
Que é o soldadura Apliweld  
 
 
 
Apliweld® é um produto desenvolvido por Aplicaciones Tecnológicas S.A. para 
soldaduras aluminotérmicas de cobre, que inclui todo o equipamento necessário para 
levar a cabo toda a operação. 
 
A soldadura Apliweld® tem como base teórica a redução de óxido de cobre a alumínio.  
 
A reacção é muito exotérmica, desenvolvendo uma grande quantidade de calor ao efectuar-se, 
de forma que chegam a alcançarse temperaturas de mais de 1000º C. estas condições 
permitem a fusão dos dois materiais a soldar, ficando unidos por o produto resultante da 
reacção principal. 
 
 
Apesar, da reacção ser aluminotermica conhece-se como soldadura exotérmica na 
comparação com outros tipos de soldadura. Tem lugar atravás de um reactor iniciador que 
proporciona a energia suficiente para activar o processo, que ocorre de forma rápida e segura 
no interior de um molde de grafite. Este é desenhado em função dos elementos e do tipo de 
união desejada. 
 
As vantagens da união mediante soldadura aluminotermica são amplas, por tratar-se de um 
processo que tem como resultado a união molecular, e não só mecânica, dos materiais a 
soldar. 
Desta forma, Apliweld® garante as ligações mais comuns e não só entre cabos de cobre. Além 
disso pode ser utilizada para soldar fitas e peças metálicas de latão, aço inox, piquet’s de aço 
cobreado…  
 
Pelas suas características: 
Apliweld® possui uma condutividade eléctrica superior à dos próprios condutores. 
Apliweld® não corrói, não oxida ou degrada com o tempo, e é resistente ao par galvânico. 
Apliweld® é capaz de suportar repetidas descargas atmosféricas. 
Apliweld® a sua resistência nunca aumenta. 
Apliweld® tem uma resistência mecânica superior à dos próprios condutores. 
Apliweld® é uma soldadura permanente e uma ligação de baixa resistência especialmente 
importante para conseguir um resultado duradouro e fiável na realização de qualquer rede de 
terra. 
 

                                      
 

                                                                                                Exemplo de soldadura Apliweld® 
                                                                                                 para uniões tipo 

                                                                                                  cabo/cabo/piquet 
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