fundent arriba a la 

temperatura idònia per realitzar el “brazing”, es mostra clar, transparent i flueix sobre la unió, 

com si fos aigua líquida. En aquest moment, és quan s’hauria d’aplicar el material d’aportació 

tocant amb la vareta a la boca de la unió i continuant amb el subministrament de calor de 

manera indirecta. 

 

Pot succeir, que en algunes situacions, el fundent està líquid però el material base no estigui 

llest per fondre l’aliatge, necessitant el conjunt un major escalfament. En aquest cas existeix el 

risc de que el fundent se saturi abans i deixi d’actuar. 
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Degut a que el material fos tendeix a fluir cap a les zones més calentes, i que la superfície 

exterior estarà una mica més calenta que la interior, el material s’ha d’aplicar exactament a la 

unió, sinó no fluirà pas per aquesta, tendint a formar un recobriment en la peça. Degut això, és 

una bona pràctica, la d’escalfar el costat oposat al del subministrament del material d’aportació. 

 

Per un altra banda, si es vol aconseguir la temperatura de “brazing” fonent el metall d’aportació 

directament sota la flama, l’acció capil·lar no succeirà, i en comptes d’això, el material 

d’aportació s’acumularà a la superfície. L’escalfament continuat, en un intent de fer-lo fluir, 

originarà l’alteració de la composició del material d’aportació, amb el risc d’alliberar fums que 

poden arribar a ser tòxics. 

Per tant, cal destacar que la calor aplicada a la peça és el que farà fondre el material 

d’aportació, i no pas la del bufador directament sobre aquest. 

 

Un cop la soldadura s’ha completat, la font de calor s’ha de retirar per evitar danys metal·lúrgics 

al material i porositat en el material d’aportació. 

 

Hem de recordar que al treballar amb bufador o soldadura OAW, s’originen una sèrie de riscs 
que es poden evitar si es coneixen i es treballa respectant les normes bàsiques de seguretat. 
 
 

3.2.1.3. Avantatges i limitacions del procés 
 

Els avantatges més comuns d’aquest procés són: 

 

 És òptim per processos a on no està permesa la fusió. Per exemple, la soldadura de 

petits suports i casquets a canonades de motors, o en la unió de peces de petit 

espessor i mida, on les tècniques per fusió podrien destruir el material base. 

 Les unions soldades presenten una bona aspecte amb vores llises i netes. 

 Produeix unions dúctils aptes per poder suportar considerables xocs i vibracions.  

 El soldador té control sobre la font de calor i la temperatura independentment del 

control sobre el metall d’aportació. 

 L’equip de soldadura necessari no és molt costos i normalment és bastant portàtil. 

 

Les limitacions més comuns d’aquest procés són: 

 

 Es produeixen moltes deformacions i grans tensions internes a causa de l’elevada 

aportació tèrmica degut a la baixa velocitat de soldadura. 

 El procés és lent, de baixa productivitat i destinat a espessors petits exclusivament, ja 
que encara que es pugui utilitzar per espessors més grans, en aquest cas resultaria 
més econòmic treballar amb la soldadura per arc elèctric. 

 

 

3.2.1.4. Aplicacions 

 

El procés de soldadura OAW està pràcticament en un total desús en la indústria, i per tant, 

també en la construcció naval. Avui dia, com a procés de soldadura, aquest només s’utilitza 

puntualment per reparacions i petites produccions. Aquestes aplicacions són bàsicament la 

soldadura de tubs, soldadura de xapes fines, soldadura de perfils d’acer i de rails de vies de 

tren. 
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A on actualment aquest procés se segueix utilitzant és en els processos de tall de xapa 

metàl·lica. L’equip utilitzat és el mateix que en el procés de soldadura, canviant únicament el 

cabal de gas i el broquet del bufador. 

Aquest procés es pot aplicar a diferents material, poden soldar-se tot tipus d’aliatges ferrosos i 
no ferrosos, amb l’excepció dels metalls refractaris i actius. 
 
 

4. DEFECTOLOGIA I DEFORMACIONS A LA SOLDADURA 
 

Les operacions de tall i soldadura son una de les principals fonts d’introducció de desviacions 

respecte a el què estava projectat. Per tant, la precisió d’aquests processos ha d’estar 

estrictament controlada per aconseguir les toleràncies desitjades. 

També és important establir aquestes toleràncies dins d’uns límits acceptables, ja que si 

s’exigeixen límits molt estrictes, els costos de producció es veuran excessivament 

incrementats. 

L’aproximació racional al problema passa per la predicció de les deformacions de forma 
precisa, només així es podran prendre les mides necessàries sobre els factors claus. 
 
 

4.1. Deformacions durant el procés de soldadura 
 
La deformació d’una soldadura és deguda a l’expansió no uniforme i a la contracció tant del      

metall base adjacent, com del metall d’aportació durant el cicle d’escalfament i/o refredament. 

Durant aquest cicle hi trobem involucrats molts factors, fent així complicat el fet de realitzar 

prediccions exactes de les deformacions. 
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Fig. 4.1. Canvis en les propietats físiques i mecàniques al augmentar la temperatura 

(Acer inoxidable AISI 304) 

 
 
Les propietats físiques i mecàniques del metall en les quals es basen els càlculs, canvien al 
augmentar la temperatura; Per exemple, quan la temperatura de l’àrea de la soldadura puja, la 
Resistència a la fluència (σY) i el Mòdul d’elasticitat (E) del material disminueixen, i la 
Conductivitat tèrmica (k), el Coeficient d’expansió tèrmica (α) i la Calor augmenten (Cp). (veure 
fig. 4.1.). Aquests canvis, a la vegada, afecten al flux de calor i a la uniformitat de distribució 
d’aquest. Així doncs, aquestes variables fan que un càlcul precís del què passa durant 
l’escalfament i refredament, esdevingui complicat. Per tant, a la fase de disseny i al taller, és 
important la comprensió pràctica de les causes de les deformacions, els efectes de les 
contraccions en diversos tipus d’unions soldades, els mètodes per controlar les contraccions i 
l’ús de manera avantatjosa d’aquestes. 
 
 

4.1.1. Causes de la deformació 
 

Per entendre el com i el perquè les deformacions succeeixen durant l’escalfament i el 

refredament del metall, s’ha de considerar el què passa amb una barra d’acer mostrada a la fig. 

4.2. Quan la barra està uniformement escalfada, s’expandeix en totes les direccions, com es 

veu al dibuix 4.2.a. Quan el metall es refreda a temperatura ambient, es contrau uniformement, 

retornant a les seves dimensions originals. Ara bé, si la barra d’acer és restringida, per 

exemple, per un cargol de bancada, mentre aquesta estigui calenta, com es veu al dibuix 

4.2.b., l’expansió lateral no es podrà produir, però com que l’expansió volumètrica ha de succeir 

de totes maneres, llavors la barra s’expandirà de forma considerable verticalment. 

 
 

Fig. 4.2. Comportament d’una barra de metall sotmesa a temperatura 
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Com la barra deformada torna a la temperatura ambient, es contraurà en totes les direccions, 

com es veu al dibuix 4.2.c. La barra és ara més estreta però més alta i està en un estat de 

deformació permanent. En resum, les figures mostren que les deformacions succeeixen en un 

pla, però realment també es presenten longitudinalment. 

 

En una unió soldada, les mateixes forces d’expansió i contracció actuen sobre el metall soldat i 

el metall base. Quan el metall soldat solidifica i es fon amb el metall base, està en el seu estat 

màxim d’expansió, ocupant el major volum possible com a sòlid. 

 

En el refredament, intenta contraure’s per arribar al volum que normalment ocupa a 

temperatures baixes, però esta restringit pel metall base adjacent. Les tensions 

desenvolupades a la soldadura, finalment han arribat a la fluència del metall base. En aquest 

punt, la soldadura s’estira, o flueix, ajustant-se als requeriments de volum a la temperatura més 

baixa. Però només aquelles tensions que excedeixin de la resistència de fluència del metall 

soldat, seran alleugerades amb aquesta acomodació. 

 

Quan la soldadura arriba a una temperatura ambient, assumint una restricció completa del 

metall base, presenta internament tensions a la tracció aproximadament igual a la resistència 

de fluència del metall. Si les restriccions (abraçadores que aguanten la peça de treball o una 

força de contracció oposada) són retirades, les tensions internes són alleugerades parcialment, 

causant el moviment del metall base, es a dir, una deformació. 

 

 
 

Fig. 4.3. Tensions internes presents a una soldadura a filet 

 

 

Per entendre millor les tensions internes presents a una soldadura, es mostra la fig. 4.3. 

Soldadures a filet que uneixen dos planxes gruixudes, contenen tensions longitudinals i 

transversals, com es veu al dibuix 4.3.a. Per visualitzar aquestes tensions a l’interior de la 

soldadura, imaginem la situació mostrada al dibuix 4.3.b. Aquí els filets estan separats a la 

planxa base; S’assumeix que en ambdós casos existeix la mateixa quantitat de metall aportat. 

En la seva condició lliure, el metall de la soldadura s’encongeix al volum que normalment 

ocuparia a temperatura ambient. Aquest estarà sense restriccions i lliure de tensions. 

Per tornar al metall de la soldadura a la condició mostrada al dibuix 4.3.a, seria necessari tirar 

d’aquest longitudinalment, per introduir forces longitudinals, i transversalment, per introduir 

forces transversals. El metall de la soldadura ha de cedir, o fluir, per allargar-se, però al mateix 

temps que aconsegueix les dimensions requerides, encara està sota una tensió equivalent a la 

seva resistència a la fluència. Aquesta tensió residual intenta deformar la soldadura.  
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En el cas mostrat, és improbable que les planxes puguin deformar-se significativament, perquè 

són molt rígides, i la soldadura, és relativament petita. Encara que al posar el primer filet, és 

probable que succeeixi una deformació angular, a no ser que les planxes estiguin subjectades 

fortament. La contracció del metall base pròxim a la soldadura se suma a les tensions que 

condueixen a la deformació. Durant la soldadura, el metall base pròxim a aquesta, s’escalfa, 

quasi bé fins al punt de fusió. La temperatura del metall base a uns centímetres de la soldadura 

és substancialment menor. Aquesta gran diferència de temperatura causa una expansió no 

uniforme, seguida del moviment del metall base, o desplaçament del metall, si les parts a unir 

no estan restringides. 

 

Al passar l’arc, el metall base es refreda, i es contrau simplement el metall soldat. Si al voltant 

del metall, es restringeix el metall base escalfat de les contraccions normals, es desenvolupen 

les tensions internes. Aquestes, en combinació amb les tensions desenvolupades al metall 

soldat, augmenten la tendència a la deformació per soldadura. El volum del metall base 

adjacent que contribueix a la deformació el podem controlar una mica,  utilitzant un adequat 

procediment de soldadura. Les altes velocitats de soldadura, per exemple, redueixen la mida 

de la zona del metall base pròxim, que es contrau al llarg de la soldadura.   

 

 
 

Fig. 4.4. Control de l’expansió i contracció en una planxa.  

L’escalfament amb bufador (a), provoca un augment de mida en la zona escalfada. 

 Al refredar-se (b), tendeix a disminuir el volum, dins de l’espessor de la planxa 

 
 
El control de l’expansió i contracció és aplicat satisfactòriament a una planxa amb una flama-
contracció. Per exemple, per contraure la porció central d’una planxa deformada, es dirigeix la 
flama d’un bufador a una petita àrea localitzada al centre. Aquesta es calenta ràpidament i 
s’expandeix, però al voltant de la planxa, que està freda, impedeix que la zona escalfada 
s’expandeixi en el pla de la planxa. L’única alternativa és que la zona s’expandeixi en el gruix, 
com es pot veure a la fig. 4.4. En essència, és en el gruix de la planxa on és aplicada la calor. 
Al refredar-se, tendeix a contraure’s uniformement en totes direccions. Quan es realitza 
acuradament, la zona escalfada produeix contraccions que són eficaces per la correcció de 
deformacions provocades per previs cicles d’escalfament i refredament. 
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Fig. 4.5. Tipus de deformació i canvis dimensionals causats per la contracció d’una soldadura 

 

 

La contracció d’una soldadura causa diferents tipus de deformacions i canvis dimensionals. En 

una soldadura a “tope” entre dos trossos de planxa es presenten contraccions transversals, el 

que es tradueix a un canvi de l’ample del conjunt, com veiem al dibuix 4.5.a. També causa 

deformació angular, com es veu al dibuix 4.5.b. Aquí, la gran quantitat de material soldat i 

temperatura sobre la unió, produeixen grans contraccions a la superfície superior, fent que els 

costats de la planxa s’aixequin. La contracció longitudinal de la mateixa soldadura tendeix a 

deformar la unió de les planxes, com es mostra al dibuix 4.5.c. 

 

La deformació angular, també es presenta a la soldadura a filet, com es mostra al dibuix 4.5.d. 
Si es solda a filet una unió en ”T” per sobre de l’eix neutre (centre de gravetat) del conjunt, els 
extrems tendeixen a corbar-se cap a d’alt, com es veu al dibuix 4.5.e. Si la soldadura està per 
sota de l’eix neutre, els extrems es corben cap a baix (veure dibuix 4.5.f.). 
 
 

4.2. Propietats dels metalls  que influeixen a la deformació 
 
La deformació és causada per els efectes de l’escalfament en el metall i el refredament 
posterior. Això involucra rigidesa i fluència. També propietats mecàniques i físiques dels 
metalls, tals com, Coeficient d’Expansió tèrmica, Mòdul d’elasticitat i Tensió de fluència, 
influeixen considerablement en el grau de deformació. El coneixement dels valors aproximats 
d’aquestes propietats és una gran ajuda pel dissenyador i pel soldador per anticipar-se 
adequadament a la deformació. 
 
 

4.2.1. Coeficient d’Expansió Tèrmica, α [°C-1] 
 

És una mesura de la quantitat d’expansió que un metall pateix quan és escalfat, o la                        

magnitud de la contracció que pateix quan aquest es refreda. Metalls amb alts coeficients 

d’expansió tèrmica s’expandeixen i contrauen amb més facilitat que els metalls amb coeficients 

baixos, per un gradient de temperatura donat. Degut a que els metalls amb coeficients alts 

tendeixen a augmentar les contraccions en el metall soldat i metall adjacent a aquest, les 

possibilitats de deformacions augmenten. 
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Aquest coeficient pot no ser constant durant un rang de temperatura donat, degut als canvis de 

fase que un material experimenta a diferents temperatures i l’increment o decreixement del 

volum que acompanya a aquest canvis de fase. 

 

El coeficient d’expansió tèrmica lineal el podem conèixer de: 

 

 
 

El coeficient d’expansió tèrmica superficial el podem treure de: 

 

 
 

El coeficient d’expansió tèrmica volumètric el podem trobar de: 

 

 
A on: 

   ∆L  Longitud final – Longitud inicial [mm] 

   L0   Longitud inicial [mm] 

   α    Coeficient d’expansió tèrmica [ºC
-1

] 

   ∆T  Temperatura final – Temperatura inicial [ºC] 
 
 

4.2.2. Conductivitat Tèrmica, k [W/m·°K] 
 
És la mesura del flux de calor a través d’un material. Metalls amb conductivitat tèrmica 

relativament baixa, per exemple, acers inoxidables i els aliatges base-níquel, no dissipen la 

calor de forma ràpida. Mentre que els metalls amb conductivitat tèrmica alta, com l’alumini i el 

coure, ho fan ràpidament. La soldadura en metalls de baixa conductivitat, resulta en un 

augment del gradient de temperatura, que augmenta l’efecte de contracció a la soldadura i al 

metall base. 

 

La conductivitat tèrmica la podem conèixer de:     

 

 
A on:  

   k    Conductivitat tèrmica [W/m·ºK] 

   q    Velocitat del flux de calor [W/m
2
] 

   L    Gruix de la peça [m] 

   ∆T  Temperatura final – Temperatura inicial [K] 
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4.2.3. Resistència a la Fluència, σf [kg/mm²] 
 

Per alleugerar la contracció que succeeix en el cicle de refredament d’una unió soldada, les 

tensions del metall soldat han d’aconseguir resistència a la fluència. 

Quan l’estirament i aprimament es crea, la soldadura i el metall base adjacent són tensionats a 

aproximadament la seva resistència a la fluència. En materials amb alta resistència a la fluència 

a l’àrea soldada, les altes tensions residuals poden actuar-hi per deformar el conjunt. 

Contràriament, en els materials de baixa resistència, les deformacions són menys probables o 

de menor gravetat. 

 

La resistència a la fluència dels metalls pot ser modificada amb tractaments tèrmics o 

mecànics. Els tractaments de calor en l’acer mig-carboni, alt-carboni i aliatges, per exemple, pot 

augmentar considerablement la resistència a la fluència. Els tractaments en fred, tenen un 

efecte similar en molts acers inoxidables i en aliatges de coure i alumini.  

Per minimitzar la deformació, els metalls es poden soldar en un estat de tremp (de baixa 

resistència) sempre quan sigui possible. 

 

La resistència a la fluència la podem conèixer de: 

 

 
A on: 

   σf  Resistència a la fluència [kg/mm
2
] 

   Ff  Càrrega exercida [kg] 

   A   Secció transversal de la peça [mm
2
] 

 
 

4.2.4. Mòdul d’elasticitat o Mòdul de Young, E [N/m²] 
 

És la magnitud de rigidesa que presenta un determinat material. Amb un mòdul d’elasticitat alt 

és més probable trobar resistència a la deformació. 

 

El mòdul de Young el podem conèixer de: 

 

 
A on: 

   E  Mòdul d’elasticitat [N/m
2
] 

   F  Força aplicada [N] 

   A  Secció transversal de la peça [m
2
] 

   L0  Longitud inicial [mm] 

   Lf  Longitud final [mm] 
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4.2.5. Exemples comparatius entre l’acer al carboni o acer dolç i altres 

metalls 
 

 

Metall 

Mòdul 

d’Elasticitat 

[GPa] 

Tensió de 

Fluència [MPa] 

Coeficient 

d’Expansió 

Tèrmica 

[µm/m*ºC] 

Conductivitat 

Tèrmica 

[W/(m*ºK)] 

Acer al carboni 

Acer inoxidable 

Aliatge d’alumini 

Aliatge de coure 

204 

196 

70 

118 

312 

273 

105 

72 

12 

17 

23 

17 

51 

16 

198 

367 

 

Fig. 4.6. Propietats importants dels metalls en l’anàlisi de les deformacions 

 

* La informació mostrada de resistència mecànica i tèrmica, són aproximacions per ús comparatiu solament.  

La actual informació per diferents qualitats i aliatges d’aquests metalls varia àmpliament; per exemple,  

petites quantitats d’elements d’aliatges tenen canvis considerables en la conductivitat tèrmica de  

l’alumini i del coure. Veure l’Annex C. 

 
 

4.2.5.1. Acer al carboni v/s Acer inoxidable 
 

La tensió de fluència i mòdul d’elasticitat de l’acer carboni i l’acer inoxidable estan en el mateix 
rang general, indicant petites diferències en una probable deformació. La conductivitat tèrmica 
a l’acer inoxidable, però, és només un terç de la que podem trobar a l’acer carboni. Aquest té, 
per tant, un increment en l’efecte de contracció. El coeficient d’expansió tèrmica d’acers 
inoxidables és de 1 ½ vegades més gran que l’acer al carboni, el que fa augmentar la 
contracció a la planxa adjacent a la soldadura. D’aquesta manera, per la mateixa quantitat de 
soldadura i la mateixa mesura de membres, l’acer inoxidable tendeix a deformar-se més que 
l’acer al carboni. 
 
 

4.2.5.2. Acer al carboni v/s Alumini 
 

El coeficient d’expansió de l’alumini és quasi bé el doble que el de l’acer al carboni. Si els dos 
materials poguessin soldar-se a la mateixa temperatura, l’efecte de contracció a l’alumini seria 
molt més alt. Encara que, la temperatura de fusió de l’acer al carboni és considerablement més 
alta que l’alumini, deixant el factor de l’expansió pràcticament fora. La conductivitat tèrmica de 
l’alumini és aproximadament quatre vegades superior a la de l’acer al carboni, el que significa 
que el flux de calor extern en l’alumini és elevat, resultant un baix diferencial de temperatura en 
la planxa propera a la soldadura. El mòdul d’elasticitat de l’alumini es 1/3 del trobat a l’acer, 
produint altes deformacions a l’alumini per les mateixes tensions residuals. 
 
Els factors que augmenten o disminueixen la deformació a l’alumini i a l’acer al carboni estan 
aproximadament en equilibri extern, indicant que la probabilitat de deformació és generalment 
igual pels dos materials. Degut a l’existència de nombrosos aliatges en ambdós metalls, es 
produeixen variacions en las generalitats discutides, per tant, el grau de deformació dependrà 
de les propietats dels aliatges específics a utilitzar. 
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4.2.5.3. Acer al carboni v/s Coure 
 
L’única diferència significativa entre les propietats d’aquests materials que afecta la deformació, 
és la resistència a la fluència. Aquesta és més gran en els aliatges de coure, suggerint un 
increment a la deformació. Degut a l’alta resistència dels aliatges de coure, és probable que 
s’utilitzi una secció prima, el que augmentaria encara més la deformació. 
 

 

4.3. Control de les forces de contracció 
 
 

 
 

Fig. 4.7. Tècniques que vencen o utilitzen favorablement els efectes del cicle d’escalfament / refredament 

 

 

Sempre que una deformació a una soldadura pugui ser previnguda o minimitzada, s’ha de fer 

tot el possible, tant a nivell de disseny com en el taller per portar-ho a terme. Moltes vegades la 

contracció no es pot preveure, però sí que es pot controlar, per tal de fer-ho, podem utilitzar 

algunes tècniques pràctiques descrites a continuació. 
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4.3.1. Excessiva soldadura 
 

Al col·locar més metall a la unió, més grans seran les forces de contracció. La mesura correcta 

de la soldadura per els requeriments del servei de la unió, no només minimitza la deformació, 

sinó que també estalvia metall de soldadura i temps. La quantitat de metall de la soldadura en 

un filet es pot minimitzar utilitzant un cordó pla o lleugerament convex, i a una unió a “tope” es 

pot minimitzar amb una apropiada preparació de vores i ajustos. Només el coll efectiu 

(dimensió T) com es mostra al dibuix 4.7.a., pot esser utilitzada per calcular el disseny d’una 

soldadura resistent a “filet”. 

 

L’excessiu metall soldat a un cordó molt convex no fa augmentar la resistència adm issible, sinó 

que fa augmentar les forces de contracció. La preparació apropiada de la vora, i l’ajust de 

soldadura a “tope”, com es mostra al dibuix 4.7.b., ajuden a obligar l’ús de quantitats mínimes 

de metall soldat. 

Per una màxima economia, les planxes es poden preparar de 1/32 a 1/16 de polzada. Un bisell 

de 30 graus a cada costat proporciona una apropiada fusió a l’arrel de la soldadura, requerint 

un mínim de material d’aportació. 

 

A planxes relativament gruixudes, l’angle del bisell es pot disminuir si l’obertura de l’arrel 

incrementa, o una reparació en J o U pot ser utilitzada per reduir la quantitat de metall 

d’aportació que es requereix a la unió. Una unió de doble-V requereix aproximadament ½ del 

metall d’aportació que en una V–simple pel mateix espessor de planxa.  

En general, si la deformació no és un problema, s’ha de seleccionar la unió més econòmica. Si 
la deformació és greu, és recomanable seleccionar una unió en la qual estiguin balancejades 
entre sí les tensions per soldadura, o una unió que requereixi menys quantitat de metall soldat.   
 
 

4.3.2. Ús de la soldadura intermitent  
 

Una altra manera de minimitzar el metall soldat, és soldar en forma intermitent (on sigui 
possible), en comptes de fer una soldadura continua, com es mostra al dibuix 4.7.c. Al unir un 
enrigidor a la planxa, per exemple, la soldadura intermitent pot reduir el metall d’aportació en un 
75%, mantenint la resistència requerida.  
 
 

4.3.3. Utilització de mínimes passades de soldadura 
 

A on la deformació pot ser un problema, menys passades amb grans elèctrodes, com es veu al 
dibuix 4.7.d., és preferible a un major número de passades amb petits elèctrodes. La contracció 
causada per cada passada tendeix a acumular-se, és per aquest motiu que s’incrementa el 
total de contraccions quan s’utilitzen moltes passades de soldadura. 
 
 

4.3.4. Soldadura pròxima a l’eix neutre 
 

La soldadura realitzada a prop de l’eix neutre és millor per tal de minimitzar les deformacions, 

degut a la menor influència que tenen les forces de contracció, per moure les planxes fora del 

seu alineament. El dibuix 4.7.e. il·lustre aquest concepte. Ambdós dissenys, el de la unió i el de 

la seqüència, poden ser utilitzades efectivament pel control de deformacions.  
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4.3.5. Balanç de la soldadura a l’entorn de l’eix neutre 
 

Aquesta pràctica, mostrada al dibuix 4.7.f. compensa una força de contracció amb l’altre, 
minimitzant efectivament la deformació per soldadura. També són factors importants el disseny 
de la unió, i la correcta seqüència de soldadura. 
 
 

4.3.6. Soldadura segons el mètode de pas enrere 
 

A la tècnica del pas enrere, la progressió general de la soldadura pot ser, per exemple, 
d’esquerra a dreta, però cada tram de cordó és dipositat de dreta a esquerra com es veu al 
dibuix 4.7.g. Quan cada segment de cordó és col·locat, les vores escalfades s’expandeixen, 
separant temporalment les planxes en el punt “B”. En canvi, com la calor es desplaça fora de la 
secció de planxes a “C”, l’expansió al llarg de la vora “CD”, torna a unir les planxes. Aquesta 
preparació és més pronunciada en el primer cordó. En els cordons següents, l’expansió de les 
planxes és cada cop menor degut a les restriccions de les soldadures anteriors. El mètode de 
pas enrere no és efectiu en totes les aplicacions, i no és econòmic utilitzar-lo a la soldadura 
automàtica. 
 
 

4.3.7. Anticipació a les forces de contracció 
 

Al col·locar, abans de soldar-les, les parts fora de la seva posició d’alineació, es poden crear 

contraccions que realitzen un treball constructiu. Unions realitzades d’aquesta manera, es 

mostren al dibuix 4.7.h. La quantitat requerida de contracció per tirar les planxes fins que 

estiguin alineades, es pot determinar a través d’assajos. 

 

El pre-corbat de les parts soldades, com mostra el dibuix 4.7.i., és un exemple simple de l’ús de 

les forces mecàniques oposades que neutralitzen la deformació producte de la soldadura. La 

part superior de l’escletxa de soldadura, que pot contenir el volum del material d’aportació, és 

allargada quan les planxes són corbades. Per això, la soldadura final és lleugerament més 

llarga que si s’hagués fet en una planxa plana. Després de soldar, quan les restriccions són 

retirades, la soldadura allibera les seves tensions de contracció longitudinal en un escurçament 

lineal. Les dos accions coincideixen, i les planxes soldades assumeixen la desitjada forma 

plana.  

 

Un altre pràctica comú pel balanceig de les forces de contracció és col·locar, subjectades 

fermament, soldadures idèntiques en posicions oposades, com es veu al dibuix 4.7.j. La 

soldadura es realitza amb ambdós unions, deixant refredar abans de deixar anar les 

subjeccions. El pre-corbat pot combinar-se amb aquest mètode introduint falques a 

determinades posicions entre les parts, abans de ser subjectades.  

 

La soldadura pesada, particularment la rigidització de membres i la seva disposició relativa, pot 

proporcionar les forces de balanç necessàries. Si aquestes forces no hi són presents de forma 

natural, és necessari fer servir altres mitjans per neutralitzar l’encongiment del metall soldat per 

acció de les forces de contracció. Això es pot aconseguir equilibrant una força de contracció 

amb un altre o creant una força contraria a través del subjectador. Les forces contraries poden 

ser unes altres forces de contracció, forces de restricció imposades pels subjectadors, suports 

o accessoris, forces de restricció per la disposició de membres en la unió, o les forces 

d’enfonsament en un membre degut a la gravetat. 
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4.3.8. Planificació de la seqüència de soldadura  
         

Una bona planificació de la seqüència de la soldadura involucra la posició del metall d’aportació 

en diferents punts sobre la unió, ja que l’estructura es contraurà en un lloc, neutralitzant les 

forces de contracció de la soldadura realitzada. Un exemple d’això és soldar alternativament en 

ambdós costats de l’eix neutre realitzant una soldadura a “tope”, com es mostra al dibuix 4.7.k. 

Un altre exemple, en una soldadura a filet, consisteix a realitzar les soldadures intermitents 

segons la seqüència mostrada al dibuix 4.7.l. En aquests exemples, la contracció en el punt 1 

és equilibrada per la contracció en el punt 2, i així successivament. 

 

Probablement els mitjans més àmpliament utilitzats per controlar les deformacions en petites 

unions o components son les pinces, alineadors i suports subjectadors que bloquegen les parts 

a una posició desitjada i les aguanten fins que la soldadura és finalitzada. La força de subjecció 

proporcionada per aquests elements augmenten les tensions internes en la soldadura fins que 

arriben al punt de fluència del metall soldat. Per soldadures típiques de planxes de baix 

carboni, aquests nivells de tensions poden aproximar-se a 310x10⁶ N/m
2
 (Pa). 

 

 

 
 

Fig. 4.8. Exemple de planificació de la seqüència de soldadura tant d’un 

 bloc d’un vaixell en construcció, com en una virola d’un recipient a pressió  
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A la fig. 4.8. s’observa un exemple clar de planificació de la seqüència de soldadura. Les 

deformacions han d’ésser controlades perquè un cop finalitzada la construcció, el bloc o virola 

mantingui les seves dimensions de disseny, i d’aquesta manera, ajusti de forma correcte amb 

el bloc del vaixell existent i també la virola aconsegueixi un diàmetre exacte. 

 

Després d’alliberar la peça soldada dels alineadors o pinces, es podria esperar que les tensions 
causessin considerables moviments o deformacions. En canvi, això no passa, ja que la 
deformada (unitat de contracció) amb aquestes tensions és molt baixa comparada amb la 
quantitat de moviment que pot succeir sinó les subjectem durant la unió. 
 
 

4.3.9.   Remoció de les forces de contracció després de la soldadura 
 

El martellejat és una manera de contrarestar les forces de contracció del cordó de soldadura 

quan aquest es refreda. Essencialment, el martellejat estira un cordó i l’aprima, alleugerant (per 

deformació plàstica) les tensions induïdes per la contracció del metall refredat. Encara que, 

aquest mètode s’ha de fer servir amb molta cura.  

Per exemple, l’arrel d’un cordó no ha de ser mai martellejada, degut al perill que hi ha d’amagar 

una esquerda o causar-ne una. Generalment, el martellejat no està permès a la passada final, 

ja que hi ha possibilitat de cobrir una esquerda e interferir amb la inspecció, degut a l’efecte 

d’enduriment. Així, la utilitat de la tècnica és limitada, encara que s’han presentat casos a on 

entre les passades es martelleja demostrant ser una solució només per problemes de 

deformació o esquerdament. 

 

Un altre mètode per remoure les forces de contracció, és a través de l’alleujament  de tensions 

controlant l’escalfament en la soldadura a una elevada temperatura, seguit per un refredament 

controlat. Moltes vegades, dues peces idèntiques se subjecten esquena amb esquena, 

posteriorment soldades, alleugerant així, les tensions residuals que tendirien a deformar les 

soldadures, mentre es mantingui en aquesta condició recta. 
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Fig. 4.9. Equip Cooperheat utilitzat per realitzar tractaments tèrmics 

 
 

4.3.10. Disminució del temps de soldadura 
 

Complexos cicles d’escalfament i refredament que tenen lloc durant la soldadura, i el temps 

necessari per la transmissió de calor, són factors que afecten la deformació. En general, 

s’aconsella acabar la soldadura ràpidament, abans de que un gran volum de metall circumdant 

s’escalfi i s’expandeixi. 

El procés de soldadura utilitzat, el tipus i mida de l’elèctrode, corrent de soldadura i velocitat del 

moviment, afecten al grau de contracció i expansió del material d’aportació. 

 

L’ús de l’elèctrode manual amb recobriment de ferro en pols o un equip de soldadura 

mecanitzat redueixen el temps de soldadura i la quantitat de metall afectat per la calor, i 

conseqüentment, la contracció. Per exemple, depositant una mida donada de soldadura a 

l’espessor de la planxa amb un procés que treballa a 175 A, 25 V i 3 mm/min. requereix 87,5 

kJ/mm.  

La mateixa mida de soldadura, produït amb un procés que treballa a 310 A, 35 V i 8 mm/min. 

requereix 81,4 kJ/mm.  
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La diferència representa la calor excessiva, la qual s’expandeix més del necessari al voltant del 

metall circumdant. 

 

 
A on: 

   H  Aportació tèrmica (Heat Input) [KJ/mm] 

   V  Tensió [V] 

   I   Intensitat [A] 

   S  Velocitat de soldadura [mm/min] 
 
 

4.4. Equacions per calcular les deformacions 
 

La contracció transversal per soldadura (contracció perpendicular a l’eix de la unió soldada), és 

particularment important quan la contracció de soldadures individuals és acumulativa, com per 

exemple, en la connexió transversal d’una biga a un puntal d’una gran construcció. A menys 

que es permeti tenir contraccions transversals per soldadura, l’acumulació de contraccions de 

diferents unions de bigues a puntals pot arribar a arribar a ser tan gran, que les dimensions de 

la construcció poden ser modificades. 

 

 

 
 

Fig. 4.10.  Contraccions transversals en una planxa de ½”.  

*La mida dels angles mostrats en aquest gràfic és il·lustratiu 

 
 
Per unir un espessor donat, les contraccions transversals augmenten directament amb l’àrea 
transversal de soldadura, com es veu al dibuix 4.10.a. La contracció transversal en unions amb 
angles de 60° amb bisell simple i doble bisell en diferents espessors de planxa es mostra al 
dibuix 4.10.b. 
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Una aproximació a la contracció transversal per altres angles o mides d’unió, es pot estimar 

per: 

 

 
A on:  

   Ct  Contracció transversal [polz.] 

   A  Àrea de la secció transversal de la soldadura [polz²] 

   t   Espessor de soldadura [polz.] 

 

 

Els paràmetres que es mostren a la fig. 4.11., interactuen de la següent manera: la deformació 

angular varia directament amb l’ample de la planxa “W” i la mesura del cordó “ω”, i inversament 

amb l’espessor de la planxa “t”. 

 

 

 
 

Fig. 4.11. Paràmetres que determinen la deformació angular 

 

 

Mida del cordó “ω” 

(polzades) 
Valors de ω

1.3
 

3/16 

1/4 

5/16 

3/8 

7/16 

1/2 

9/16 

5/8 

3/4 

7/8 

1 

0,114 

0,165 

0,220 

0,280 

0,342 

0,406 

0,474 

0,543 

0,688 

0,841 

1,00 

 

Fig. 4.12. Valors de ω
1.3

 a utilitzar a l’equació de deformació angular 
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L’equació és: 

 
A on: 

   DA   Deformació angular [polz.] 

   W    Amplada planxa [polz.] 

   ω
1.3

  Cordó [polz.] 

   t       Espessor [polz.] 

 

 

 
 

Fig. 4.13. Valors mesurats i calculats de deformacions angulars per 

 vuit combinacions diferents de planxa i ànima 

 

Càlcul demostratiu: 

      
 

 

La relació entre valors mesurats i calculats per deformacions angulars, com mostra la fig. 4.13., 

verifica la validesa de l’equació.  
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Fig. 4.14. Àrea de la secció transversal del metall soldat i distància entre el 

centre de gravetat de la soldadura i l’eix neutre 

 

 

La flexió longitudinal, o corbat, és el resultat d’una força de contracció aplicada a una petita 

distància de l’eix neutre del conjunt. La magnitud de la deformació depèn del moment de 

contracció y de la resistència del conjunt a flectar, que és representat pel seu moment d’inèrcia. 

 

Suposant que no existeixen tensions inicials, la següent equació pot ser utilitzada per calcular 

la deformació, d’un membre o conjunt, resultant de la soldadura longitudinal: 

 

 
A on:  

   DL  Deformació longitudinal [polz.] 

   A  Àrea de la secció transversal del metall soldat i del metall base fos [polz²]. Es pot estimar 

des de la mesura del cordó ω. 

   I  Moment d’inèrcia del conjunt [polz⁴] 

   d  Distància entre el centre de gravetat de la soldadura i l’eix neutre [polz.] 

   L  Longitud del membre [polz.] 

 

 

La deformació longitudinal varia directament amb l’àrea de la secció transversal del metall 

soldat, la distància entre el centre de gravetat de la soldadura i l’eix neutre, i la longitud del 

membre al quadrat; i inversament amb el moment d’inèrcia del membre.      
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Fig. 4.15. Relació entre valors calculats i mesurats de deformació longitudinal per diversos tipus d’unió 

 
 

4.5. Tipus de control de deformacions 
 

Tal i com hem explicat, per tal d’aconseguir l’element dissenyat, és necessari mantenir les 

deformacions dins de certs límits crítics segons les toleràncies admissibles. 

És per això, que un cop explicat el fenomen de les deformacions tèrmiques, ara passem a 
explicar com podem desenvolupar solucions pràctiques per tal de poder controlar-les i 
disminuir-les, tenint sempre present que no és possible eliminar-les. 
 
 

4.5.1. Unió en T 
 

 

 
 

Fig. 4.16. Comparació de la deformació lateral produïda en dos tipus de soldadura 
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Una unió “T” soldada manualment, com es veu al dibuix 4.16.a., pateix deformacions laterals 
després de ser soldada, tot i havent utilitzat una mesura de filet adient. L’anàlisi mostrà que el 
centre de gravetat dels dos cordons de soldadura està sobre l’eix neutre. Al canviar la 
profunditat de penetració, en una soldadura automàtica d’arc-submergit, el centre de gravetat 
de la soldadura es va baixar, com mostra el dibuix 4.16.b., reduint substancialment el moment 
de contracció. La profunditat, o coll de la soldadura, és la mateixa però ara el metall d’aportació 
està més proper a l’eix neutre. A més, l’alta velocitat de la soldadura automàtica redueix les 
deformacions.  
 
 

4.5.2. Columna de tres membres 
 

 

 
 

Fig. 4.17. Efecte de la distància entre el centre de gravetat de la soldadura i l’eix  

neutre de la secció en la deformació longitudinal 

 

 

La soldadura d’una columna mostrada en una vista transversal al dibuix 4.17.a. està 

balancejada i pot ser realitzada voltejant la columna. Encara que, la deformació longitudinal 

resulta ser excessiva: 7/16” per cada 100” de longitud. Els anàlisis mostren que la distancia 

entre el centre de gravetat de la soldadura i l’eix neutre de la secció és de 11/16”. Si es pogués 

reduir la separació per un canvi en el disseny, es podrien presentar menys deformacions.  

 

Una manera de posar la soldadura més a prop de l’eix neutre, és mostrada al dibuix 4.17.b. 
Amb aquest disseny, la distància és reduïda a 9/16”. Càlculs de deformació, mostren que la 
deformació pot ser reduïda a 5/16” per cada 100” de longitud. Si la magnitud de la deformació 
no és admissible, els membres de la columna poden ser pre-corbats sobre 5/16” en la direcció 
oposada perquè la unió pugui ser plana després de ser soldada.  
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4.5.3. Secció quadrada 
 

 

 
 

Fig. 4.18. Enrigidors units a les peces a soldar 

 

 

El baix pes de la secció d’una ploma mostrada a la fig. 4.18, exemplifica la importància del 

mètode d’unió en la reducció de deformacions. Un mètode de muntatge és el de soldar peces 

enrigidors a totes les peces que seran soldades posteriorment, produint una unitat rígida amb 

forces contraries per resistir les generades per la contracció.  

Estudis indiquen que el centre de gravetat del metall d’aportació pot ser 1 1/8” des de l’eix 

neutre de la secció. En un longitud de 63”, la flexió calculada per la equació de deformació 

longitudinal es 1/250”.  

 

Un segon mètode pot ser el de soldar primer la secció quadrada, que no produiria 
deformacions degut a la coincidència exacte del centre de gravetat del metall d’aportació amb 
l’eix neutre. La deformació es presentaria al soldar les dues planxes de reforç de ¼”. La 
distància entre el centre de gravetat dels reforços soldats i l’eix neutre és de 4”. Calculant la 
deformació en una longitud de 63”, seria de 1/170”. Per tant, la deformació en el muntatge 
utilitzant aquesta seqüència seria de 1,5 vegades més gran que la produïda amb el primer 
mètode. 
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4.5.4. Bigues asimètriques 
 

 

 
 

Fig. 4.19. Soldadura en una biga que cobreix una llum de 504” dins d’una estructura. 

 

 

A la biga representada a la fig. 4.19. inspeccions mostren que els cordons estan balancejats 

respecte l’eix horitzontal (X-X) i a més, la secció és simètrica respecte aquest, per tant, no es 

deurien presentar deformacions verticals com a resultat de la soldadura. L’eix neutre vertical 

(Y-Y) és calculat a 0,242” a la dreta de la línia central de l’ànima. La secció és simètrica 

respecte a l’eix vertical, per tant, si la soldadura està balancejada respecte a l’ànima, es pot 

presentar una petita flexió horitzontal.  

 

Encara que, la soldadura no està centrada respecte a l’eix neutre vertical; càlculs determinen 

que el centre de gravetat de tota la soldadura està a 2,63” a la dreta de la línia central de 

l’ànima. La distància “d” entre l’eix neutre i el centre de gravetat de la soldadura és de 2,39”, 

per tant, la flexió horitzontal per una longitud 504”, és de 2,39”. Aquesta desviació es pot 

corregir utilitzant el mètode de flama-contracció.  

 

Una altra possibilitat, podria ser la de soldar dues parts amb forma de “L” com sub-conjunt. 

Com a unitats independents, aquestes poden tindre un eix neutre aproximadament a 3” des del 

centre de gravetat dels seus dos cordons de 0,252”. Càlculs mostren que la soldadura, en una 

longitud de 504”, pot causar que els extrems es desplacin excessivament a prop de 5 1/8” a la 

dreta. 

 

Els sub-conjunts en forma de “L” poden ser dividits en petites parts i ser units amb soldadura a 

“tope”. Com la longitud “L” en l’equació de flexió és un terme al quadrat, Qualsevol reducció en 

la longitud disminueix apreciablement la flexió. Si la secció en forma de “L” estigués soldada al 

mig de la longitud, el moviment de l’extrem pot ser menor que 1,3”, una magnitud que és fàcil 

de corregir. Després de soldar la secció en forma de “L” , aquesta es podria unir a l’extrem de 

la biga, d’aquesta manera, la majoria de la soldadura quedaria al llarg de l’eix neutre vertical, i 

no s’haurien de presentar deformacions.  

Es recomana un procés de soldadura ràpid, evitant múltiples passades de soldadura. 
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4.5.5. Seqüència de soldadura 
 

 
 

Fig. 4.20. Possibles deformacions causades per diferents seqüències de soldadura 

 

 

Si es volen soldar estructures de diferents longituds i espessors, de perfils canal i planxes 

d’acer dolç, com en la seqüència de la fig. 4.20.a., s’ha de tenir en compte que les contraccions 

de metall soldat, i la planxa adjacent poden produir forces de tracció. 

Si el resultat és una tensió de compressió en el membre que no excedeix la resistència a la 

fluència, la seqüència és innecessària. Quan la soldadura no és molt gran i la secció és 

simètrica, sent les soldadures balancejades sobre l’eix neutre, després de la quarta soldadura, 

les tensions de compressió poden estar uniformement repartides per tota la secció. Encara 

que, sorgeix l’interrogant de si s’excedeix o no el límit de fluència en compressió. 

 

Després de realitzar la soldadura Nº1 (dibuix 4.20.b.), el cordó i una de les planxes estan en 

tensió. Forces de compressió existeixen en el resta dels membres, per el que es poden 

considerar com una columna excèntricament carregada. Si la soldadura és bastant gran, les 

tensions resultants poden excedir el punt de fluència del membre i causar deformacions 

permanents. Quan es realitza la soldadura Nº2 (dibuix 4.20.c.), ha de resultar la mateixa, però 

oposada distribució de tensions. De totes maneres, si la soldadura Nº1 s’ha realitzat en un estat 

de rigidesa permanent, la Nº2 no tira el membre de recolzament a la condició recta.  

 

Si les dues soldadures són realitzades simultàniament, resulta una distribució uniforme de 

tensions, i no hi ha moviment o efecte de flexió. A més, les tensions són molt més reduïdes, i 

és menor la possibilitat que es pugui excedir el punt de fluència.  

Finalment, les dues soldadures restants (Nº3 i Nº4) es realitzen simultàniament, com es mostra 

al dibuix 4.20.d. La distribució de tensions pot ser encara més uniforme i no produir efectes de 

flexió. 

 

El dibuix 4.20.e. mostra les soldadures Nº1 i Nº4 realitzades al mateix temps en un pla 

horitzontal. Pot presentar-se una lleu flexió degut a la probabilitat d’excedir el punt de fluència, i 

les dues soldadures restants (Nº2 i Nº3) poden no ser capaces d’adreçar el conjunt. 
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Si la soldadura es realitza en direcció transversal, que és més gran, com es mostra al dibuix 

4.20.f., la flexió podria presentar-se a l’eix Y-Y. Tal membre, tindria mínima utilitat estructural. 

 

Així que, és necessari acomodar l’estructura per poder soldar els dos cordons més propers de 

forma simultània, resultant una desagradable flexió sobre l’eix X-X. 

Si les soldadures Nº3 i Nº4 també es realitzen simultàniament, s’obtindran menys 

deformacions. Encara que, aquest és un procediment que a vegades no és practicable. Un 

procediment més comú seria el de soldar la Nº1, Nº4, Nº2, Nº3 en aquest ordre, resultant una 

lleu curvatura. 

 

 
 

Fig. 4.21. Desplaçament del centre de gravetat segons el nombre de cordons utilitzats  

en soldadures d’una biga d’acer d’alta resistència 

 

La biga mostrada a la fig. 4.21., necessita més àrea d’ala inferior degut a la coberta de formigó i 

al moment flector que ha suportar. La resistència i tensió acceptables per aquest acer 

disminueixen amb l’augment de l’espessor. Dues planxes de ¾” són utilitzades com a ales 

degut a la seva alta resistència, en comparació a una única planxa de 1 ¾” així estalviem un 

16% d’acer. 

 

Es podrien col·locar restriccions a la biga, i soldar la unió. Tot i així, existirien quatre soldadures 

a filet a la base de la biga i dues a la part superior, una condició desequilibrada. En aquest 

exemple, el centre de gravetat de les sis soldadures és considerablement més baix que l’eix 

neutre del membre, provocant que la soldadura desplaci els extrems de la biga cap a baix, 

produint una curvatura.  

 

El mètode més escaient pot ser soldar en primer lloc la planxa de recolzament o plec, a la 

planxa inferior, si la deformació es produís, la resistència de la sub-unió no tindria problema. 

Llavors, quan aquesta sub-unió i l’ala superior se soldin a l’ànima, només quatre filets de 

soldadura li produeixen deformació, i el centre de gravetat de les quatre soldadures està molt 

més a prop de l’eix neutre. La flexió deguda a la soldadura pot ser directament proporcional a la 

quantitat de metall soldat i a la distància entre el centre de gravetat de la soldadura i l’eix 

neutre, i inversament proporcional a la resistència flectora (moment d’inèrcia) de la unió. 

 

Al modificar la seqüència de soldadura del primer mètode al segon, reduïm el número de 

cordons que influeixen en la formació de la deformació de 6 a 4. En altres paraules, la 

soldadura només té 2/3 de l’efecte de la deformació. La distancia “d” es redueix 

aproximadament a la meitat. La resistència a la flexió segueix sent constant.  Teòricament, la 

segona seqüència produiria només 1/3 de la deformació (2/3x1/2=1/3). El centre de gravetat de 

la soldadura en aquest cas podria estar a prop de l’eix neutre, cosa que produiria que la 

deformació pogués presentar-se en la direcció oposada-extrem superior. 
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De totes maneres, s’ha de recordar que si la deformació en el primer mètode no és excessiva, 

podria no ser adequat el canvi de mètode, el qual podria necessitar adreçar la unió de l’ala 

inferior amb el plec. 

 

 
 

Fig. 4.22. Unions soldades automatitzades 

 
 

4.5.6. Vinclament i torsió 
 
Les forces de contracció de la soldadura són una funció al quadrat i la resistència al vinclament 

és una funció al cub de l’espessor del material. Se sap que el vinclament degut a la soldadura 

d’un panell s’incrementa directament amb la disminució de l’espessor. 

 

 
 

Fig. 4.23. Deformació per vinclament produïda en dues caixes  

quadrades de diferents espessors 

 

 

A la fig. 4.23., una caixa està fabricada mitjançant planxes de ½” i l’altre amb llautó de 0,1046”. 

La soldadura a les cantonades contrau i tendeix a lliurar l’excés de metall sota compressió a la 

porció central del panell, podent produir deformació per vinclament. La mida de la soldadura a 

les cantonades és per una planxa ½”, el que ens indica que les forces de contracció poden ser 

més grans que les presents al llautó de 0,1046”. La resistència al vinclament és també major 

degut a l’espessor del material (producte de la relació t
3
). Amb els espessors utilitzats en 

aquest exemple, la planxa d’acer es aproximadament 17 vegades més resistent a la flexió (o 

vinclament), que el llautó.  
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Fig. 4.24. Efectes de torsió en materials prims 

 

 

En materials prims la torsió és un problema degut a la seva baixa resistència a la torsió. Quan 

se solda un membre en la seva línia central, com es veu al dibuix 4.24.a., l’àrea soldada 

tendeix a contraure’s i a disminuir. El defecte és similar a col·locar un tensor i posteriorment 

tensar-lo en la posició central, tal i com es mostra al dibuix 4.24.b. En aquestes condicions, un 

pla rectangular és difícil que existeixi.   

 

Per satisfer la condició de que un membre tingui les seves vores més llargues que la seva línia 

central, el membre s’ha de torçar, com es veu al dibuix 4.24.c., l’aplicació d’una força oposada 

d’anti-torsió per part de la soldadura no s’aprecia. Una vegada que la força és bastant gran com 

per restablir el pla original, el material ràpidament pateix una torsió en direcció oposada, com 

es veu l dibuix. 4.24.d.  

 

La torsió es pot prevenir o minimitzar de varies maneres: 

 Minimitzant les forces de contracció amb una bona pràctica de soldadura  disminuint 

el volum de metall soldat i soldant a alta velocitat. 

 

 La longitud a soldar ha de ser petita. 

 

 Augmentant la resistència a la torsió  La resistència d’una planxa a la torsió és una 

funció al cub del seu espessor, doblegant aquest, augmentarem la seva resistència per 

un factor de vuit. Si el disseny ho permet, la resistència torsional pot ésser 

incrementada a traves de la utilització de seccions quadrades tancades o diagonals. 

 

La torsió per soldadura pot ser corregida a vegades amb una flama-contracció. Les vores 

externes s’escalfen, escurçant la longitud de la línia central, i es corregeix la diferència en les 

dimensions responsables de la torsió.  
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Fig. 4.25. Efecte de la longitud de les ales d’una biga  

llarga i prima en la torsió 

 

 

A vegades, al soldar bigues llargues i primes, aquestes es torcen. Com es veu al dibuix 4.25.a., 

la raó d’això és que la biga està formada de tres parts unides amb soldadura a filet. Si 

s’escurça la longitud central de les ales, mentre la longitud de la vora externa es mantingui 

constant, i aquestes no tinguin una adequada resistència torsional, es produeix la torsió, com 

es mostra al dibuix 4.25.b.  

La flama-contracció a les vores externes de les ales es una mesura correctiva per aquesta 
situació. 
 
 

4.5.7. Ànimes horitzontals o verticals 
 

 

 
 

Fig. 4.26. Efecte de la posició en que l’ànima és soldada  

respecte a la deformació 

 

 

Si es posseeix l’equipament automàtic amb la capacitat de crear dos filets de soldadura 

simultàniament, les bigues es poden soldar amb l’ànima en posició horitzontal o vertical (veure 

fig. 4.26). De totes maneres, la deformació es pot minimitzar en cada cas.  

Quan l’ànima està en posició horitzontal, la biga és més flexible però els cordons estan molt a 

prop de l’eix neutre de la biga, cosa que fa que pràcticament no tingui energia per flectar-se. 

Amb l’ànima en posició vertical, les soldadures estan més allunyades de l’eix neutre però la 

biga és considerablement més rígida. 
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Fig. 4.27. Angles possibles de les ales de bigues soldades  

amb l’ànima horitzontal 

 

 

Com mostra la fig. 4.27., en bigues soldades amb l’ànima horitzontal, es mantenen les ales 

inclinades o girades en un angle menor a 90°. Si la soldadura a l’altre costat de l’ànima no és 

correcte, hi ha l’opció de soldar inicialment amb les ales atestades en un angle major a 90º. 

Encara que només es pot determinar quant s’excedeix l’angle de 90°, després de contraure’s i 

de completar la soldadura final. A més, es pot assegurar que el procediment de soldadura es 

mantindrà constant. 

 

En general, quan l’equipament no està disponible per depositar dos cordons de soldadura 

simultàniament, la seqüència per quatre filets de soldadura en una biga poden variar sense un 

efecte considerable en deformació. En molts casos, la seqüència es basa en la instal·lació a 

utilitzar i el mètode disponible per el moviment de la biga d’una posició a un altre.  

Quan es requereix un únic cordó de soldadura a la vegada, la biga és generalment posicionada 

en un angle d’entre 30 i 45 graus, permetent que la soldadura es pugui dipositar en una posició 

plana. En aquest cas és aconsellable que la soldadura sigui ràpida. La posició plana permet un 

millor control de la forma del cordó i permet depositar extensos cordons de soldadura. 

 

 

 
 

Fig. 4.28. Posició i seqüència per bigues suportades en 

 muntatges inclinats i giratoris 

 

 

A l’utilitzar un muntatge inclinat per suportar la biga es requereix una grua per canviar de 

posició després de cada soldadura. La reubicació comporta temps i es requereix de la 

utilització d’equipament que serveixi per varies estacions de treball.  
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Una disposició típica que utilitza un parell de suports inclinats per soldar una biga, es mostra al 

dibuix 4.28.a. Després d’haver realitzat la soldadura 1, la grua simplement mou la biga al suport 

de davant on la soldadura 2 és realitzada. Després de soldar 2, la grua gira la biga per realitzar 

les soldadures 3 i 4. 

 

Una seqüència diferent es porta a terme en una instal·lació del tipus de suport giratori, mostrat 

al dibuix 4.28.b. Després de realitzar la soldadura 1, la biga es gira 180° per realitzar la 

soldadura 2 sense canviar la posició del cap soldador. Una vegada realitzada la soldadura 2, la 

biga es gira altre cop, i el cap soldador és posicionat per realitza la soldadura 3. Després de 

soldar 3, la biga es gira altre cop i la soldadura 4 es realitza amb el cap seguint la mateixa línia 

recta que per la soldadura 3. 

 

En ambdós casos, la seqüència de soldadura és influenciada pel posicionament de la biga, ja 
que aquesta maniobra ha de trigar el menor temps possible.  
 
 

4.5.8. Columnes esveltes i lleugeres 
 

 
 

Fig. 4.29. Fenòmens succeïts durant la soldadura d’una columna esvelta 

 

 

Columnes esveltes com la que apareix al dibuix 4.29.a., ja sigui per il·luminació, senyals o 

altres propòsits de muntatge, són comunament confeccionades per la unió soldada de dos 

perfils canals lleugers. Si la primera soldadura es refreda abans de que es realitzi la segona 

soldadura en el lloc oposat, aquesta pot resultar flectada degut a que la segona soldadura no 

és capaç de redreçar la unió.  

La primera soldadura, en la part superior del conjunt, inicialment provoca que el centre de la 

columna s’aixequi, com en el dibuix 4.29.b. Si el membre és girat ràpidament i es realitza la 

segona, aquesta pot ser inicialment més curta que la longitud del conjunt. Després que la 

columna soldada s’ha refredat, generalment està recta. 
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4.5.9. Control de curvatura 

 

 
 

Fig. 4.30. Efecte de la posició del suport en la 

 deformació d’una biga 

 

 

L’efecte de contracció de la soldadura es pot utilitzar beneficiosament en la fabricació de 

llargues bigues amb una determinada curvatura. Els defectes de la contracció i la gravetat 

poden ser combinats per controlar la magnitud de la curvatura.  

La tècnica involucra el suport de la unió per què els dos efectes treballin en la direcció 

desitjada, ja sigui per produir una curvatura, o per produir un membre recte o amb una mínima 

curvatura. Així, el suport pròxim als extrems provoca un enfonsament en el centre, i si està al 

centre, permet que els extrems caiguin, produint una biga relativament recta.  

 

Per exemple, si una biga té soldada una planxa sobre la seva ala superior i té una certa 
curvatura (convexitat), es creu que la contracció de la soldadura no pot proporcionar la suficient 
curvatura per redreçar la biga. Amb el suport de la biga pròxima als seus extrems durant la 
soldadura, com es veu al dibuix 4.30.a., la contracció de la soldadura augmenta la curvatura. 
Ara, si la biga és recolzada en el centre durant la soldadura, com es veu al dibuix 4.30.b., 
l’efecte de la gravetat pot disminuir la curvatura o flexió. D’aquesta manera reduirem la 
curvatura final. 
 
 

4.5.10. Correcció de deformacions per flama-contracció 
 

La correcció de deformacions per flama-contracció no requereix altes temperatures, encara 

que, una gran flama és necessària per una ràpida entrega de calor. L’èxit de la tècnica està en 

establir la seqüència en el gradient de temperatura a la unió. Quan s’aplica el mètode de la 

flama-contracció a una planxa, tal com la vora d’un panell tort o l’ala d’una biga, la flama es pot 

desplaçar progressivament al llarg del metall, o anar seleccionant punts per ser escalfats i 

deixats refredar, amb observació intermèdia del grau de deformació remogut aconseguit. 
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Fig. 4.31. Panell sota vinclament per l’excés de material  

en les àrees centrals 

 

 

Si una part del conjunt es contrau, com es mostra a la fig. 4.31., aquesta és restringida en el 

seu moviment. 

En el cas de moltes peces soldades, el sobre-escalfament pot produir tensions residuals o 

internes. És una pràctica aconsellable, encara que, s’ha de procedir cautelosament, deixant 

periòdicament que el conjunt es refredi, per que el grau de deformació remogut sigui mitjà. 

 

 

 
 

Fig. 4.32. Parts d’un spray automatitzat d’aigua 

 

 

Degut a la velocitat d’operació, molt sovint s’utilitza un spray automatitzat d’aigua per accelerar 

el refredament. Aquest pot estar construït al introduir una unió “Y” en la línia d’aire d’un 

compressor amb la seva respectiva vàlvula, una mànega de goma que va entre la unió “Y” i un 

recipient d’aigua (veure fig. 4.32). 

Quan la vàlvula és oberta, l’aire entra en el sistema, creant un spray automatitzat, quan aquest 

spray colpeja la planxa calenta, es converteix en vapor, absorbint una quantitat considerable de 

calor. 
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Fig. 4.33. Procés sofert per una biga al soldar-li una planxa i sotmetre-la  

després al mètode flama-contracció 

 

 

El mètode de flama-contracció s’aplica a vegades a llargues bigues i a columnes que estan 

corbades degut a una soldadura. Una biga amb un doblec soldat és probable que es corbi, com 

es mostra a la fig. 4.33., degut a que la soldadura no està balancejada al voltant de l’eix neutre. 

La soldadura, en el doblec, produeix contraccions que acurten la longitud de l’ala en la qual 

s’ha soldat. La flama-contracció acurta l’altre ala a la mateixa longitud, redreçant la biga.  

 

La flama-contracció utilitzada de manera apropiada, pot incrementar la quantitat desitjada de 

curvatura en una biga. Per exemple, si la biga amb el doblec mostrada a la fig. 4.33. és 

invertida, necessita més curvatura que la que produiria la soldadura del doblec, per tant, la 

flama s’aplica en el lloc del doblec. Tot i així, si el doblec només és escalfat i contret, aquest pot 

tirar contra l’ala inferior de la biga, produint una gran quantitat de tensions internes de tracció. 

Una sobre càrrega accidental a la biga en servei, pot excedir la tensió de fluència del doblec i 

produir un estirament, perdent així la curvatura. Per tant, per disminuir les tensions de tracció 

desenvolupades en el doblec, i augmentar la resistència de càrrega i mantenir la curvatura s’ha 

d’aplicar la flama-contracció a l’ala de la biga, i a lo llarg del doblec. 

 

 
 

Fig. 4.34. Producció de curvatura en un a biga 
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La flama-contracció es pot utilitzar per produir curvatures a les bigues amb o sense doblec 

disminuint o no les tensions internes. Es marca un àrea en forma de cunya, com es veu a la fig. 

4.34., sobre l’ànima i l’ala inferior amb un material que pugui resistir altes temperatures. La 

flama d’un o més bufadors és aplicada a la regió marcada fins que arribi a posar-se vermella. 

Un cop hi arriba, es retira la flama, l’àrea es deixa refredar i es mesura la curvatura. Àrees 

similars són marcades a lo llarg de la biga, i el procés es repeteix fins que la curvatura 

necessària és obtinguda (veure fig. 4.35.). 

 

 
 

Fig. 4.35. Bigues corbades per flama-contracció 

 
 

4.6. Tècniques de taller pel control de deformacions 
 
S’han desenvolupat varies tècniques en el taller per controlar deformacions per soldadura. 

Totes elles fan menció als principis ja discutits relatius a les restriccions, expansió i contracció. 

 

 
 

Fig. 4.36. Utilització d’una canonada d’aigua freda per soldar un llautó 

 

 

Per exemple, al soldar un llautó, s’utilitza una canonada d’aigua freda (veure fig. 4.36), per 

extraure la calor dels components soldats. Tubs de coure són soldats als agafadors de coure, 

circulant aigua a través d’ells durant la soldadura. Les restriccions imposades pels agafadors 

ajuden a minimitzar deformacions. 
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Fig. 4.37. Tècniques per controlar deformacions durant la  

soldadura a “tope” de planxes 
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Fig. 4.38. Sistemes de fixació utilitzats en els tallers 

 
Com es veu al dibuix 4.37.a., el suport reforçat és una bona tècnica per controlar deformacions 
durant la soldadura a “tope” de planxes. Es solden grapes a la bora d’una planxa i unes falques 
son col·locades a baix de les grapes, mantenint les vores alineades i subjectes durant la 
soldadura.  
 

En una variació del mètode anterior, com es mostra al dibuix 4.37.b., un jou és soldat per 

formar una secció T invertida. El jou es passa a traves de l’espai-arrel de la unió per sota de la 

zona de treball. Les falques d’acer, inserides a la ranura del jou, mantenen les planxes 

alineades. L’espessor del jou pot ser igual a la separació de l’arrel, servint així, com a 

separador de les vores de les planxes. 

 

Un jou es pot utilitzar de forma diferent en planxes de major espessor, com es mostra al dibuix 

4.37.c. Aquí, el jou està soldat a la part superior de la planxa, una barra és soldada a la segona 

planxa, i una falca és desplaçada entre el jou i la barra. Després de que les planxes siguin 

alineades, la barra se solda a l’altre planxa, i el jou i la falca son retirades. Quan la soldadura és 

completada, les barres soldades es treuen. 

 

Si existeix la preocupació que els suports reforçats puguin redreçar excessivament la unió en el 

sentit transversal, contra la contracció de la soldadura, augmentant d’aquesta manera la 

possibilitat d’una esquerda a la soldadura, els respatllers es poden col·locar a 45° en la unió, 

com es veu al dibuix 4.37.d. Aquesta disposició permet algun moviment transversal sense 

pèrdua de restricció en la direcció longitudinal.  

 

 
 

Fig. 4.39. Arranjaments que permet aplicar pressió per  

sobre tota la longitud del material  
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La soldadura de materials molt pesats poden requerir suports reforçats que s’estenen una 

distància considerable a cada costat de la unió. Els arranjaments mostrats en la fig. 4.39. són 

molt adequats per aquest cas.  

 

Excepte en situacions especials, l’alleujament de tensions per escalfament no és utilitzat per 

corregir deformacions. Hi ha vegades, sobretot quan les tensions son alleugerades, on és 

necessari preveure futures deformacions que succeeixin abans que la unió de les peces 

estiguin finalitzades. 

  

Les tensions residuals de tracció a l’àrea soldada, poden ser de l’ordre de la tensió de fluència 

del material. Tensions de compressió existeixen a un altre àrea per balancejar les tensions de 

tracció. Després del desplaçar-se lo suficient (deformació) per equilibrar les tensions, no 

haurien de presentar-se futurs grans desplaçaments en el conjunt. De totes maneres, si el 

material es tensiona per mecanitzat, succeeix un nou balanç de tensions. Un moviment del 

conjunt ha de tenir lloc al re-balancejar les tensions de tracció i compressió. Aquest nou 

moviment, o deformació, gradualment pren lloc en processos de mecanitzat. Per evitar aquesta 

deformació, les soldadures són a vegades alleujades abans de realitzar el mecanitzat. 

 

 
 

Fig. 4.40. Cub per un suport de descans que requereix l’alleujament 

 de tensions abans del mecanitzat 

 

 

Un exemple d’una soldadura que requereix l’alleujament de tensions és el cas mostrat a la fig. 

4.40. El cub està soldat per el contorn a una paret d’allotjament. Els dos grans cordons 

perimetrals tendeixen a contraure’s, disminuint el seu diàmetre. El diàmetre interior del cub 

resisteix aquesta deformació produint tensions de compressió. 

Al perforar el cub abans de soldar-lo, es perdria el balancejament de les forces de compressió, 
és a dir, que al soldar el cub aquest patiria una deformació producte dels cordons de  
soldadura. És per aquest motiu que es recomana soldar la peça, i després realitzar una 
operació d’alleujament de tensions i perforar. 
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4.7. Llista de revisió per la disminució de deformacions 
 

Com una bona pràctica per portar a terme un control de les deformacions, es recomana 

verificar la següent sèrie punts: 

 No realitzar una excessiva deposició de soldadura. 
 

 Controlar la separació. 
 

 Utilitzar soldadura intermitent, quan sigui possible. 
 

 Utilitzar mínimes obertures d’arrel, incloent angle i reforçament. 
 

 Seleccionar una unió que requereixi una mínima quantitat de metall soldat; per 
exemple, una unió doble-V en lloc de una unió V-simple. 
 

 Quan sigui possible, realitzar soldadura alternada en cada lloc de la unió. 
 

 Utilitzar mínimes passades de soldadura. 
 

 Utilitzar processos que tinguin una relació d’alta deposició. 
 

 Utilitzar mètodes de soldadura d’alta velocitat. 
 

 Utilitzar mètodes que tinguin una  penetració profunda i per així reduir la quantitat de 
metall d’aportament requerit per la mateixa resistència i quantitat d’entrada de calor. 
 

 Fer servir posicionadors de soldadura per aconseguir la màxima quantitat de soldadura 
en posició plana. La posició plana permet l’ús d’elèctrodes de gran diàmetre i 
processos de soldadura d’alta relació de deposició. 
 

 Balancejar la soldadura respecte a l’eix neutre del conjunt. 
 

 Distribuir la calor de la soldadura a través d’una planificada seqüència de soldadura i 
posicionament de l’estructura soldada.  
 

 Soldar cap a la part sense restriccions del membre. 
 

 Utilitzar mordasses, accessoris i suports reforçats per mantenir l’ajust i alineament. 
 

 Soldar primer les unions que es contrauen més. 
 

 Soldar primer les seccions més flexibles. Aquestes poden ser redreçades, si és 
necessari, abans de la unió final. 
 

 Les seqüències de soldadura de sub-unió i unió final, s’han de realitzar balancejant 
conjuntament l’una contra l’altre, al voltant de l’eix neutre de la secció.  

 
 

5. DEFECTOLOGIA A LA SOLDADURA 
 

Una de les parts més importants a portar a terme un cop el procés de soldadura ha finalitzat, és 

l'avaluació d’aquesta per tal de determinar el seu comportament pel servei projectat. 

Normalment ens referim a les irregularitats trobades com a discontinuïtats. 

En soldadura els tipus de discontinuïtats que ens preocupen són coses com: esquerdes, porus, 

falta de fusió, socavació, etc. 
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5.1. Discontinuïtats a la unió soldada 
 

És extremadament important comprendre la diferència entre discontinuïtat i defecte. Molt sovint 

la gent intercanvia els termes. 

Mentre que una discontinuïtat és alguna cosa que introdueix una irregularitat en una estructura 

que d'una altra manera seria uniforme, un defecte és una discontinuïtat específica que pot 

comprometre el comportament de l'estructura pel propòsit pel qual va ser dissenyada. 

 

El coneixement d'aquestes discontinuïtats és important per un nombre de raons. Primer, per si 

aquestes són descobertes, s’ha de ser capaç de descriure la seva naturalesa, ubicació i 

grandària. La informació serà necessària per tal de determinar si aquesta discontinuïtat 

requereix o no de reparació, d'acord amb les especificacions de treball. 

I segon, per si un tractament addicional és considerat necessari, s’ha de ser capaç de descriure 

la discontinuïtat amb el detall suficient perquè pugui ser corregida pel personal de producció. 

Per determinar si una discontinuïtat és un defecte, ha d'haver-hi alguna especificació que 

defineixi els límits acceptables de la discontinuïtat. Quan la seva grandària o concentració 

excedeixin aquests límits, és considerat un defecte. 

Les discontinuïtats més freqüents que es troben a les soldadures, formen parts dels següents 
vint tipus: 
 
 

5.1.1. Porositat 
 

La porositat és la discontinuïtat més comuna que podem trobar. La presència de porositat a la 

zona soldada és degut a la presència de gas atrapat durant la fusió creada durant la soldadura, 

o a la presència d’elements contaminants en el bany de fusió. En particular, la presència 

d’hidrogen, degut a residus d’humitat en el flux, a l’atmosfera o en el material base, pot resultar 

determinant a la formació de la cavitat. 

És necessari escollir amb compte el material d’aportació, netejar adequadament les vores a 

soldar i disminuir la velocitat de soldadura per deixar que el gas tingui temps de sortir del bany. 

Hi ha quatre tipus de porositat:  

 

 Porositat uniformement dispersa:  

És una porositat uniformement distribuïda al llarg de la soldadura, causada per 

l'aplicació d'una tècnica de soldadura incorrecta, per materials defectuosos, per la 

utilització d’una baixa intensitat durant el procés de soldadura, per un buit petit de l'arc 

o un inici de soldadura sense protecció. 
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Fig. 5.1. Macrografia i Radiografia de porositat uniformement dispersa 

 

Per prevenir aquest tipus de porositat, la soldadura s’hauria de refredar lentament per 

permetre que la major part del gas passi a la superfície abans de la solidificació.  

 

 Porositat agrupada: 

És un agrupament localitzat de porus. Generalment degut a un inici o una fi inadequada 

de l’arc de soldadura. 

 

 

 
 

Fig. 5.2. Exemple i Radiografia de porositat agrupada 

 

 Porositat alineada 

Normalment succeeix al llarg de la interfase metall de soldadura / metall base, a 

la interfase entre cordons de soldadura, o a prop de l'arrel de soldadura, i és causada 

per la contaminació que provoca el gas per la seva evolució en aquests llocs.  
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Fig. 5.3. Exemple i Radiografia de porositat alineada 

 

 Porositat vermicular  

És un porus allargat produït per un gas. Aquest tipus de porositat de soldadura s'estén 

des de l'arrel fins a la superfície de la soldadura. Encara que generalment, aquestes 

porositats vermiculars trobades no s'estenen fins a la superfície. 

 

 

 
 

Fig. 5.4. Exemple i Radiografia de porositat vermicular 

 

Bàsicament, per prevenir tot tipus d’inclusions, s’hauria portar a terme un pre-escalfament de la 
unió a soldar, seria útil l’ús d’un elèctrode amb major nombre de desoxidants, i és molt 
important el fet de reiniciar la següent passada a sobre del final de la passada anterior. 
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5.1.2. Inclusions 
 

Els tipus de residus sòlids que podem trobar a la junta soldada són essencialment de dos tipus:  

 Inclusions d'escòria: 

Són sòlids no metàl·lics atrapats en el metall de soldadura, o entre el metall de 

soldadura i el metall base. Poden trobar-se en soldadures fetes per qualsevol procés 

d'arc. En general, aquestes inclusions són degudes a falles en la tècnica de soldadura, 

al disseny de la junta tal que no permeti un accés adequat, o a una neteja inadequada 

entre els cordons de la soldadura.  

Normalment, l'escòria dissolta fluirà cap a la part superior de la soldadura, però osques 

agudes a la interfase de metall base i de soldadura, o entre els cordons, freqüentment 

provoquen que l'escòria quedi atrapada sota el metall de soldadura. De vegades 

s'observen inclusions d'escòria allargades alineades en l'arrel de la soldadura, 

denominades “carrileres”. 

 

 
 

Fig. 5.5. Macrografia i Radiografia d’inclusions d’escòria 

 
 

Per prevenir la formació d’aquest tipus d’inclusions s’hauria d’incrementar la intensitat 
de soldadura o dur a terme un pre-escalfament, com rectificar les àrees massa estretes 
per tal de guanyar accés a la part inferior de la junta. 
En el cas de necessitat de portar a terme una reparació, primer de tot s’hauria 
d’eliminar la soldadura esmolant i després realitzar la soldadura un altre vegada. 
 

 Inclusions de Tungstè: 
Són partícules de Tungstè atrapades en el metall de soldadura i són exclusives del 

procés GTAW. En aquest procés, un elèctrode de Tungstè no consumible s’utilitza per 

crear l'arc entre la peça i l'elèctrode. Si l'elèctrode es submergeix en el metall, o si el 

corrent és fixat en un valor molt alt, es depositaran gotetes de Tungstè, o es trencarà la 

punta de l'elèctrode i quedarà atrapat a la soldadura. 
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Fig. 5.6. Exemple i Radiografia d’inclusions de Tungstè 

Aquestes inclusions apareixen com a taques clares en la radiografia, doncs el Tungstè 

és més dens que l'acer i absorbeix més radiació; Gairebé totes les altres 

discontinuïtats, incloent les inclusions d'escòria, es mostren com a àrees fosques en les 

radiografies perquè són menys denses que l'acer. 

Per prevenir la formació d’aquest tipus d’inclusions s’hauria de fixar-se bé a l’hora de 

realitzar la soldadura, comprovant que la intensitat utilitzada és la correcte i realitza el 

procés amb una tècnica acurada. 

En el cas de necessitat de portar a terme una reparació, primer de tot s’hauria 
d’eliminar la soldadura esmolant i després realitzar la soldadura un altre vegada. 

 
 

5.1.3. Fusió incompleta o falta de fusió  
 

Discontinuïtat causada per la falta de fusió entre els cordons de soldadura i el metall base, o 

només entre els cordons de la soldadura.  

És el resultat d’una tècnica de soldadura, preparació del metall base, o disseny de la junta 

inadequats, així com també una insuficient aportació de calor a la soldadura i una velocitat 

d’avançament massa ràpida. 

Aquesta manca de fusió succeeix quan el metall base o el cordó prèviament depositat, no 

arriba a la temperatura de fusió adequada just abans de depositar el següent cordó. 

L'òxid fortament adherit interferirà amb una completa fusió, sempre que hi hagi un correcte 

accés a les superfícies de fusió i una adequada aportació de calor a la soldadura. 
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Fig. 5.7. Macrografia i Radiografia d’una fusió incompleta 

 

 

Per prevenir la formació d’aquest tipus d’inclusions s’hauria de posar atenció a l’hora de 

realitzar la soldadura, comprovant que la intensitat utilitzada no és molt baixa, realitzant el 

procés fent ús d’una tècnica acurada amb un angle d’elèctrode no massa pronunciat, 

desenvolupant la soldadura amb una velocitat de desplaçament lent, netejant bé el material 

base i realitzant un pre-escalfament adequat. 

En el cas de necessitat de portar a terme una reparació, primer de tot s’hauria d’eliminar 

completament l’àrea defectuosa, aquesta és a vegades extremament difícil de trobar. Un cop 

eliminada, s’hauria de tornar a soldar. 

 

 

5.1.4. Penetració incompleta o falta de penetració 
 

Succeeix quan el metall de soldadura no s'estén a través de tot l'espessor de la junta. L'àrea, ni 

fosa ni penetrada, és una discontinuïtat descrita com a penetració incompleta.  

Aquesta és el resultat d'una insuficient aportació de calor, un disseny de la junta inadequat (per 

exemple massa espessor per ésser penetrat per l'arc, o vora insuficient), o control lateral 

inadequat de l'arc de soldadura.  

Alguns processos tenen una major capacitat de penetració que uns altres. Les soldadures en 

canonades són especialment vulnerables a aquest tipus de discontinuïtat, atès que el costat 

interior és usualment inaccessible.  

Per juntes soldades de tots dos costats, es pot especificar que s’elimini el metall de soldadura i 

el metall base de la soldadura d'arrel abans de soldar l'altre costat, per assegurar-se que allí no 

hi haurà penetració incompleta. Aquest procediment es denomina en anglès “backgouging”.  

La penetració incompleta també causa una fusió incompleta, i per tant en moltes 

circumstàncies tots dos conceptes es barregen. 
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Fig. 5.8. Macrografia i Radiografia de penetració incompleta 

 

 

Per prevenir aquesta penetració incompleta s’ha de controlar el procés de soldadura utilitzant 

una intensitat no massa baixa, un bon pre-escalfament de la peça a soldar, una separació de 

vores adequada i una longitud d’arc no massa curta. 

En el cas de necessitat de portar a terme una reparació, s’hauria de realitzar un “backgouging” i 
després soldar, o simplement eliminar la soldadura i després soldar. 
 
 

5.1.5. Esquerdes 
 

Es troben al metall base i en el metall d'aportació, quan les tensions localitzades excedeixen la 

resistència màxima del material. La major part de les normes utilitzades consideren que les 

esquerdes són, independentment de la seva longitud, defectes i per tant una vegada 

detectades s’han d’eliminar.  

 

 

Les esquerdes poden classificar-se en:  

 Esquerdes en calent: 
Es desenvolupen durant la solidificació i la seva propagació és intergranular. L’origen 
de tals defectes es produït per dos casos, la primera és la presencia en el material 
base d’elements com el carboni, el sofre i el fòsfor que retarden la fusió de les zones 
intergranulars i comprometen la uniformitat del procés de refredament. La segona 
causa és la presència de lligams que impedeixen la contracció de la junta soldada 
durant el refredament. 
Per prevenir aquestes esquerdes s’hauria de realitzar un pre-escalfament i fer ús d’un 
material d’aportació de baixa tensió. 
 

 Esquerdes en fred: 

Es desenvolupen després de la solidificació, són associades normalment a una 

fragilització a la zona soldada degut a l’hidrogen, ja que la presència d’aquest en el 

bany de soldadura comporta una notable caiguda de la ductilitat del material.  

Aquest fet comporta la creació d’esquerdes a la zona fosa si el material d’aportació està 

més temperat que el material base, o a la ZTA  en el cas contrari. 

Per prevenir aquestes esquerdes s’hauria de realitzar un pre-escalfament, soldar cap a 

zones de menys restricció i utilitzar un material d’aportació el més dúctil possible. 

En el cas de necessitat de portar a terme una reparació, s’hauria d’eliminar la soldadura 

i tornar a soldar, però primer es necessari corregir el problema, sense oblidar-nos de 

realitzar un pre-escalfament de la peça a soldar. 
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Fig. 5.9. Macrografia d’una esquerda en fred 

 

Segons la seva forma, les esquerdes també es poden classificar en:  

 Esquerdes longitudinals: 

Són paral·leles a l'eix de soldadura. En soldadures d'arc submergit, estan normalment 

associades amb altes velocitats, i a vegades estan relacionades amb problemes de 

porositat, que no es mostren en la superfície.  

Esquerdes longitudinals en petites soldadures entre grans seccions, són freqüentment 

el resultat d'un alt grau de refredament i de grans restriccions.  

Per tal de prevenir aquestes esquerdes longitudinals, s’ha de soldar cap a àrees de 

menys restricció, i a part d’això també s’ha de realitzar un pre-escalfament per igualar 

les velocitats de refredament. 

En el cas de necessitat de portar a terme una reparació, s’hauria d’eliminar la soldadura 

i tornar a soldar. 

 

 

 Esquerdes transversals: 

Generalment són el resultat d'esforços a causa de contraccions longitudinals que 

actuen en els metalls de soldadura de baixa ductilitat.  
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Fig. 5.10. Exemple i Radiografia d’esquerdes transversals 

 

Per tal de prevenir aquestes esquerdes longitudinals, s’ha de minimitzar l’aportació 

tèrmica (Heat Input) i controlar que la temperatura d’entre passades no superi els 

200ºC. 

En el cas de necessitat de portar a terme una reparació, s’hauria de consultar el què 

diuen les especificacions involucrades en el disseny, i també veure de quin material es 

tracte. 

 

 Cràters: 

Es troben a on s’acaba l'arc. Són superficials, es formen en calent i s’originen degut a 

acabar l'arc incorrectament amb un escàs ompliment del cràter abans de separar 

l’elèctrode, o per aturar l’arc sobtadament.  

Normalment formen xarxes amb forma d'estel.  

Per tal de prevenir aquests cràters, s’hauria d’omplir el cràter al final de cada passada i 

realitzar un pre-escalfament per igualar la temperatura del bany. 

 

 De gola: 

Són esquerdes longitudinals situades a l’àrea de la gola de la soldadura. Generalment, 

però no sempre, són esquerdes en calent.  

Es deuen a les tensions transversals probablement originades per les contraccions. 

Indica una elecció inadequada tant del material d’aportació com del procediment de 

soldadura. També es poden originar degut a la propagació de les esquerdes de tipus 

cràter. 

Per tal de prevenir aquest tipus d’esquerdes s’ha d’estar atent a no deixar cap cràter 

previ a la soldadura a realitzar i utilitzar un material d’aportació dúctil. Un increment del 

pre-escalfament pot ajudar a prevenir-les. 

En el cas de necessitat de portar a terme una reparació, s’hauria d’eliminar la 

soldadura  i tornar a soldar assegurant-nos d’utilitzar el procediment adequat. 
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 De vora: 

Són generalment esquerdes en fred. S'inicien i es propaguen des de la vora de la 

soldadura, on es concentren els esforços de contracció. S'inicien perpendicularment a 

la superfície del metall base. Aquestes esquerdes són generalment el resultat de 

contraccions tèrmiques actuant a la zona tèrmicament alterada (ZTA).  

 

 
Fig. 5.11. Macrografia d’una esquerda de vora 

 

Per tal de prevenir aquest tipus d’esquerdes, s’hauria d’incrementar el pre-escalfament 

(si és possible), i utilitzar un material d’aportació més dúctil possible. 

 

 D'arrel: 

Són esquerdes longitudinals que es troben a l'arrel de la soldadura. Poden ser 

esquerdes en calent o en fred. Normalment s’originen degut a tensions de contracció 

transversals. 

 

 

 
 

Fig. 5.12. Macrografia i Radiografia d’esquerda longitudinal d’arrel 
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Per tal de prevenir aquest tipus d’esquerdes s’ha d’estar atent a no deixar cap cràter 
previ a la soldadura a realitzar i utilitzar un material d’aportació dúctil. Un increment del 
pre-escalfament pot ajudar a prevenir-les. 
 

 

 Esquerdes sota el cordó i esquerdes en la ZTA: 

Són generalment esquerdes en fred que es formen a la ZTA del metall base. 

Normalment són curtes, però poden unir-se per formar una fissura contínua. Les que es 

donen sota el cordó, poden convertir-se en un seriós problema quan s’hi troba present 

l’hidrogen, o una microestructura poc dúctil i alts esforços residuals.  

Ambdues poden ser esquerdes en calent o en fred.  Es troben a intervals regulars sota 

la soldadura i també per l’entorn de la ZTA on els esforços residuals són màxims. 

Per tal de prevenir aquest tipus d’esquerdes s’hauria d’utilitzar elèctrodes d’alta i baixa 

intensitat i realitzar un pre-escalfament. 

En el cas de necessitat de portar a terme una reparació, s’hauria d’eliminar la 
soldadura i tornar a soldar. 

 
En general, per prevenir la formació d’esquerdes és necessari adoptar les següents accions: 
Dissenyar la unió de tal manera com per minimitzar la tensió, pre-escalfar  els components a 
soldar, evitar que es refredi massa ràpid, i en el cas de soldadura per elèctrode, prevenir la 
formació d’humitat en aquest últim, conservant-lo de manera adequada.  
 
 

5.1.6. Mossegada 
 

La mossegada és una canaleta o esquerda situada a les vores de la soldadura. Poden trobar-

se tant a l'arrel, com a la cara de la soldadura.  

Aquesta és un concentrador de tensions, la qual cosa és perjudicial, ja que pot produir 

problemes a l’impacte, a fatiga o amb baixes temperatures de servei. 

Quan la mossegada esta controlada (la seva longitud està dins dels límits especificats i no 

constitueix una osca profunda) i no treballa a impacte o fatiga, aquesta no és considerada com 

un defecte de soldadura. 

 

 

 
 

Fig. 5.13. Exemple i Radiografia de mossegada externa 
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Normalment són provocades degut a tècniques inadequades com poden ser treballar amb un 

angle de l’elèctrode incorrecte o la utilització d’una longitud d’arc llarga, i/o corrents excessius 

de soldadura, i/o oxidació. 

 

Per prevenir la formació de mossegades és necessari ajustar els paràmetres de la màquina de 

soldadura i fer una bona neteja del metall a soldar abans de realitzar qualsevol soldadura. 

En el cas de necessitat de dur a terme una reparació, aquesta es realitzaria amb un elèctrode 
més petit, a vegades ha d’ésser amb baix contingut d’hidrogen amb per-escalfament. 
Generalment s’hauria de rectificar la zona a soldar abans de realitzar qualsevol acció. 
 
 

5.1.7. Concavitat 
 

Es produeix quan el metall de soldadura a la superfície de la cara externa, o a la superfície de 

l'arrel interna, posseeix un nivell que està per sota de la superfície adjacent del metall base.  

Quan el soldador té accés per tots dos costats de la soldadura, o quan es dóna en la cara 

externa, aquesta discontinuïtat és fàcilment evitable mitjançant el farciment complet de la  

unió. Per contra, quan la concavitat és interna (a l'arrel) on el soldador no hi té accés (per 

exemple en soldadura de canonades), si s'ha d'eliminar, s’ha de treure per complet la soldadura 

en aquesta zona. 

 

 

 
 

Fig. 5.14. Exemple i Radiografia de concavitat interna 

 

 

Per tal de prevenir la formació d’aquesta s’ha d’aplicar el procediment de soldadura adient pel 
tipus de soldadura i posició. 
En el cas de necessitat de dur a terme una reparació, aquesta es realitzaria tornant a soldar a 
sobre, per tal de reomplir aquesta mancança de material, tot i així, requereix una prèvia 
preparació amolant la zona. 
 
 

5.1.8. Gola insuficient 
 

Es defineix com a una depressió a la cara de la soldadura, disminuint la gola, la dimensió de la 
qual ha de complir els límits de l'especificació sota la qual s’ha dissenyat.  
Aquesta és deguda a errors durant la soldadura com poden ser tant el de no obtenir una fusió 
del metall base a l'arrel de la soldadura, com la de no depositar suficient metall de farciment a 
l'àrea de gola (a la cara del filet). Tots aquests erros són deguts a l’ús d’incorrectes tècniques 
de soldadura. 
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Fig. 5.15. Macrografia de gola insuficient 

 
 
Per tal de prevenir la formació d’aquesta s’ha d’aplicar els paràmetres i tècniques adients pel 
tipus de soldadura, ja siguin la intensitat durant el procés, com la velocitat d’avançament. 
En el cas de necessitat de dur a terme una reparació, aquesta es realitzaria tornant a soldar a 
sobre, per tal de reomplir aquesta mancança de material, tot i així, requereix una prèvia 
preparació amolant la zona. 
 
 

5.1.9. Catets massa curts  
 
És una grandària dels catets de la soldadura a filet menor a l'adequat per al seu ús. Té 
característiques similars a la discontinuïtat anterior. 
 
 

5.1.10. Solapament (“Overlap”) 
 
És la porció que sobresurt del metall de soldadura més enllà del límit de la soldadura o de la 
seva arrel. Es produeix una falsa vora de la soldadura, estant el metall de soldadura recolzat 
sobre el metall base sense haver-lo fos (ja que s’ha vessat el metall fos sobre el metall base). 
Les causes poden ser per un deficient control del procés de soldadura, una errònia selecció 
dels materials, o una preparació del metall base inadequats.  
Si hi ha òxids fortament adherits al metall base, provocaran segurament aquesta discontinuïtat.  
Aquest metall de soldadura, vessat sobre el metall base, és una discontinuïtat superficial que 
forma un concentrador de tensions similar a una fissura i, per tant, gairebé sempre és 
considerada inadmissible (defecte). 
Per tal de prevenir la formació d’aquesta s’ha d’aplicar les tècniques de soldadura adients. 
En el cas de necessitat de dur a terme una reparació, aquest solapament s’ha d’eliminar 
amolant, però anant molt en compte de no crear marques profundes ni d’amagar altres 
defectes de fusió. Per estar segurs, es poden realitzar assajos no destructius. 
  
 

5.1.11. Reforç excessiu 
 
El reforç excessiu és un concentrador de tensions i, a més, un excés d'aquesta augmenta les 
tensions residuals, presents en qualsevol soldadura, a causa de l'aportació sobrant. Per 
aquests motius les normes limiten el valor de R, a que en general no ha d'excedir de 1/8” 
(3mm). 
És causat bàsicament per l´ús d’una velocitat d’avançament massa lenta i una intensitat massa 
baixa. 
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Fig. 5.16. Exemple i Radiografia de soldadura amb reforç excessiu 

 
 
Per tal de prevenir la formació d’aquest es recomana fer proves en una xapa de ferralla per tal 
de fixar l’amperatge i la velocitat adequades per la soldadura. 
En el cas de necessitat de dur a terme una reparació, aquests es faria amolant el material 
excessiu a les vores per tal de realitzar una transició fina i no gaire agressiva. 
 
 

5.1.12. Laminacions 
 
Són discontinuïtats planes i allargades en el metall base, trobant-se normalment a la part 
mitjana de l'espessor dels materials forjats (com ho són les planxes d'acer utilitzades per la 
construcció de recipients, que es produeixen per laminat (rolling), el qual és un procés de forja).  
Les laminacions poden ser totalment internes i en aquest cas seran detectades només 
mitjançant UT (Ultrasons). Si per contra s'estenen fins a una vora de la planxa poden ser 
detectades mitjançant MT (Partícules magnètiques) o PT (Líquids penetrants).  
Normalment les normes estableixen que no es permetin realitzar soldadures sobre vores de 
planxes on hi hagi aflorament de laminacions, perquè aquestes podrien comportar-se com a 
esquerdes que es propagaran per la soldadura. 
 
 

5.1.13. Esquerdes laminars 
 
Són fractures en el metall base, amb orientació bàsicament paral·lela a la superfície forjada. 
Són causades per alts esforços en la direcció de l'espessor resultants del procés de soldadura.  
Es poden estendre de manera allargada, iniciant-se en regions on el metall base té inclusions 
no metàl·liques coplanars o en àrees del metall base subjectes a alts esforços per la soldadura.  
La fractura usualment es propaga des d'un pla laminar a un altre per tall al llarg de línies que 
són gairebé normals a la superfície laminada. 
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Fig. 5.17. Macrografia d’una esquerda laminar 

 
 

5.1.14. Cops d'arc (“Arc strike”) 
 
Molts codis no fan referència als cops d’arc, ja que els seus afectes no són gaire perjudicials. 
Imperfecció localitzada a la superfície del metall base, caracteritzada per una lleugera addició o 
falta de metall, resultant de l'obertura accidental de l'arc elèctric.  
Normalment es dipositen sobre el metall base una sèrie de petites gotes d'acer que poden 
originar micro-esquerdes. Per tal d’evitar l'aparició de micro-esquerdes aquestes petites gotes 
han de ser eliminades mitjançant un amolat de la superfície afectada. 
 

 
 

Fig. 5.18. Exemple de petites gotes de cops d’arc 

 
 

De totes maneres, per evitar que aquestes gotes es dipositin sobre el metall base, es poden 
utilitzar mantes ignífugues. 
En el cas de necessitat de dur a terme una reparació, els cops d’arc  s’han de polir suaument i 
mirar si hi ha esquerdes. 
 
 

5.1.15. Desalineació 
 
Aquesta discontinuïtat es dóna quan les superfícies que haurien de ser paral·leles en les 
unions soldades a “tope” es presenten desalineades. 
És freqüent que en l'arrel de la soldadura aquesta desalineació origini una vora sense fondre. 
Les normes limiten aquesta desalineació, normalment en funció de l'espessor de les parts a 
soldar.  
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Fig. 5.19. Macrografia i Radiografia d’una desalineació 

 
 
Les causes més normals són degudes a un descuit de l’operari, o per voler unir peces de 
diferents espessors. 
En el cas de necessitat de dur a terme una reparació, es realitzaria un amolat suau en l’acabat 
de superfície i en la direcció de les marques de soldadura. 
 
 

5.1.16. Projeccions 
  
Són els glòbuls de metall d'aportació transferits durant la soldadura i adherits a la superfície del 
metall base, o a la zona fosa ja solidificada. És inevitable produir un cert grau de projeccions, 
però s’han de limitar eliminant-se. Les projeccions poden originar de micro-esquerdes (com els 
cops d'arc sobre el metall base), i a la vegada són un punt d'inici de l'oxidació en superfícies 
pintades ja que tard o d'hora aquests glòbuls podran desprendre's del metall base, emportant-
se amb ells la pintura superficial en aquell punt. 
 

 
 

Fig. 5.20. Exemple de projeccions a la soldadura 
 
 

Aquestes projeccions són degudes a l’ús d’un arc d’alta intensitat, a una bufada de l’arc 
magnètic, a uns paràmetres incorrectes durant el procés de soldadura, o per l’ús d’un elèctrode 
humit. 
Per tal d’evitar-les s’hauria de regular a la baixa la intensitat de l’arc, reduir la longitud d’arc o 
canviar l’alimentació a corrent alterna, modificar els paràmetres elèctrics utilitzats durant el 
procés soldadura però tenint molta cura d’assegurar una fusió completa, o la utilització 
d’elèctrodes secs. 
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5.1.17. Penetració excessiva 
 
En una soldadura simple des d'un sol costat, aquesta discontinuïtat representa un excés de 
metall d’aportació a l'arrel de la soldadura que dóna lloc a penjaments del metall fos. 
 

 

 
 

Fig. 5.21. Macrografia i Radiografia d’una penetració excessiva 

 
 
Per tal de prevenir la formació d’aquest es recomana fer proves en una xapa de ferralla per tal 
de fixar l’amperatge i la velocitat adequades per la soldadura. 
En el cas de necessitat de dur a terme una reparació, aquests es faria amolant el material 
excessiu a les vores per tal de realitzar una transició fina i no gaire agressiva. 
 
 

5.1.18. Xuclets (de cràter) 
 
És la falta de metall de soldadura localitzada a la cara de la soldadura, resultant de la 
contracció de la zona fosa.  
Normalment són causades degut a una mala preparació de vores o a una calor excessiva del 
bany de soldadura. 
Per tal de prevenir-los, és necessari corregir aquestes accions. 
En el cas de necessitat de dur a terme una reparació, el primer que s’hauria de fer és eliminar 
la secció de soldadura amolant, per tal de tenir accés a l’arrel de la junta, i soldar altre vegada. 
 
 

5.1.19. Porositat allargada a l'arrel 
 
Es defineix com una porositat allargada alineada al llarg de la línia central de la soldadura i a lo 
llarg del cordó d'arrel de la soldadura. 
Aquestes s’originen degut a altes intensitats o altes velocitats d’avançament durant el procés 
de soldadura, i també a una mala preparació de vores i falta de neteja d’aquestes. 
Per tal de prevenir-les, s’hauria de corregir aquestes accions, sobretot tenint cura de mantenir 
un amperatge tirant a baix i velocitats no gaire altes. 
En el cas de necessitat de dur a terme una reparació, el primer que s’hauria de fer és eliminar 
la soldadura, de manera que hi puguem tornar a soldar. 
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5.1.20. Perforació 
 
És definida com una porció del cordó d'arrel on una excessiva penetració origina que el metall 
de soldadura es bufi cap a l'interior, o inclús que es despengi un excessiu metall fos. Sol 
presentar-se com una depressió no allargada, en forma de cràter, a l'arrel. 
El que origina aquesta perforació és el realitzar la soldadura amb una gran aportació tèrmica. 
 

 

 
 

Fig. 5.22. Exemple i Radiografia d’una perforació 

 
Per tal de prevenir-la, s’hauria de reduir aquesta gran aportació tèrmica incrementant la 
velocitat d’avançament, utilitzant un dissipador de calor, o reduint els paràmetres durant la 
soldadura. 
En el cas de necessitat de dur a terme una reparació, el primer que s’hauria de fer és eliminar 
la soldadura, de manera que hi puguem tornar a soldar. Alguns normes aconsellen utilitzar un 
metall d’aportació especial, i/o realitzar un tractament tèrmic posterior a la soldadura. 
 
 

6. EVALUACIÓ I INSPECCIÓ DE LA SOLDADURA 
 
Les unions soldades han d’ésser inspeccionades per dues raons, la primera perquè les 
inspeccions s'utilitzen per determinar la qualitat de les unions i així poder garantir que aquesta 
s'ajusta a les especificacions, codis o normes; els defectes de la soldadura són detectats i 
localitzats per tal, si fos el cas, de poder eliminar la part inacceptable per després reemplaçar-la 
amb un metall de bona qualitat. La segona és igual d’important, però freqüentment menys 
reconeguda, la inspecció serveix també com a un control de qualitat dels soldadors o dels 
procediments de la soldadura, registrant com ocorren els diversos tipus de defectes, denotant 
quan és necessari canviar els procediments, quan s'utilitza en la practica una soldadura pobre 
o quan els soldadores s’haurien de requalificar. 
Una fabricació responsable estarà subjecta als registres d'inspecció. El tipus d'inspecció, els 
criteris d'avaluació i els requisits o requeriments dels inspectors han de quedar establerts en el 
contracte o especificació tècnica.  
Les soldadures inspeccionades han de ser avaluades per poder així determinar si han d’ésser 
reparades o no, en el cas que complissin tots els requeriments de les especificacions. 
L'inspector ha de conèixer les limitacions dels mètodes de prova, el material i el procés de la 
soldadura, idealment l'inspector també ha de ser íntegre i ha d'estar disposat a acceptar la 
responsabilitat del càrrec. 
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De manera general, els mètodes d'inspeccions més utilitzats serien els següents: 
 

 Assajos no destructius (realitzats en el mateix taller) 
 
- Inspecció Visual (VT) 
- Partícules magnètiques (MT) 
- Líquids penetrants (PT) 
- Ultrasons (UT) 
- Radiografies (RT) 

 

 Assajos destructius (realitzats en el laboratori)  
 
- Prova de tracció 
- Prova de resiliència o impacte 
- Prova de Duresa 
- Prova de plegament 

 

 Altres assajos 
 

- Examen Macrogràfic 
- Examen Microgràfic 

 
Algunes soldadures poden requerir combinacions de dos o més mètodes d'inspecció per 
proveir una adequada avaluació; resultats qüestionables d'un mètode sovint poden ser 
verificats per un altre mètode. 
 
 

6.1. Assajos no destructius 
 
Els assajos no destructius són un tipus de prova practicada a un material que no altera de 
forma permanent les seves propietats físiques, químiques, mecàniques o dimensionals. Els 
assajos no destructius impliquen un dany imperceptible o nul a la peça a assajar. Els diferents 
mètodes d'assajos no destructius es basen en l'aplicació de fenòmens físics tals com a ones 
electromagnètiques o qualsevol tipus de fenomen que no impliqui un dany a la mostra 
examinada. 
En general els assajos no destructius proveeixen dades menys exactes sobre l'estat de la peça 
a mesurar que no pas els assajos destructius. No obstant això, solen ser més barats per al 
propietari de la peça a examinar, ja que no impliquen la destrucció de la mateixa. En ocasions 
els assajos no destructius busquen únicament verificar l'homogeneïtat i continuïtat del material 
analitzat, per la qual cosa es complementen amb les dades provinents dels assajos destructius. 
 
L'àmplia aplicació dels mètodes d'assajos no destructius en materials es troben resumides en 
els tres grups següents: 
 

- Defectologia  Permet la detecció de discontinuïtats, avaluació de la corrosió i 
deterioració per agents ambientals; determinació de tensions. 
 
- Caracterització  Avaluació de les característiques químiques, estructurals, 
mecàniques i tecnològiques dels materials; propietats físiques (elàstiques, elèctriques i 
electromagnètiques). 
 
- Metrologia  Control d'espessors. 
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6.1.1. Inspecció Visual 

 
La inspecció visual és el mètode d’assajos no destructius més extensament utilitzat  per les 
soldadures. Inclou tant l’observació directa com indirecta de les superfícies exposades del 
material soldat i del metall de base. La inspecció visual directe es pot realitzar quan l’accés és 
suficient com per posicionar l'ull a uns 150 mm – 600 mm de la superfície a examinar i en un 
angle no inferior a 30 graus. (veure fig. 6.1). 
Els miralls poden utilitzar-se per tal de millorar l'angle de visió. 
L'examen visual indirecte s’hauria de substituït per l’examen directe sempre que es pugui. 
L'examen indirecte pot utilitzar ajuts com telescopis, fibroscopis, càmeres o altres instruments, 
sempre que tinguin una resolució com a mínim equivalent a aquella assolida per l’examen 
visual directe. En tots dos casos, la il·luminació hauria de ser suficient de permetre la resolució 
de detalls fins. Aquests requisits d'il·luminació s’han d’indicar en un procediment escrit. 
 
Al codi ASME (American Society of Mechanical Engineers) Secció V, Article 9, s'enumeren els 
requisits per a l'examen visual. Codis i especificacions han de complir aquests requisits 
obligatòriament. Alguns dels requisits anomenats en aquest article són:  
 

- Es requereix un procediment escrit per aquest mètode d’inspecció.  
 

- La quantitat mínima d'informació s’ha a incloure en el procediment escrit.  
 

- Il·luminació mínima requerida de l’objecte a inspeccionar.  
 

- Avaluació de les indicacions pel que fa als estàndards d'acceptació del codi de 
referència. 

 
 

6.1.1.1. Eines d'inspecció visual  
 
Per poder visualment inspeccionar i avaluar les soldadures, la il·luminació adequada i una bona 
vista proporcionen els requisits bàsic. A més, un conjunt bàsic d'ajudes òptiques i eines de 
mesura, dissenyat específicament per a la inspecció de soldadures pot ajudar a l'inspector. A 
continuació s'enumeren algunes de les eines d'ús comú o de mètodes: 
 

 
 

Fig. 6.1. Requisits per la inspecció visual directe 
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6.1.1.1.1. Ajudes òptiques  
 
Instruments utilitzats per tal d’ajudar a l’hora de realitzar adequadament les inspeccions visuals:  
 
- Il·luminació  La il·luminació de la superfície a inspeccionar és d'extrema importància. Els 
nivells d’il·luminació adequats s'han de fixar per tal de garantir una inspecció visual eficaç. 
Normes tals com ASME Secció V de l'article 9 especifica nivells d’il·luminació de 1.000 lux a la 
superfície a examinar. Això no sempre és fàcil d'aconseguir de manera que els inspectors han 
d'ésser molt conscients de la possible necessitat de mesurar les condicions d’il·luminació amb 
els mesuradors de llum.  
 
- Miralls  Valuosos per l'inspector ja que permet observar l'interior de les canonades, i espais 
de difícil accés.  
 
- Lupes  Útils per poder observar els detalls i petits defectes.  
 
- Baroscopis i fibroscòpia  Àmpliament utilitzat per a les inspeccions des tubs, forats 
profunds, forats llargs, i colzes de tub, les quals tenen superfícies internes que no són 
accessibles a la visió directa. 
 
 

6.1.1.1.2. Ajudes mecàniques  
 
Altres instruments utilitzats per tal d’ajudar a l’hora de realitzar adequadament les inspeccions 
visuals: 
 
- Regla d'acer  Disponible en una àmplia selecció de mides i graduacions per tal d’adaptar-se 
a les necessitats de l’inspector (considerat un instrument de mesura no precís).  
 
- Escala Vernier  Un instrument de precisió, capaç de mesurar en unitats decimals amb una 
precisió de 0.0025 mm. El sistema de Vernier s'utilitza en diversos instruments de mesura de 
precisió, com ara el calibrador, micròmetre, galgues d’alçada i profunditat, dents d'engranatge i 
transportadors.  
 
- Set d’esquadres de combinació  Consta d'una fulla i un conjunt de tres caps: Esquadra, 
Centre i Transportador. S'utilitza universalment en treball mecànic per al muntatge i l'examen 
de disseny.  
 

 
 

Fig. 6.2. Set d’esquadres de combinació 

 
- Mesurador d’espessors  Normalment anomenat mesurador d’"antena", s'utilitza per mesurar 
la distància entre els objectes.  
 



Estudi de la defectologia i les deformacions en l'àmbit de la soldadura dels metalls                
   

134                                  
 

 

 

 
 

Fig. 6.3. Mesurador d’espessors 

 
- Nivells  Eines dissenyades per provar si un pla o superfície és realment horitzontal o vertical 
 

 
 

Fig. 6.4. Nivell 

 
 

6.1.1.1.3. Dispositius d’inspecció de soldadura 
 
Les eines d'inspecció típics per a la inspecció de soldadures inclouen: 
 
- Kit d’inspector  Conté algunes de les eines bàsiques necessàries per dur a terme una 
inspecció visual adequada durant totes les etapes del procés de soldadura. Això inclou tot, des 
d'una lupa il·luminada a un peu de rei. 
 

 
 

Fig. 6.5. Kit d’inspector 
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- Galga multi funció  Es pot utilitzar per determinar l'angle de preparació de les vores abans 
de la soldadura. Aquesta eina també es pot utilitzar per mesurar l'excés de metall de soldadura, 
la profunditat d’una mossegada, la mida de la gola del cordó de soldadura, i la desalineació. 
 

 
Fig. 6.6. Galga multi funció 

 
- Mesurador de soldadura en angle recte  Ofereix un mitjà ràpid i precís per mesurar les 
mides usades més comuns de cordons de soldadura. Els diferents tipus són: 
 

 Mesurador de soldadura en angle ajustable  Mesura mides de soldadura per “fit- ups” 
amb vores a 45° i les soldadures amb asimetries en soldadura d’angle. 

 

 
 

Fig. 6.7. Mesurador de soldadura en angle ajustable 
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 Mesurador de soldadura esbiaixat  Mesura l'angle de l'element vertical. 
 

 
 

Fig. 6.8. Mesurador de soldadura esbiaixat 

 

 El mesurador de cordó de soldadura  Un ràpid mesurador passa/no passa utilitzat per 
mesurar la longitud del cordó de soldadura en angle. Aquests mesuradors normalment 
vénen en jocs amb mides d’angles de soldadura de 3 mm fins a 25,4 mm. La fig. 6.9. 
mostra un mesurador de cordó de soldadura que s'utilitza per determinar si la corona té 
concavitat o convexitat acceptable. 
 

 
 

Fig. 6.9. Mesurador de cordó de soldadura 

 
- Mesurador de mida de la soldadura  Mesura la mida de les soldadures en angle, la mida 
real de la gola de cordons de soldadures convexes i còncaves, el reforç de les soldadures a 
“tope” i obertures d'arrel. 
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Fig. 6.10. Mesurador de mida de la soldadura 

 
 
- Mesurador de soldadures desalineades  Mesura la desalineació interna després del fit-up, el 
gruix de la paret de la canonada després de l'alineació, longitud entre línies de marcat, obertura 
d'arrel, mida dels costats del cordó de soldadura, i el reforç de les soldadures a “tope”. Aquest 
tipus de mesurador proporciona la capacitat de garantir l’alineació adequada de les peces a 
soldar. També mesura desajust intern, alçada de la corona de soldadura. 
 

 
 

Fig. 6.11. Mesurador de soldadures desalineades 
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- Piròmetre digitals o llapis sensibles a la temperatura  Mesures de temperatura de 
preescalfament i d’entre passades. 
 
 

          
 

Fig. 6.12. Piròmetre digital o llapis sensibles a la temperatura 

 
 

6.1.2. Partícules magnètiques 
 
La inspecció de partícules magnètiques és eficaç en la localització de discontinuïtats a la 
superfície o a prop de la superfície, en materials ferromagnètics. S'utilitza normalment per 
avaluar les superfícies d’unions soldades, controls intermedis de cordons de soldadura i 
superfícies “backgouging” de les soldadures finalitzades. Els tipus de discontinuïtats més 
comunes que es poden detectar amb aquest mètode d’inspecció són les esquerdes, les 
laminacions i les costures.  
 
En aquest procés, la soldadura (i la ZTA) estan localment magnetitzades mitjançant un jou 
magnètic, creant així un camp magnètic en el material. Llavors s’apliquen partícules 
ferromagnètiques a la superfície magnetitzada i aquestes seran atretes per qualsevol 
trencament d’aquest camp magnètic produït per les discontinuïtats. 
 

 
 

Fig. 6.13. Discontinuïtat superficial (A) i subsuperficial (B) 

 
El dibuix 6.13.A mostra la interrupció del camp magnètic causada per un defecte obert a la 
superfície. Les partícules ferromagnètiques seran atretes cap a la interrupció del flux del camp. 
El patró de les partícules serà de forma esmolada i diferenciada.  
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El dibuix 6.13.B il·lustra com un defecte subsuperficial també pertorbaria les línies magnètiques 
del flux. La indicació observada però, no estaria tan clarament definida com ho faria un defecte 
obert a la superfície. El patró format per les partícules representarà la forma i grandària de les 
discontinuïtats existents com es pot observar a la fig. 6.14. 
 
 

 
 

Fig. 6.14. Discontinuïtat observada amb l’assaig de partícules magnètiques 
  

 
Les partícules usades durant la inspecció poden ser seques (pols) o humides (líquid). Si la 
inspecció es porta a terme en condicions normals llavors el color de les partícules ha de 
proporcionar un contrast adequat amb la superfície a examinar. Els millors resultats 
s'aconsegueixen quan les línies de flux són perpendiculars a la discontinuïtat. En general, es 
realitzen dos moviments del jou magnètic, un paral·lel a la soldadura i una transversalment a la 
soldadura per tal de proporcionar així la màxima cobertura.  
Quan una força magnètica s'aplica a un material, un camp de flux magnètic es crea al voltant i 
a través del material. Les discontinuïtats que són perpendiculars a les línies de flux atrauen les 
partícules magnètiques de manera que produeixen una indicació com es mostra a la fig. 6.15.  
 

 
 

Fig. 6.15. Esquerda perpendicular a les línies del camp magnètic creat 
 

El jou magnètic es col·loca paral·lelament a la soldadura per detectar discontinuïtats 
transversals a aquesta. Per tal de detectar discontinuïtats paral·leles a la soldadura, el jou 
magnètic s’hauria de posicionar transversalment a aquesta.  
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Fig. 6.16. Posicions del jou magnètic per detecció de discontinuïtats 

 
Per augmentar la sensibilitat, es poden utilitzar tècniques de partícules magnètiques humides 
fluorescents (WFMT–Wet Fluorescent Magnetic Particle). Amb aquesta tècnica s’utilitza una 
llum negra filtrada per observar les partícules, el que requereix que l'àrea d’inspecció estigui a 
les fosques o amb molt poca llum. 
 
A l’ASME Secció V, Article 7, s'enumeren els requisits per a l'examen de partícules 
magnètiques. Codis i especificacions poden enumerar el compliment d'aquests requisits com a 
obligatoris. L’ASME B31.3 i l’ASME Secció VIII, Divisió 1, requereix que la inspecció per 
partícules magnètiques es porti a terme segons amb l'article 7. 
 
Alguns dels requisits que s'enumeren en aquest article són: 
 

- Informació del procediment d'inspecció. 
 

- L'ús d'un mètode continu. 
 

- L'ús d'una de les cinc tècniques de magnetització. 
 

- Requereix una calibrat de l'equip. 
 

- Dos exàmens perpendiculars l'un de l'altre. 
 

- La temperatura màxima de la superfície per a la seva anàlisi. 
 

- Corrents de magnetització. 
 

- Avaluació de les indicacions pel que fa als estàndards d'acceptació del codi de 
referència. 

 
- Desmagnetització. 
 
- Il·luminació mínima (llum normal o llum negra) necessària de la superfície a 
inspeccionar. 
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6.1.2.1. Indicador de direcció de flux magnètic  
 
La direcció del flux magnètic es pot confirmar mitjançant l'ús de diversos indicadors. Un dels 
indicadors més populars és el mesurador pastís. Consta de vuit segments d'acer amb baix 
nivell carboni, soldades entre si per tal de formar una placa octogonal xapada en coure per un 
costat per ocultar les línies d'unió. La placa es col·loca a la superfície a inspeccionar, adjacent 
a la soldadura, durant la magnetització, amb el costat de coure cap amunt. Les partícules 
s'apliquen a la cara de coure i mostraran l'orientació del flux resultant. 
 
 

   
 

 
 

Fig. 6.17. Indicador de flux magnètic (partícules magnètiques normals i fluorescents) 
 
 

6.1.2.2. Desmagnetització  
 
Quan el magnetisme residual del component pot interferir en els posteriors processos o usos, 
s'han d'utilitzar tècniques de desmagnetització per tal de reduir-ne el camp magnètic residual 
fins arribar a uns límits acceptables.  
S'ha d’anar amb compte al realitzar la inspecció de partícules magnètiques durant el procés de 
soldadura, ja que si un camp residual es queda a una soldadura parcialment completada, 
aquest camp pot desviar l'arc de soldadura i fer que sigui difícil controlar el dipòsit durant el 
procés. 
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6.1.3. Líquids penetrants 
 
La inspecció per líquids penetrants és capaç de detectar discontinuïtats superficials en aliatges 
ferrosos i no ferrosos. Els líquids penetrants es poden utilitzar per inspeccionar les superfícies 
de la unió soldada, cordons de soldadura individuals de passades intermèdies, i soldadures 
finalitzades. Els líquids penetrants s’utilitzen normalment en els acers inoxidables austenítics on 
la inspecció de partícules magnètiques no és possible. L'inspector ha de reconèixer que moltes 
especificacions limiten els contaminants en els materials penetrants ja que podrien afectar 
negativament la soldadura o els materials. La majoria dels fabricants de penetrants 
proporcionen certificats de materials en les quantitats de contaminants, com ara el clor, el sofre 
i halògens. 
 
Una limitació dels líquids penetrants és que els sistemes de penetrants estàndards estan 
limitats a un màxim de 52° C, per tant la soldadura ha d’estar freda, cosa que fa que es ralenti 
de manera considerable el procés de soldadura. Sistemes de penetrants d'alta temperatura es 
poden qualificar per tal d’ampliar el marge de temperatura. 
 
Durant la inspecció per líquids penetrants, la superfície a inspeccionar ha d’estar neta i es 
recobreix amb un líquid penetrant que busca i s’endinsa en les discontinuïtats connectades 
amb la superfície. Després que l'excés de líquid penetrant de la superfície s'elimina, una 
suspensió de pols de dissolvent (revelador) s'aplica mitjançant polvorització. El líquid de 
qualsevol discontinuïtat “dessagna” cap a fora la superfície i taca la pols de recobriment. Una 
indicació de profunditat és possible si l'inspector observa i compara la mida de la taca amb la 
mida de l’obertura visible a la superfície. Com més gran és la taca amb relació a la mida de 
l’obertura visible a la superfície, major és la volum de la discontinuïtat. 
 

   
 

Fig. 6.18. Aplicació del líquid penetrant a la soldadura 
 
 

 
 

Fig. 6.19. Aplicació del revelador 
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A la fig. 6.19. es pot observar que un cop aplicat el revelador no hi pas cap indici de 
discontinuïtat. Per tant, es pot dir que el resultat d’aquesta inspecció es satisfactori. Però per 
veure si aquesta soldadura presenta algun defecte intern s’hauria de realitzar altres mètodes 
d’assajos no destructius. 
 
 

6.1.3.1. Tècniques de líquids penetrants 
 
En general trobem dues tècniques de líquids penetrants aprovades per al seu ús. Una és la 
tècnica de penetrants de contrast de color (normalment amb penetrant de color vermell perquè 
contrasta amb el fons blanc del revelador) i la tècnica de penetrants fluorescents, en la que 
s'utilitza un colorant que és visible a la llum ultraviolada. Per afegir sensibilitat, la tècnica de 
penetrants fluorescents s’hauria utilitzar per detectar indicacions fines de tipus lineal. La 
inspecció es realitza en un àrea fosca utilitzant una llum negra filtrada. 
 
 

 
 

Fig. 6.20. Discontinuïtat trobada amb la tècnica 
 dels líquids penetrants fluorescents 

 
 
La compatibilitat amb els metalls base, soldadures i material del procés, s'ha de tenir en 
consideració abans de d’utilitzar els líquids penetrants, ja que poden ser difícils d'eliminar 
completament. 
 
A l’ASME Secció V, (Paràgraf T-620) article 6, s'enumeren els requisits generals per la 
inspecció de líquids penetrants. Codis i especificacions poden enumerar el compliment 
d'aquests requisits com a obligatoris. A l’API Std. 650, ASME B31.3 i ASME Secció VIII, Divisió 
1, requereix que la inspecció de líquids penetrants es realitzarà d'acord amb l'article 6. 
 
Alguns dels requisits enumerats en aquest article són:  
 

- Inspecció es realitzarà d'acord amb un procediment (com s'especifica en la secció de 
codi de referència).  

 
- Tipus de materials penetrants a utilitzar.  

 
- Detalls per a la neteja pre-inspecció, inclòs un temps mínim d'assecat.  

 
- Temps d'espera per al penetrant.  
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- Detalls per eliminar l'excés de penetrant, de com aplicar el revelador, i el temps 
d’espera necessari abans de la interpretació.  

 
- Avaluació de les indicacions pel que fa als estàndards d'acceptació del codi de 
referència.  

 
- Requisits de neteja després de la inspecció.  

 
- Il·luminació de superfície mínima requerida (llum normal o llum negra) de l’objecte a 
inspeccionar. 

 
 

6.1.4. Radiografies 
 
La inspecció radiogràfica és un mètode d'inspecció volumètrica capaç d'examinar tota la peça 
en comptes de només la superfície. És un mètode que utilitza la radiació ionitzant d'alta energia 
que en passar a través d'un material sòlid, part de la seva energia és atenuada a causa de 
diferències d'espessors, densitat o presència de discontinuïtats. Les variacions d'atenuació o 
absorció són detectades i registrades en una pel·lícula radiogràfica o pantalla fluorescent 
obtenint-se una imatge de l'estructura interna d'una peça o component. 
El principi bàsic de la inspecció radiogràfica es basa en la propietat que posseeixen els 
materials d'atenuar o absorbir part de l'energia de radiació quan són exposats a aquesta. 
 
L'atenuació de la radiació ionitzant és: 
 

 Directament proporcional a l'espessor i densitat del material. 

 Inversament proporcional a l'energia del feix de radiació. 
 

Les diferències d'atenuació produeixen diferències en la ionització del bromur de plata de la 
pel·lícula radiogràfica i això provocarà (en el moment de revelar la pel·lícula) canvis de densitat 
radiogràfica (grau d'ennegriment). 
Una àrea obscura (alta densitat) en una radiografia, pot deure's a un menor espessor o a la 
presència d'un material de menor densitat com ara escòria d’una soldadura o una cavitat per 
gas atrapat en una peça. Una àrea mes clara (menor densitat) en una radiografia, pot deure's a 
seccions de major espessor o a un material de major densitat com ara una inclusió de tungstè 
en una soldadura d'arc elèctric amb elèctrode de tungstè i gas de protecció. 
Les inspeccions radiogràfiques s’utilitzen per a la detecció, interpretació i avaluació de 
discontinuïtats internes tals com esquerdes, porositats, inclusions metàl·liques o no 
metàl·liques, faltes de fusió, etc. en unions soldades. Aquest mètode d’inspecció es pot utilitzar 
en materials metàl·lics i no metàl·lics, ferrosos i no ferrosos, proporciona un registre permanent 
de la condició interna d'un material i és mes fàcil poder identificar el tipus de discontinuïtat que 
es detecta. 
D’altra banda, per això, és difícil d'aplicar en peces de geometria complexa o zones poc 
accessibles, la peça o zona ha de tenir accés en dos costats oposats, no detecta 
discontinuïtats de tipus laminar i es requereix unes mesures de seguretat per a la protecció 
contra la radiació. 
 
A l’ASME Secció V, Article 2, paràgraf T - 220 s'enumeren els requisits generals per la 
inspecció radiogràfica. Hi ha requisits molt específics pel que fa a la qualitat de la radiografia 
produïda, incloent-hi la nitidesa de la imatge, la capacitat de mostrar una adequada densitat del 
film en l'àrea d'interès i la sensibilitat a la mida i tipus de defectes esperats. Els requisits 
enumerats en l'article 2 inclouen : 
 

- Mètode per determinar si la retro-dispersió és present. 
 

- Permanent identificació i traçabilitat del component . 
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- Selecció del film conforme amb l’ES-1815 . 
 

- Designacions dels indicadors de qualitat d’imatge de tipus forat o fil (penetràmetres). 
 

- Tècniques radiogràfiques suggerides. 
 

- Instal·lacions per veure les radiografies. 
 

- Calibració (certificació de mida de font). 
 
L'exposició i el processament d'una radiografia es considera acceptable quan es reuneixi la 
qualitat necessària en termes de sensibilitat i densitat. Aquests factors estan dissenyats per 
assegurar que les imperfeccions d'un dimensió relativa al gruix de la secció serà revelat. 
 
 

6.1.4.1. Avaluació de qualitat d'imatge 
 
Abans d'interpretar i avaluar totes les radiografies han d'estar lliures de danys mecànics, 
químics o altres taques que en estendre's no emmascarin o puguin ser confoses amb imatges 
de discontinuïtats a l'àrea d'interès. 
 
Les taques que han d'evitar-se són: 

 
- Velat 
 
- Ratlladures, taques d'aigua, taques dels químics 
 
- Rascades, marques dactilars, pols, marques de corrent estàtic 
 
- Indicacions falses a causa de pantalles defectuoses 

 
 
Els paràmetres que han de complir són: 
 

- Densitat radiogràfica 
 
- Variacions de densitat  No han de ser majors a –15% i + 30% de la densitat 
mesurada amb el penetràmetre 
 
- Marques de localització 
 
- Indicadors de qualitat d'imatge 
 
- Sensibilitat radiogràfica 
 
- Qualitat radiogràfica 

 
 

6.1.4.2. Tècniques radiogràfiques 
 
La tècnica més eficaç és una en la qual la radiació passa a través d'un únic gruix del material a 
radiografiar i film està en contacte amb la superfície oposada del costat de la font. Altres 
tècniques es poden utilitzar segons el codi de referència o a on la situació ho requereixi. 
Independentment de la tècnica utilitzada, l'objectiu és assolir el màxim nivell de qualitat 
possible. La col·locació del penetràmetre ha de ser tan a prop de la soldadura com sigui 
possible, sense interferir amb la imatge de soldadura. 
 



Estudi de la defectologia i les deformacions en l'àmbit de la soldadura dels metalls                
   

146                                  
 

 

 

Els indicadors de qualitat d'imatge (penetràmetres) consisteixen en filferros o plaquetes 
escalonades del mateix material que l'objecte a radiografiar, els diàmetres del qual o espessors 
representen l’1%, 2%, 3% de l'espessor màxim de l'objecte, permetent avaluar per comparació 
la qualitat radiogràfica.  
L'indicador es col·loca sobre la cara de l'objecte que enfronta la radiació en la part més 
allunyada del film (zona de major espessor) i en la posició geomètricament més desfavorable, 
per exemple, en l'extrem més allunyat respecte del punt en què la radiació incideix normalment.  
L'espessor del fil més prim que sigui visible a la radiografia, és el que permet avaluar la qualitat 
de la tècnica radiogràfica. 
 

        

 
 

Fig. 6.21. Penetràmetres 
 
S’ha d’escollir una tècnica en base a la seva capacitat per obtenir imatges de les sospitades 
discontinuïtats, especialment d’aquelles que estiguin orientades a una direcció favorable a la 
font de radiació. La radiografia és extremadament sensible a l'orientació de les discontinuïtats 
planes estretes. Si s'espera una discontinuïtat plana atapeïda en l’angle de la font de la 
radiació, serà difícil o impossible de detectar-la. La naturalesa, ubicació, i l'orientació ha de ser 
sempre un factor important en l'establiment de la tècnica. 
 
 

6.1.4.2.1. Tècnica de paret simple 
 
La tècnica d’exposició de paret simple s'ha d'utilitzar sempre que sigui pràctic. Amb la tècnica 
d’exposició de paret simple, la radiació passa a través de només una de les parets del material 
o de la soldadura, la radiografia de la qual es veurà més tard per la seva acceptació (veure 
Figura 31). S'ha de fer un nombre suficient d’exposicions per demostrar que la cobertura 
requerida ha estat obtinguda. 
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Fig. 6.22. Tècnica radiogràfica de paret simple 
 

 

6.1.4.2.2. Tècnica de paret doble 
 
Quan no és pràctic utilitzar la tècnica de paret simple, s'ha d'utilitzar la tècnica de paret doble.  
Per a materials i soldadures de components de 88,9 mm o menys de diàmetre exterior nominal, 
es pot utilitzar una tècnica la qual la radiació passa a través de dues parets. La inclinació del 
focus de radiació ha de ser tal que eviti la sobre-posició de les dues imatges, aquesta inclinació 
serà funció del diàmetre del tub i de l’allargada i l’espessor de la soldadura. Per als casos 
comuns serà suficient una inclinació d'1/5 en relació al pla normal a la soldadura.  
Quan es requereix una cobertura completa, s’hauria de realitzar en cada unió soldada, un 
mínim de dues exposicions preses a 90º entre si. 

 

 
 

Fig. 6.23. Tècnica radiogràfica de paret doble 
 
 

6.1.4.3. Interpretació 
 
Interpretació radiogràfica és l'habilitat d'extreure el màxim d'informació a partir d'una imatge 
radiogràfica. Això requereix un judici subjectiu de l'intèrpret i es veu limitada pel coneixement de 
l'intèrpret. 
A causa que els intèrprets radiogràfics tenen diferents nivells de coneixement i experiència, la 
formació esdevé un factor important per a la millora dels nivells d'acord entre els intèrprets. En 
aplicacions on la qualitat del producte final és important per a la seguretat i / o fiabilitat, més 
d'un intèrpret qualificat hauria d'avaluar i emetre un judici sobre les radiografies.  
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Fig. 6.24. Radiografies 

 
 

6.1.4.4. Seguretat radiològica 
 

 La unitat que s'empra per definir l'efecte biològic de la radiació en l'home és el Rem. 
 

 Els instruments emprats per detectar la radiació són els anomenats dosímetres i per 
mesurar-los s’utilitzen les unitats Roetgens o Rem. 
 

 Una persona menor de 18 anys no ha de ser radiòleg. 
 

 La màxima exposició que ha d'exposar-se una persona és 5 Rem per any. 
 

 Una persona no ha de rebre mes d'1.3 Rem durant 3 mesos. 
 

 Una persona no ha de rebre mes de 100 mRem durant una setmana. 
 

 Qualsevol persona que adquireixi una dosi superior a les limitacions anteriors ha de 
sotmetre's a tractament mèdic. 
 

 En el cas d'una persona civil, la radiació permissible correspon a la desena part de la 
rebuda per un radiòleg. 
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6.1.5. Ultrasons 
 
La inspecció per ultrasons utilitza els mateixos principis que el sonar, una ona sonora emesa 
des d'un transmissor, rebota en un objecte i aquesta reflexió és captada per un receptor, la 
direcció i distància de l'objecte pot determinar-se mesurant el lapse de temps entre la 
transmissió i la detecció del l’eco. En components soldats, això es fa usualment movent una 
petita sonda que té tots dos instruments (transmissor i receptor), sobre la peça que 
s'examinarà, la qual cosa exterioritzarà l’eco a la pantalla de l'oscil·loscopi. 
La sonda transmet un raig ultrasònic que passa a través del metall i es reflecteix al retornar de 
qualsevol defecte, en principi la mateixa regla s'aplica a la reflexió de la llum. Els defectes 
profundament enterrats tals com la falta de fusió, falta de penetració, esquerdes, a més dels 
defectes volumètrics tals com l'escòria atrapada i els porus es detecten fàcilment. 
L'èxit de la tècnica depèn de l'ús d'operaris entrenats i experimentats, els qui coneixen 
exactament les característiques del metall sota examen, la geometria de la soldadura, la 
direcció, l'amplitud i la freqüència del raig. Es recomana que els operaris estiguin certificats o 
qualificats per alguna entitat competent. 
 
La freqüència de les ones ultrasòniques estan generalment dins d’un rang que va dels 2 als 5 
MHz, les freqüències baixes s’utilitzen per a l'examen de material de gra gruixut i de superfícies 
rugoses, les freqüències altes s’utilitzen per la detecció dels petits defectes tals com les 
esquerdes, les incrustacions no metàl·liques i la falta de fusió. L'angle de la sonda s’ha de 
seleccionar per optimitzar la reflexió del raig, ja que la projecció d’aquest a la peça a examinar 
amb un angle normal a la superfície és ideal per a la detecció dels defectes laminars, és a dir, 
paral·lels a la superfície d'inspecció, i per determinar l'espessor de la planxa. 
Les sondes angulars són adequats per a la detecció dels defectes en angles respecte a la 
superfície de la planxa, tals com la falta de fusió lateral de les parets, aquí el defecte està en el 
bisell de la preparació per soldar i són més fàcils de detectar amb una sonda d'un angle 
apropiat. El raig pot passar per l'interior de la planxa, permetent una llarga distància d'on es 
troba la sonda. 
 
El mètode normal d'inspecció és escanejar amb la sonda la superfície del metall base, adjacent 
a la soldadura, per fer això la superfície ha d'estar lliure d'escòria, rugositat, el metall base ha 
d'estar idealment lliure de laminació i d'excessives impureses.  
Un acoblament generalment d'aigua, oli, grassa o glicerina, són aplicats per formar una 
pel·lícula a la superfície de la peça a examinar, això ajuda a la transmissió de l’ona. 
Per assegurar que tots els defectes a la soldadura i a la ZAT siguin detectats, la sonda ha 
d'escanejar sobre la totalitat del llarg de la soldadura i les seccions transversals. La posició i 
dimensió precisa del defecte dependrà de les marques fora de la soldadura, els defectes que 
estan paral·lelament al raig emissor poden perdre's, per assegurar que això no passi, cal 
escanejar en dues direccions, a 90° una de l'altra. 
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Fig. 6.25. Assaig per ultrasons 
 

 

6.2. Assajos destructius 
 
Són assajos destructius els que una vegada realitzats sobre una peça, aquesta no és 
posteriorment utilitzable. La finalitat dels assajos destructius és la de valorar propietats sobretot 
mecàniques, que són les de més interès industrial, de les mostres assajades i per extrapolació 
dels resultats les propietats dels productes que representen. 
Aquests assajos són necessaris en la de fabricació per tal de mantenir els processos sota 
control i assegurar així la qualitat dels productes fabricats. 
 
 

6.2.1. Obtenció de les provetes 
 
Per poder portar a terme aquest tipus d’assajos, primer de tot és necessari l’obtenció de 
provetes per poder després portar-les al laboratori per tal d’ésser sotmeses a les diferents 
proves. Aquestes provetes s’obtindran dels diferents talons de producció (o Test coupons) que 
es realitzaran al taller.  
El test coupon és una planxa addicional adjunta a la peça que es vulgui soldar, aquesta planxa 
addicional té exactament les mateixes característiques que la planxa a la que s’adjunta. 
Exactament la mateixa soldadura que es realitza a la peça, és la que també solda el test 
coupon. Un cop aquesta soldadura finalitzi, es tallarà en dues parts iguals aquesta planxa 
addicional, una meitat d’aquesta normalment es queda al taller per si en un futur llunyà 
s’haguessin de fer proves, i de l’altra meitat, es d’on s’extreuen les petites peces que després, 
mitjançant un procés de mecanitzat, es transformaran en les provetes aptes per poder-les 
assajar al laboratori. 
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Fig. 6.26. Test coupon encara adjacent a la virola soldada 
 
 
Aquestes provetes són d’una mida estandarditzada, per poder així comparar els resultats amb 
valors ja establerts. 
Cada una de les provetes ha d’estar perfectament identificada, de manera que no hi hagi cap 
error de traçabilitat i es pugui saber exactament a quin test coupon pertany. 
 
 

 
 

Fig. 6.27. Provetes preparades per prova d’impacte i per prova de tracció 
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6.2.2 Prova de tracció 
 
Un cos es troba sotmès a tracció simple quan sobre les seves seccions transversals se li 
apliquen càrregues normals uniformement repartides i de manera que tendeixen a produir el 
seu allargament.  
Per les condicions d'assaig, el de tracció estàtica és el que millor determina les propietats 
mecàniques dels metalls, o sigui aquella que defineixen les seves característiques de 
resistència i deformació. Permet obtenir, sota un estat simple de tensió, el límit d'elasticitat, la 
càrrega màxima i la consegüent resistència estàtica, sobre la base dels valors de la qual es 
fixen els de les tensions admissibles o de projecte.  
Quan la proveta es troba sota un esforç estàtic de tracció simple a mesura que augmenta la 
càrrega, s'estudia aquesta en relació amb les deformacions que produeix.  
Aquests gràfics, permeten deduir els seus punts i zones característiques, s'obtenen directament 
de la màquina. 

 
 

Fig. 6.28. Gràfica Tensió-Deformació dels metalls 

 
 
Un cas típic és la gràfica mostrada a la fig. 6.28. d'un acer dúctil, on l'eix de les ordenades 
correspon a les càrregues i el de d’abscisses al de les deformacions longitudinals o 
allargaments, en mil·límetres. 
 
La seva interpretació és: 
  
- Període elàstic  
S'observa que el començament, des del punt O fins al punt A, aquest representat per una recta 
que ens posa de manifest la proporcionalitat entre els allargaments i les càrregues que les 
produeixen (Llei de Hooke). Dins d'aquest període i proporcionalment fins al punt A, els acers 
presenten la particularitat de que la peça torna a la seva longitud inicial en cessar l'aplicació de 
la càrrega, per la qual cosa a aquest tram se’l anomena període de proporcionalitat o elàstic.  
 
- Zona d'allargament  
Pel límit proporcional es presenta un petit tram lleugerament corbat des del punt A fins al punt 
B, que pot confondre's pràcticament amb la recta inicial, en el qual els allargaments elàstics 
se'ls suma una molt petita deformació. La deformació experimentada des del límit proporcional 
(punt A) al punt B no solament aconsegueix valors molt llargs, si no que fonamentalment és 
recuperable en el temps, per la qual cosa a aquest punt del diagrama se’l anomena límit elàstic 
o de fluència.  
 
- Zona de fluència 
El punt B marca l'inici d'oscil·lacions o petits avanços i reculades de la càrrega amb una relativa 
i important deformació permanent del material. Les oscil·lacions en aquest període denoten que 
la fluència no es produeix simultàniament en tot el material, per la qual cosa les càrregues 
s'incrementen de forma alternada, fenomen que es repeteix fins a que la fluència és total i ens 
permet distingir els seus limitis. El límit elàstic aparent pot aconseguir valors del 10 al 15% 
majors que el límit final de fluència.  
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- Zona d'allargament homogeni en tota la proveta 
Més enllà del punt final de fluència (punt C), les càrregues tornen a incrementar-se i els 
allargaments es fan més notables, és a dir que entra a la part de les grans deformacions, les 
que són uniformes en totes les provetes fins a arribar al punt D, per disminuir en igual valor en 
tota la longitud del material, la dimensió lineal transversal. Al final de la part d'allargament 
homogeni queda determinat per la càrrega màxima, a partir de la qual la deformació es localitza 
en una determinada zona de la proveta, provocant un estrenyiment de les seccions que la 
porten al trencament, la part del punt D fins al punt E se’l anomena part d’estricció.  
 
- Zona d'estricció  
En el període d'estricció, l'acritud, si bé subsisteix, no pot compensar la ràpida disminució 
d'algunes seccions transversals, produint-se un descens de la càrrega fins a la fractura. 
 

 
 

Fig. 6.29. Pantalla on es mostren totes les dades de la prova de tracció 
 
 

 
 

Fig. 6.30. Màquina per realitzar la prova de tracció 
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Fig. 6.31. Proveta durant la prova de tracció 
 
 

 
 

Fig. 6.32. Provetes després de la prova de tracció 
 
 

Després de realitzar la prova, tots els resultats enregistrats s’han d’indicar en un informe. Es 
pot veure un exemple d’informe de les proves realitzades en el laboratori a l’Annex D. 
 
 

6.2.3. Prova de resiliència o impacte 

 
Existeixen altres assajos destructius que permeten avaluar la resistència del material, per 
exemple, la prova de resiliència o impacte. L'assaig Charpy permet calcular quanta energia 
aconsegueix dissipar una proveta en ser colpejada per un pesat pèndol en caiguda lliure. 
L'assaig dona els valors dels resultats en Joules, i aquests poden diferir fortament a diferents 
temperatures. 
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Fig. 6.33. Esquema d’una màquina Charpy durant  
el procés de la prova a l’impacte 

 

    
 

Fig. 6.34. Màquina Charpy utilitzada en el laboratori i detall del martell 
 
 

 
 

Fig. 6.35. Posició centrada de la proveta a l’enclusa 
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La prova de resiliència o  impacte consisteix a deixar caure un pesat pèndol, el qual al seu pas 
colpeja una proveta que té forma paral·lelepípede situada a la base de la màquina. La proveta 
posseeix un entalla estàndard per facilitar l'inici de la fissura. Després de colpejar la proveta, el 
pèndol segueix el seu camí aconseguint una certa altura que depèn de la quantitat d'energia 
dissipada al colpejar. Les provetes fràgils es trenquen en dues meitats, en canvi aquelles amb 
major ductilitat es dobleguen sense trencar-se. 
 
 

    
 

Fig. 6.36. Provetes després de la prova de resiliència o impacte 
 
 

Després de realitzar la prova, tots els resultats enregistrats s’han d’indicar en un informe. Es 
pot veure un exemple d’informe de les proves realitzades en el laboratori a l’Annex D. 
 
 

6.2.4. Prova de Duresa 

 
La duresa és una propietat fonamental dels materials i està relacionada amb la resistència 
mecànica. La duresa pot definir-se com la resistència d'un material a la penetració o formació 
de marques localitzades en una superfície. Quant mes petita sigui la marca obtinguda en 
condicions normalitzades, mes dur serà el material assajat. El penetrador en un assaig de 
duresa normalment és una esfera, piràmide o con, fet d'un material molt mes dur de la peça a 
assajar, com per exemple acer endurit, diamant o carbur de tungstè sintetitzat.  
A la majoria de les proves patró, la càrrega s'aplica en oprimir lentament el penetrador, 
perpendicularment a la superfície assajada, per un període determinat. Dels resultats obtinguts 
es pot calcular un valor empíric de duresa, coneixent la càrrega aplicada i l'àrea de la secció 
transversal o la profunditat de la marca. L'assaig de duresa mai s'ha de realitzar a prop de la 
vora de la mostra o a prop d'una altra penetració ja existent.  
Les penetracions microscòpiques de duresa es fan emprant càrregues molt petites i s'usen per 
estudiar variacions localitzades de duresa en materials monofàsics i multi fàsics (aliatges).  
La majoria de les proves de duresa produeixen deformació plàstica en el material i totes les 
variables que influeixen en la deformació plàstica l'afecten. 
La prova de duresa pot fer-se molt fàcilment i la informació obtinguda s'avalua immediatament. 
Per aquestes raons i pel seu caràcter no destructiu, s'empra freqüentment per a control de 
qualitat en producció. 
Les proves de duresa tant es poden realitzar en el mateix taller directament sobre l’aparell en 
producció (utilitzant un instrument molt portable), com en el laboratori sobre peces o provetes. 
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Fig. 6.37. Prova de duresa 

 
 
Generalment trobem diversos tipus d’assajos per mesurar la duresa d’un material o soldadura. 
Els més utilitzats són els assajos per penetració. Aquests els són: 
 

 Assaig Brinell: 
 

Prova de duresa per penetració usant maquines calibrades que exerceixen una força a 
una bola d’acer, sota condicions especificades, sobre la superfície de la peça a assajar 
i mesurant el diàmetre de la petjada resultant, després de suprimir la càrrega.  
Aquest assaig s'utilitza en materials tous (de baixa duresa) i mostres primes. 
L’indentador usat és una bola d'acer temperat de diferents diàmetres. Per als materials 
més durs s'usen boles de carbur de tungstè. Normalment s’utilitza una bola d'acer de 
10 mil·límetres de diàmetre, amb una força de 3000 kp (quiloponds). El valor mesurat 
és el diàmetre de la marca a la superfície de la peça. Aquest assaig només és vàlid per 
a valors menors de 600 HB en el cas d'utilitzar la bola d'acer, doncs per a valors 
superiors la bola es deforma i l'assaig no és vàlid. Es passa llavors a l'assaig de duresa 
Vickers. 
Per determinar el valor de la duresa Brinell (HB) s’utilitza la següent equació: 

 

 

 

Fig.6.38. Esquema i fórmula per assaig de duresa Brinell 
 
 

 



Estudi de la defectologia i les deformacions en l'àmbit de la soldadura dels metalls                
   

158                                  
 

 

 

A on: 
   P  Càrrega a utilitzar [kp] 
   D  Diàmetre de la bola (indentador) [mm] 
   d  Diàmetre de la petjada a la superfície de la peça [mm] 
 

 

 Assaig Vickers: 
 

Aquest assaig, igual que el de Brinell, es basa en el principi de calcular el valor de 
duresa relacionant la força d'aplicació sobre la superfície del material. Les seves 
càrregues van de 5 a 125 quiloponds (de cinc en cinc). En aquest cas es fa servir com 
a cos de penetració una piràmide quadrangular de diamant amb un angle base de 
136°. La petjada vista des de dalt és un quadrat. La duresa Vickers (HV) es calcula 
partint de la força en Newtons i de la diagonal en mm

2
 de la petjada de la piràmide 

segons la fórmula:  
 

 

 

 
 

Fig.6.39. Esquema, resultats prova Vickers en laboratori  
i fórmula per assaig de duresa Vickers 
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A on: 
   P  Càrrega aplicada [N] 
   d  Diagonal mitjana de la petjada a la superfície de la peça [mm] 
    
Aquest procediment és apropiat per gairebé qualsevol material. S'utilitza per a làmines 
primes fins a 0,15 mm. Aquest tipus d'assaig és recomanat per a dureses superiors a 
500 HB (en cas de ser inferior, se sol utilitzar l'assaig de duresa Brinell), i a més a més, 
es pot utilitzar en superfícies no planes.  
 

 Assaig Rockwell: 
 

L'assaig de duresa Rockwell constitueix el mètode més usat per mesurar la duresa a 
causa que és molt simple de dur a terme i no requereix coneixements especials. Es 
poden utilitzar diferents escales que provenen de la utilització de diferents 
combinacions de penetradors i càrregues, la qual cosa permet assajar pràcticament 
qualsevol metall o aliatge. Hi ha dos tipus de penetradors: unes boles esfèriques d'acer 
endurit (temperat i poliment) i un penetrador cònic de diamant amb un angle d’uns 120º 
i vèrtex arrodonit formant un casquet esfèric de radi 0,20 mm, el qual s'utilitza per als 
materials més durs. 
L'assaig consisteix posar un material amb una superfície plana a la base de la 
màquina. Se li aplica una pre-càrrega menor de 10 kg, bàsicament per eliminar la 
deformació elàstica i obtenir un resultat molt més precís. Després se li aplica durant uns 
15 segons un esforç que varia des de 60 a 150 kp (quiloponds) a compressió. Al deixar 
d’aplicar la càrrega, i mitjançant un duròmetre Rockwell s'obté el valor de la duresa 
directament a la pantalla, el qual varia de forma proporcional amb el tipus de material 
que s'utilitzi. També es pot trobar la profunditat de la penetració amb els valors 
obtinguts del duròmetre si es coneix el material. 
Per no cometre errors molt grans l'espessor de la proveta de la peça a assajar ha de 
ser almenys deu vegades la profunditat de la petjada. També dir que els valors per sota 
de 20 i per sobre de 100 normalment són molt imprecisos i s’hauria de realitzar un 
canvi d'escala. El canvi d'escala ve definit per taules orientatives, ja que no és el mateix 
analitzar coure que acer. Aquestes taules proporcionen informació orientativa sobre 
quina escala utilitzar per no fer malbé la màquina o el penetrador, que acostuma ser 
molt costós. 
 

 

 

Fig. 6.40. Esquemes d’assaig de duresa Rockwell  
(penetrador cònic de diamant i bola esfèrica d’acer) 

        
 
A la pràctica no hi ha necessitat d’utilitzar fórmules, ja que els indicadors de les 
màquines de Rockwell de manera automàtica realitzen les operacions mostrant 
directament el nombre de duresa en els seus dials. Aquesta característica va donar a 
aquest mètode una gran popularitat. 
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6.2.5. Prova de plegament 

 
L’assaig de plegament s’utilitza per determinar la rigidesa, la soldabilitat i la ductilitat d'una unió 
soldada. Consisteix a doblegar una proveta que contingui la unió soldada, fins a completar els 
180º de plegament. Per a això, s'utilitza una eina de doblat que es munta en una premsa que 
sigui capaç d'aplicar la força necessària per deformar la proveta. Aquesta premsa té un 
indicador de la força exercida durant l'assaig. L'eina ha d’estar adaptada a l'espessor de la 
proveta que es desitja assajar, al radi del mandril de doblegat i a l'obertura de la base de l'eina. 
Aquest assaig és qualitatiu, ja que encara que es pot obtenir un valor de resistència al 
plegament per l'esforç reflectit en doblegar la proveta, no s'obtenen valors per a la ductilitat, la 
soldabilitat, ni la rigidesa del material assajat. La interpretació que es dóna a l'assaig, és que si 
la proveta és capaç de suportar el plegament que se li exerceix, sense presentar cap falla, les 
propietats esmentades seran adequades per a l'ús que se li donarà a la peça. 
 

      
 

Fig. 6.41. Prova de plegament 

 
 

6.3. Altres assajos 
 
A part dels assajos destructius i no destructius, també existeixen altres maneres o proves per 
poder veure més detalladament la qualitat de la soldadura realitzada. Una d’aquestes altres 
maneres són els exàmens metal·logràfics. 
La metal·lografia és, essencialment, l'estudi de les característiques estructurals o de constitució 
d'un metall o un aliatge, per tal de relacionar aquestes amb les propietats físiques i 
mecàniques.  
Sens dubte, la part més important de la metal·lografia és l'examen microscòpic d'una proveta 
adequadament preparada, emprant augments que, amb el microscopi òptic, oscil·len entre 100 
i 2000 augments, aproximadament. 
 
 

6.3.1. Examen Macrogràfic 
 
La metal·lografia consisteix en l'estudi de la constitució i l'estructura dels metalls i els aliatges. 
La forma més senzilla de fer aquest estudi és examinant les superfícies metàl·liques a simple 
vista, podent determinar d'aquesta manera les característiques macroscòpiques. Aquest 
examen es denomina examen macrogràfic, del qual es poden obtenir dades sobre els 
tractaments mecànics soferts pel material (és a dir es pot determinar si el material ha sigut 
trefilat, laminat, forjat, etc.) o comprovar la distribució de defectes (com a esquerdes 
superficials, xuclets, etc.).  
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Per l'examen macroscòpic, depenent de l'estudi a realitzar, s'utilitzen criteris per si el tipus de 
tall a fer és transversal o longitudinal, per extreure la mostra, ja que es fa per exemple un tall 
transversal per determinar la naturalesa del material, homogeneïtat, segregacions, etc.; i un tall 
longitudinal per controlar els processos de fabricació de peces, tipus i qualitat de la soldadura, 
etc.  
Amb l'ajuda del microscopi podem realitzar un assaig microgràfic amb el qual és possible 
determinar la grandària del gra, i la grandària, forma i distribució de les diferents fases i 
inclusions que tenen un gran efecte sobre les propietats mecàniques del material. La 
microestructura revelarà el tractament mecànic i tèrmic del metall i podrà predir-se com es 
comportarà mecànicament. 
 

 
 

Fig. 6.42. Examen macrogràfic d’una unió soldada 

 
 

6.3.2. Examen Microgràfic 
 
L'examen microgràfic, és una tècnica més avançada que l’examen macrogràfic i necessita una 
preparació més especial i acurada de la mostra. Es basa en l'amplificació de la superfície 
mitjançant instruments òptics (microscopi) per observar les característiques estructurals 
microscòpiques (microestructura). Aquest tipus d'examen ens permet realitzar l'estudi o 
controlar el procés tèrmic al que ha estat sotmès un metall, ja que els mateixos ens posen en 
evidència l'estructura o els canvis estructurals que pateixen durant aquest procés. Com a 
conseqüència d'això també és possible deduir les variacions que experimenten les seves 
propietats mecàniques (depenent dels constituents metal·logràfics presents en l'estructura). 
 

 
 

Fig. 6.43. Examen microgràfic d’una unió soldada, en ordre, material base, ZTA, i zona fosa. 
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7. CONCLUSIONS 
 

La finalitat d’aquest projecte final de carrera ha estat la de descriure el coneixement adquirit 

durant el temps que porto desenvolupant la meva feina com a inspector de recipients a pressió, 

per tal de poder aportar una mena de guia per els futurs estudiants d’aquesta universitat, ja que 

alguns d’ells pot ser que acabin desenvolupant feines similars o igual a la que estic realitzant jo 

en aquests moments, i que d’aquesta manera puguin tenir una visió global de la connexió que 

hi ha entre totes les matèries estudiades durant els anys de carrera. 

Com a conclusions generals d’aquest projecte podem dir que l’enginyer ha d’estar en ple 

coneixement de les característiques del material amb el qual es treballarà, per tal de poder 

definir el tipus d’equipament i maquinària a utilitzar en la soldadura, el tipus de processos de 

soldadura i el seu entorn, i el tipus de treballadors i operaris que es requereixen per realitzar 

totes les activitats necessàries. 

Si existís un acord amb el client sobre una normativa en particular, no només s’haurà de 

respectar els protocols d’aquesta norma, sinó que ha quedar per escrit en el contracte l’abast 

d’on i quan s’aplicarà. 

Queden descrites en aquest projecte també totes les deformacions i defectes que poden 

afectar a la unió soldada i maneres per evitar-les durant el procés de producció. Veient en 

termes generals que les deformacions es presenten en tres formes bàsiques, que són la 

contracció longitudinal, contracció transversal i distorsió angular, i que associades a aquestes 

es presenten la flexió, el vinclament i la torsió. 

Que la magnitud de la tensió tèrmica induïda en el material és deguda a un canvi volumètric en 

l’àrea soldada degut a la solidificació i conseqüent refredament fins a la temperatura ambiental. 

Hem après que si les tensions generades per l’expansió/contracció tèrmica excedeixen la 

resistència de fluència, la deformació plàstica succeeix en el metall. Aquesta causarà una 

permanent reducció de les dimensions dels components i distorsió estructural. 

I ha quedat explicat que les propietats mecàniques canvien amb la temperatura, per tant, al 

realitzar una unió soldada es genera una zona tèrmicament alterada, la qual canvia de forma 

permanent les seves propietats mecàniques. 

Sabent tot això i també els nombrosos defectes que es poden produir durant la producció de 

l’element, l’enginyer ha d’establir la necessitat de procediments d’inspecció per tal de 

determinar la qualitat de la soldadura, això vol dir que aquest ha d’estar familiaritzat amb els 

diferents mètodes d’assajos destructius i no destructius per poder aportar una correcta 

avaluació de la unió. En aquests s’hi ha d’indicar l’extensió i zones específiques, així com els 

exàmens i proves a realitzar. El control preliminar de la qualitat de la soldadura contribueix a 

descartar la possibilitat de que estigui circulant un producte que posi en risc la integritat de les 

estructures d’acer i sobretot la vida de les persones. 

Després d’haver realitzat aquest projecte final de carrera, he complert amb les meves 

expectatives que eren les de millorar i ampliar els meus coneixements sobre el tema de la 

soldadura i l’avaluació de la qualitat d’aquesta, i la de fer-ho d’una manera el més precisa 

possible, contant que aquest tema és molt ampli, per tal de facilitar la comprensió a tots els 

estudiants.  
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ANNEX A 
 

Exemple WPS / PQR
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ANNEX B 
 

Recomanacions generals d’utilització dels processos de soldadura 
segons el tipus i l’espessor del material a soldar 
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SMAW: Soldadura per arc amb elèctrode revestit                                                 S  Planxa fins a 3 mm d’espessor 

SAW: Soldadura per arc submergit                                                                        I  Planxa d’entre 3 i 6 mm d’espessor 
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GMAW: Soldadura per arc amb protecció de gas                                                  M  Planxa d’entre 6 i 19 mm d’espessor 

         - ST: Arc spray                                                                                               T  Planxa superior a 19 mm d’espessor 

         - B: Arc globular                                                   

         - P: Arc polsat                                                                                                X  Recomanat 

         - S: Curtcircuit  

FCAW: Soldadura per arc amb fil tubular amb flux interior 

GTAW: Soldadura per arc amb gas inert i elèctrode de Tungstè 

PAW: Soldadura per arc de plasma 

OAW: Soldadura oxiacetilènica 
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ANNEX C 
 

Propietats mecàniques i tèrmiques 
 

Quadre amb valors de propietats mecàniques i tèrmiques de quatre materials diferents, base 

per la fig. 4.6. del punt 4.2.5. 
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ANNEX D 
 

Exemple Report de Laboratori 
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