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RESUMO

As ligas de alumínio da série 7XXX possuem excelentes propriedades mecânicas, sendo
amplamente utilizadas em estruturas primárias de aeronaves. No entanto, a soldagem dessas
ligas por processos convencionais de fusão à arco resulta em uma degradação excessiva de sua
resistência mecânica e um alto nível de tensões residuais. Nesse contexto, o processo Friction
Stir Welding (FSW) tem recebido atenção nos últimos anos, principalmente por não atingir o
ponto de fusão do material durante o processo. Este trabalho teve como objetivo, avaliar a
influência da velocidade de soldagem, rotação da ferramenta e ângulo de inclinação da
ferramenta sobre a microestrutura e propriedades mecânicas de juntas soldadas da liga de
alumínio 7075-T651 obtidas pelo processo FSW. Para esse fim, onze juntas soldadas obtidas
com diferentes parâmetros de soldagem, conforme determinado por Planejamento
Experimental do tipo 23 + 3 pontos centrais, foram fabricadas. Dentre os parâmetros de
soldagem testados, a combinação de velocidade de rotação da ferramenta de 410 RPM com a
velocidade de soldagem de 48 mm/min e o ângulo de inclinação da ferramenta de 3°,
forneceram melhor mistura, com ausência de defeitos, na soldagem e o maior desempenho
tração-deformação para a junta soldada, com um limite de escoamento (LE) acima de 50% do
LE do metal de base e com limite de resistência à tração de até 357 MPa, apresentando
superfícies de fratura com características dúcteis.

Palavras-chave: Friction Stir Welding, Ligas de Alumínio, AA 7075-T651, Microestrutura,
Propriedades Mecânicas, Planejamento Experimental.

ABSTRACT

Aluminum alloys of the 7xxx series have excellent characteristics and mechanical properties,
being widely used in primary aircraft structures. However, the welding of these alloys by
conventional arc welding processes results in an excessive mechanical resistance degradation
and increasing in residual stress level. In this context, Friction Stir Welding (FSW) process has
received attention in recent years mainly because it does not reach the melting point of the
material during the process. This work aims to evaluate the influence of the tool rotation speed,
the welding speed and tool tilt angle in microstructure and mechanical properties of AA 7075T651 aluminum alloy welded joints by FSW process. For this purpose, eleven welded joints
obtained with different welding parameters, as determined by design of experiment (DOE) of
the type 23 + 3 central points, were manufactured. Among the tested welding parameters, the
combination of the tool rotation speed of 410 RPM with the welding speed of 48 mm/min and
the tool tilt angle of 3°, provided a better mixture in the welding, with no defects, and the
highest tensile-deformation performance for the welded joint, with a yield strength (YS) 50%
higher than those of base metal and with ultimate tensile strength up to 357 MPa were obtained,
presenting fracture surfaces with ductile characteristics.
Keywords: Friction Stir Welding, Aluminum Alloy, AA 7075-T651, Microstructure,
Mechanical Properties, Design of Experiment.
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1 INTRODUÇÃO

A crescente demanda por produtos de maior qualidade e durabilidade, aliada à redução
do consumo e preservação do meio ambiente por meio da reciclagem de materiais, bem como
a combinação de baixa densidade, alta resistência à corrosão, boa tenacidade e excelente
conformabilidade faz com que o uso do alumínio venha experimentando um crescimento
constante nas indústrias automotiva, naval e aeronáutica, garantindo o seu uso em escala
industrial. Além disso, ao alumínio pode ser adicionada uma ampla gama de outros elementos
de liga, permitindo a otimização de propriedades, ampliando ainda mais sua aplicabilidade
(DAVIS, 2001). Entre os vários tipos de ligas de alumínio, as ligas Al - Zn (série 7XXX),
endurecíeis por precipitação, são as mais utilizadas na indústria aeronáutica, pois oferecem uma
excelente relação entre peso e alta resistência mecânica.
A soldagem é um dos principais processos de fabricação empregados na confecção de
componentes de geometria complexa em ligas de alumínio. No entanto, a soldagem de ligas de
alumínio por processos convencionais de soldagem por fusão, requer uma série de precauções,
a fim de evitar a perda de propriedades mecânicas devido à formação de estruturas grosseiras,
elevada distorção e altos níveis de tensões residuais, entre outros defeitos associados ao
processo de solidificação da liga durante o processo (LEE et al., 2005; MAGGIOLINI et al.,
2016; REZA-E-RABBY et al., 2018; YANG et al., 2018). Em especial, as ligas de alumínio da
série 7XXX apresentam pior soldabilidade, devido principalmente ao fenômeno de
superenvelhecimento e crescimento excessivo de precipitados, que fragiliza a junta soldada.
Este fenômeno ocorre de forma mais intensa durante aquecimento na soldagem por fusão, que
emprega alta temperatura para promover a união dos materiais.
Para superar tais dificuldades impostas pelos processos de soldagem por fusão, a
aplicação de processo de união por fricção, no estado sólido, como o processo de soldagem por
Fricção e Mistura, mundialmente conhecido como Friction Stir Welding (FSW) onde a união
de peças ocorre sem fusão, tem sido utilizado de forma mais intensa, (MISHRA;
KOMARASAMY, 2016; MISHRA; MA, 2005; TEXIER et al., 2018). No entanto, o processo
FSW possui diversas variáveis que influenciam o desempenho da junta soldada como a
velocidade de rotação da ferramenta, geometria da ferramenta, velocidade de soldagem, ângulo
de inclinação da ferramenta, força axial e entrada do ombro da ferramenta. Assim, se faz
necessário um estudo prospectivo para obtenção de parâmetros de soldagem adequados para
condições específicas de soldagem para ligas de alumínio de aplicação aeronáuticas (AVAL,
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2015; JI et al., 2015; SUTTON et al., 2002), especialmente para chapas de Al 7075-T651 com
6 mm de espessura.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Estabelecer melhores condições de soldagem, avaliando à influência dos parâmetros
sobre as propriedades mecânicas e microestrutura de juntas de liga de alumínio 7075-T651
soldadas pelo processo FSW.

1.1.2 Objetivos Específicos

• Relacionar as propriedades mecânicas com as microestruturas presentes nas juntas
soldadas;

• Verificar influência dos paramentos de soldagem na qualidade das juntas soldadas;
•

Estabelecer os melhores parâmetros para soldagem, e a correlação entre os mesmos, via
a técnica de planejamento experimental fatorial.

1.2 JUSTIFICATIVA

A indústria busca qualidade, economia e confiabilidade na matéria prima para produção
de seus produtos, bem como uma baixa relação entre o peso a resistência mecânica, e as ligas
de alumínio da série 7XXX se encaixam em muitos destes requisitos, com resistência mecânica
similar aos aços de baixo teor de carbono e peso específico equivalente ao da maioria das ligas
de alumínio (LEITE, 2014). No entanto a sua baixa soldabilidade em processos por fusão tornase um limitador de sua aplicabilidade, impedindo seu emprego de forma mais ampla e
consolidada. Desta forma, a fabricação de juntas soldadas de alumínio da série 7XXX com boas
propriedades mecânicas, incentivaria seu maior emprego e consequentemente

o

desenvolvimento industrial, em especial para aplicações aeronáuticas e de transporte terrestre
(DAVID MCKEOWN, 2002).
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Desta forma, estudos e trabalhos com o objetivo de verificar a influência e estabelecer
melhores parâmetros para a obtenção de juntas soldadas de alumínio da série 7XXX com maior
qualidade, são de grande importância já que possibilitam a aplicação destas ligas com segurança
e economia nos setores de transporte, em especial para os setores aeroespacial e aeronáutico. A
utilização de um processo de soldagem sem fusão é de fundamental importância, tanto para a
aplicação da técnica prática, como na aplicação dos conhecimentos teóricos na área da
metalurgia e propriedades mecânicas do alumínio. Consequentemente, está pesquisa contribui
na geração e aperfeiçoamento de conhecimentos e domínio técnico de um processo de soldagem
relativamente novo e em evolução em termos de aplicabilidade.

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. Este capítulo 1 deu ênfase a apresentação
do trabalho, como a introdução e os objetivos gerais e específicos.
O capítulo 2 é responsável pela fundamentação do trabalho, apresentando os conceitos
necessários para o desenvolvimento desta pesquisa. Abordando conceitos que envolvem o
contexto desta dissertação fazendo uma revisão bibliográfica sobre o tema, para que após a
aquisição do conhecimento possa ser proposto um processo de união aplicando tais
fundamentos.
No capítulo 3 é apresentada a metodologia empregada para o desenvolvimento deste
trabalho, com ênfase na descrição dos procedimentos e ferramentas de análise adotadas.
Já o capítulo 4, consiste na análise, discussão e desenvolvimento dos objetivos,
explicando e relacionando seus resultados. É o capítulo responsável pela análise dos dados da
pesquisa sobre a influência das variáveis de processo no Limite de Resistência à Tração.
O capítulo 5 é constituído pelas conclusões, exposição e crítica sobre a relevância e
qualidade dos resultadas obtidos, com propostas para trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 ALUMÍNIO E SUAS LIGAS

O alumínio é um dos metais mais abundantes, importantes e presentes na sociedade
moderna. Considerado o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre e o mais
abundante entre os elementos metálicos, encontrado e obtido a partir da bauxita. O alumínio é
o segundo metal mais utilizado no mundo, perdendo apenas para o aço, devido às suas notáveis
propriedades, como excelente resistência à corrosão, baixa densidade, elevada condutividade
térmica e elétrica, ocupando posição de destaque no cenário industrial mundial (ABAL, 2020).
A resistência mecânica de algumas ligas de alumínio, é em certos casos superior à de
alguns aços com baixo teor de carbono, e quando aliada à excelente resistência à corrosão e
peso específico de 2,7 g/cm3 (equivalente 1/3 do peso específico do aço), faz com que estas
ligas apresentem-se como uma alternativa na substituição do aço em componentes ou partes
estruturais visando a redução de peso e o consequente aumento de carga útil. Possibilitando o
projeto e a construção de estruturas leves e fortes, vantajosas para todos os tipos de veículos
terrestres, aquáticos e principalmente espaciais e aeronáuticos (DAVIS, 2001).
Os crescentes requisitos de desempenho dos novos projetos aeronáuticos têm
estimulado a ciência dos materiais para o desenvolvimento de ligas metálicas avançadas, com
valores combinados de resistência mecânica, baixo peso e resistência a propagação de trincas
(MICHELS, 2013). Na Figura 1 é possível observar alguns dos requisitos das propriedades
mecânicas para aplicações na estrutura de uma aeronave. Sendo grande parte desses requisitos
atendidos pelas variadas ligas de alumínio, possibilitando uma gama de combinações de
propriedades mecânicas e metalúrgicas quase ilimitada em função dos diferentes elementos
adicionados à composição destas ligas, em especial, para às séries 2XXX e 7XXX, com
principal elemento de linga o Cobre (Cu) e Zinco (Zn), respectivamente.

17
Figura 1: Principais requisitos de propriedades de materiais para aplicações em aeronave.

Fonte: (MICHELS, 2013).

As ligas de Alumínio podem ser classificadas em Ligas Trabalháveis e Ligas Fundidas,
obtidas com e sem conformação mecânica, respectivamente. A designação das diferentes ligas
de alumínio é feita principalmente pela nomenclatura proposta pelo sistema internacional
Aluminum Association (AA) e pela Norma Brasileira 6834 da ABNT. As composições para
ligas de alumínio trabalháveis são classificadas em séries de quatro dígitos, de acordo com o
principal elemento de liga (DAVIS, 2001), conforme Quadro 1.

Quadro 1: Principais elementos de liga e método de fortalecimento das séries de Al
trabalháveis.
Série
1XXX
2XXX
3XXX
4XXX
5XXX
6XXX
7XXX
8XXX
9XXX

Principal elemento de liga
Método de fortalecimento
Al ≥ 99%
Trabalho à frio
Cu
Tratamento térmico
Mn
Trabalho à frio
Si
Trabalho à frio
Mg
Trabalho à frio
Mg/Si
Tratamento térmico
Zn
Tratamento térmico
Outros elementos
-Série não utilizada
Série não utilizada
Fonte: DAVIS, (2001).
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O significado dos 4 dígitos diferem-se entre a série 1XXX e demais séries. Na série
1XXX, o segundo algarismo, se igual a zero, indica que as impurezas presentes são as naturais
do processo de fabricação. Se diferente de zero, indica que há controle especial na concentração
de determinada impureza. O terceiro e quarto dígitos indicam o percentual de alumínio dos 99
% existentes. No caso de um alumínio 1045, o percentual de alumínio presente será 99,45%,
sendo o restante, impurezas naturais do processo (CAPELARI; MAZZAFERRO, 2009).
Para as séries de 2XXX a 9XXX, o primeiro dos dígitos indica a série a qual a liga
pertence e, por conseguinte o principal elemento de adição. O segundo dígito irá indicar se a
composição da liga é igual à liga desenvolvida originalmente (se igual à zero) ou se a liga
original sofreu alteração na sua composição química (algarismos de 1 a 9). O terceiro e quarto
dígitos apenas diferenciam as ligas dentro de uma mesma série (DAVIS, 2001).
Dentre estas séries, é ainda possível fazer-se uma subdivisão quanto ao mecanismo de
endurecimento ao qual as ligas respondem e que promovem o aumento da dureza e da
resistência mecânica. As ligas das séries 2XXX, 6XXX e 7XXX são classificadas como
Tratáveis Termicamente (TT), enquanto as ligas das séries 3XXX, 4XXX e 5XXX são
denominadas de endurecíveis por deformação, Não Tratáveis Termicamente (NTT). A seguir
descreve-se as características gerais de cada uma das séries de ligas de alumínio, bem mais
frequentes áreas de aplicação (CAPELARI; MAZZAFERRO, 2009).
Série 1XXX: Com teor de pureza igual ou superior à 99%, encontra aplicação principal
nas áreas de elétrica e química. Possui excelente resistência à corrosão, elevada condutividade
térmica e elétrica, elevada ductilidade e baixa resistência mecânica. Respondem
moderadamente à processos de endurecimento por deformação devido ao alto teor de pureza
(DAVIS, 2001).
Série 2XXX: Tendo o Cu como principal elemento de liga, as propriedades mecânicas
desta série podem ser superiores às de alguns aços com baixo teor de Carbono, quando
submetidas a tratamento térmico de envelhecimento, possuindo limite de resistência de até 455
MPa. Devido a isto, são utilizadas para fabricação de peças e estruturas que exijam altas
relações entre resistência e peso, como rodas de caminhões e aeronaves, fuselagem de
aeronaves e peças estruturais. Possuindo boa usinabilidade, baixa soldabilidade e baixa
resistência a corrosão. Como meio de evitar a corrosão, essas ligas normalmente são revestidas
com ligas da série 6XXX (DAVIS, 2001).
Série 3XXX: Em que o Manganês (Mn) é o principal elemento de liga, cerca de até
1,5%. De uso geral, para aplicações arquitetônicas e vários produtos eletrodomésticos, que
necessitam de força moderada e boa trabalhabilidade, como em peças automotivas, produtos de
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construção, eletrônicos, equipamentos hospitalares e de cozinha. Essas ligas geralmente não
são tratáveis termicamente, mas têm cerca de 20% a mais de resistência que as ligas da série
1XXX (DAVIS, 2001).
Série 4XXX: O principal elemento de liga desta série é o Silício (Si), em teores de até
12%. Sua função é abaixar a temperatura de fusão destas ligas sem que ocorra fragilização. Por
fundirem-se em temperaturas mais baixas que as demais séries, estas ligas são utilizadas
principalmente como arames de solda e ligas de brasagem (DAVIS, 2001).
Série 5XXX: O Magnésio (Mg), principal elemento de liga desta série, em combinação
com o Mn resulta em ligas de média-alta resistência mecânica. De boa soldabilidade e com
destacada resistência à corrosão (principalmente em atmosfera salina), esta série encontra
aplicação em diferentes setores, principalmente na indústria naval. A gama de produtos varia
desde navios e embarcações, tanques criogênicos e latas até estruturas automotivas (DAVIS,
2001).
Série 6XXX: Nesta série Mg e Si são adicionados em proporções suficientes para
formação de Silicato de Magnésio (Mg2Si). As ligas desta série têm elevada resistência à
corrosão, boa conformabilidade, boa soldabilidade e são de fácil usinagem. São utilizadas para
uso arquitetônico, quadros de bicicletas e também estruturas soldadas (DAVIS, 2001).
Série 7XXX: Em teores de 1 a 8%, o Zn é o principal elemento de liga, embora
Magnésio, Cobre, Cromo e Zincônio também podem estar presentes em menores quantidades.
O Zinco, combinado ao Magnésio, confere às ligas desta serie altíssima resistência mecânica,
o que as tornam muito utilizadas em aplicações estruturais, principalmente pela indústria
aeronáutica (DAVIS, 2001).
Série 8XXX: Ligas que incluem algumas composições com Estranho (Sn) e Lítio (Li),
caracterizando composições diversas.
Série 9XXX: Não utilizada, série reservada para o desenvolvimento futuro de ligas.

2.1.1 Tratamentos térmicos

Antes de descrever a denominação das têmperas para as ligas de alumínio termicamente
tratáveis, é importante compreender o mecanismo de endurecimento por precipitação utilizado
para aumentar a resistência dessas ligas (RUANO, 2017). O tratamento térmico tem o objetivo
de promover o endurecimento da liga através da ação dos precipitados impedindo o movimento
das discordâncias.

Consiste em aquecer a liga até uma temperatura que solubilize os
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precipitados presentes (temperatura de solubilização), seguido de resfriamento em água para a
supersaturação da liga e em seguida reaquecendo a liga a temperaturas inferiores à temperatura
de solubilização (temperatura de envelhecimento) para que os precipitados reprecipitem no
interior do grão endurecendo a liga. As temperaturas de solubilização (TS) e de envelhecimento
(TE) variam de acordo com o tipo e série da liga.
A forma e tamanho dos precipitados afeta de forma direta o endurecimento do material.
Se o tempo ou a temperatura são elevados, os precipitados tendem a crescer excessivamente
afetando negativamente as propriedades mecânicas da liga. Portanto, a escolha dos ciclos de
temperatura versus tempo deve ser efetuada cuidadosamente para evitar a precipitação de
partículas muito desenvolvidas, pelo efeito do superenvelhecimento (RUANO, 2017). A Figura
2 é possível observar uma representação, de forma esquemática, da variação de resistência
mecânica e dureza, em função do tempo de envelhecimento, em temperatura constante.

Figura 2: Curva de envelhecimento versus resistência mecânica e dureza em função do tempo,
a uma determinada temperatura, de uma liga endurecível por precipitação.

Fonte: Adaptado de (SMITH; HASHEMI, 2013).

As ligas de Alumínio TT podem alterar suas propriedades mecânicas e soldabilidade em
função do estado em que se encontram em termos do tratamento térmico aplicado. Ou seja,
podendo estar no estado solubilizado (sem envelhecimento), no estado recozido (resfriado
muito lentamente), envelhecido naturalmente ou artificialmente sem ou com encruamento
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prévio. Para cada uma destas condições existe uma designação determinada pela AA, observada
no Quadro 2 a seguir.

Quadro 2: Designações básicas do estado de tratamento das ligas de alumínio TT.
Designação

Denominação

F

Como fabricado

O

Recozido

W

Solubilizado

T

Tratado termicamente
Fonte: (DAVIS, 2001).

A designação “T”, aplica-se aos produtos que são tratados termicamente, é sempre
seguida por um numeral de 1 a 10, indicando uma sequência específica de subdivisões de
tratamentos básicos. Conforme relacionado no Quadro 3.

Quadro 3: Subdivisões típicas do tratamento T.
Subdivisão

Descrição

T1

Produto resfriado da temperatura de trabalho a quente e envelhecido
naturalmente.

T2

Produto resfriado da temperatura de trabalho a quente, encruado e
envelhecido naturalmente.

T3

Produto solubilizado, encruado à frio e envelhecido naturalmente.

T4

Produto solubilizado e envelhecido naturalmente.

T5

Produto conformado em alta temperatura e envelhecido artificialmente.

T6

Produto solubilizado e envelhecido artificialmente.

T7

Produto solubilizado e superenvelhecido.

T8

Produto solubilizado, deformado à frio e envelhecido artificialmente.

T9

Produto solubilizado, envelhecido artificialmente e encruado por
trabalhado à frio.

T10

Produto resfriado da temperatura de trabalho a quente, encruado e
envelhecido artificialmente.
Fonte: (DAVIS, 2001).
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Em complemento à subdivisão dos tratamentos T, podem ser adicionados outros dígitos
diferentes de zero. Indicando uma variação do tratamento térmico original, alterando
significativamente as propriedades mecânicas finais da liga.

2.1.2 Ligas da série 7XXX

As ligas da série 7XXX, conhecidas como alumínio de uso aeronáutico, são ligas de
alumínio e zinco (Al-Zn) que são sensíveis ao tratamento térmico. As ligas da série 7XXX
possuem uma difícil soldabilidade, contrastando com as ligas da série 5XXX neste aspecto,
porém, ligas da série 7XXX tem um alto limite de resistência, apresentando resistência
mecânica similar a alguns aços (CAVALIERE, 2013; CAVALIERE; CERRI, 2005; ZAMAN
et al., 2017). Sua aplicabilidade inclui a indústria militar, desenvolvimento de ferramentas e
indústria aeroespacial. Algumas aplicações típicas da série 7XXX em aeronaves são
apresentadas na Figura 3. Pequenas porcentagens de magnésio, cobre e cromo podem ser
elementos de liga complementares da série, estes promovem um aumento da resistência
mecânica e da resistência à corrosão (CAVALIERE, 2013; ZAMAN et al., 2017).

Figura 3: Aplicações das principais ligas de alumínio em estruturas aeronáuticas.

Fonte: (JUNIOR, 2003).
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Na série 7XXX, o Zn é o principal elemento de liga, porém não oferece benefícios
significativos na fundição de alumínio. Quando acompanhando pela adição de Magnésio, e/ou
Cobre, presentes em menores quantidades, o zinco proporciona bons resultados ao tratamento
térmico ou envelhecimento natural, endurecimento por precipitação. O Zinco, combinado ao
Magnésio, na forma do composto MgZn2, confere às ligas desta serie altíssima resistência
mecânica, o que as tornam muito utilizadas em aplicações estruturais, principalmente pela
indústria aeronáutica (DAVIS, 2001). A Figura 4 ilustra o efeito do composto de MgZn2 em
propriedades mecânicas em liga de alumínio 7XXX.

Figura 4: Efeito do composto MgZn2 em propriedades mecânicas em Al da série 7XXX.

Fonte: Adaptado de (DAVIS, 2001).

2.1.3 Soldagem das ligas de Alumínio

O aumento da utilização das ligas de alumínio no setor de transportes, aeronáutico e de
embalagens, faz com que os processos de fabricação existentes na indústria se adaptem ao
emprego do alumínio. A fixação mecânica, como a rebitagem, tem sido a solução mais popular
para unir essas ligas de alumínio de alta resistência, especificamente no setor aeronáutico. No
entanto, a grande quantidade de rebites usados nos aviões aumenta significativamente o peso
da aeronave, aumentando a complexidade, concentração de tensão e corrosão (MISHRA;
KOMARASAMY, 2016). Logo, a soldagem surge como alternativa para união dessas ligas
possibilitando à substituição de rebites, e consequentemente, a redução de peso e defeitos
relacionados à concentração de tensão e a corrosão. Neste contexto, os processos de soldagem
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surgem como um pronto crítico do processo de manufatura, uma vez que as propriedades deste
metal acabam por se degradar quando submetidas à soldagem por processos convencionais,
onde ocorre fusão do metal de base.
Fontes de calor em movimento, como um feixe de laser, feixe de elétrons ou um arco
elétrico, criam uma zona de fusão (ZF), uma zona termicamente afetada (ZTA) com diferentes
microestruturais que afetam as propriedades e resistência da junta soldada. A estrutura de grãos
na ZF afeta significativamente às propriedades mecânicas e a resistência à trinca de
solidificação. Normalmente são observados, no metal de solda do Al e suas ligas, grãos
colunares curvos e a coexistência de grãos equiaxiais mais próximos ao centro da ZF, variando
conforme as condições de soldagem estabelecidas (WEI; ELMER; DEBROY, 2016).
A soldagem de ligas de alumínio por métodos convencionais, tais como soldagem ao
arco elétrico, onde ocorre a fusão do metal de base, requer diversas precauções a fim de evitar
a perda das propriedades mecânicas devido ao coalescimento dos grãos, formação de estruturas
brutas de solidificação, geração de vazios, distorção após a soldagem, tensões residuais de
fabricação, entre outros (LEE et al., 2005; MAGGIOLINI et al., 2016; YANG et al., 2018).
A elevada velocidade de solidificação do Al facilita a formação de porosidades, devido
principalmente à elevada diferença de solubilidade do Hidrogênio (H) no estado sólido e no
estado líquido. Sendo necessário providências para evitar a entrada de H na poça de fusão, como
o uso de processos de soldagem com proteção gasosa, tais como GTAW e GMAW.
Outra dificuldade na soldagem das ligas de Al, principalmente nas ligas TT, é a camada
superficial de Al2O3, formada devido a elevada afinidade do Al com o oxigênio (O), possuindo
elevado ponto de fusão, cerca de 2020 °C. Já que a presença desse elemento pode formar
escórias no MS, e em situações complicadas, pode acarretar inclusões junto ao núcleo da solda
na forma de defeito de soldagem. Afim de evitar esse problema é utilizado processos de
soldagem ao arco elétrico com corrente alternada ou pulsada associado com gás inerte, que
ajuda a quebrar essa camada de óxido, em ligas TT normalmente se usa meios mecânicos para
limpeza dessa camada, devido sua maior espessura.
A

espessura da camada de Al2O3 varia entre as séries das ligas de alumínio, sendo

semelhante entre as ligas de mesma série, de acordo com a composição química do metal base
(OLABODE et al., 2016).
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2.1.3.1 Soldabilidade de ligas de Al da série 7XXX

A soldagem por fusão de ligas Al de alta resistência, como as ligas da série 7XXX,
produz compostos intermetálicos, numerosos defeitos de solidificação e elevada distorção dos
componentes. Esses fatores resultam em uma eficiência conjunta muito baixa das soldas que a
tornam inadequada para aplicação e componentes estruturais que exigem elevada
responsabilidade como é o caso das estruturas de transporte, mais especificamente o transporte
aéreo (MISHRA; KOMARASAMY, 2016).
O alto coeficiente de expansão térmica, os maiores limite de escoamento e a menor
ductilidade entre as ligas de Al, pode proporcionar às ligas da série 7XXX um valor
considerável de tensões residuais durante a soldagem. Além disso, o aumento de precipitados
durante o aquecimento e eventual resfriamento durante e após soldagem, característica das ligas
endurecíveis por tratamento térmico, que pode agir como fragilizador da ZTA, torna a série
7XXX a de mais difícil soldabilidade entre as séries das ligas de Al.
Algumas ligas de maior resistência da série 7XXX exibem baixa resistência a trincas
por corrosão sob tensão, por isso são frequentemente utilizadas em aplicações com leve
sobrecarrega para fornecer melhores combinações de força, resistência à corrosão e tenacidade
à fratura (DAVIS, 2001). E a aplicação de soldagem, pode afetar diretamente essa resistência a
corrosão sob tensão, na maioria das vezes aumentando sua possibilidade, devido a fragilização
do material em volta da região soldada. Logo, o uso indiscriminado da soldagem pode ser um
agravante dos problemas metalúrgicos, principalmente a ocorrência de trincas e corrosão,
caracterizados por esse tipo de material.
As ligas de alumínio que contêm quantidades apreciáveis de elementos de liga solúveis,
principalmente cobre, magnésio, silício e zinco, são suscetíveis a trincas por Corrosão Sob
Tensão (CST). Desta forma, devido principalmente ao maior teor de Zn, as ligas de Al 7XXX
estão entre as ligas de alumínio mais suscetíveis a CST. No entanto, a CST pode ser evitado
pela seleção adequada de liga, pelo tratamento térmico e pela observação de precauções
adequadas de projeto, montagem e aplicação (DAVIS, 2001).
Conforme explicado anteriormente, as ligas da série 7XXX fornece a maior resistência
de todas as ligas de alumínio, embora essa alegação esteja sendo contestada por ligas de
alumínio-lítio. A alta resistência das ligas 7XXX é obtida por meio da adição de Zn, Mg e
muitas vezes Cu, combinados com o processamento térmico e mecânico controlado. O Cu, em
combinação com Zn e Mg nas ligas da série 7XXX, aumenta a resistência, mas dificulta a
soldabilidade devido à maior suscetibilidade à quebra de solda. A liga 7075, contendo
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nominalmente 5,6% de Zn, 2,5% de Mg e 1,6% de Cu, é uma liga comumente usada deste
sistema, mas tem uma propensão para quebra de solda. As ligas 7004, 7005 e 7039 foram
projetadas para aplicações que exigem alta resistência e boa soldabilidade. Estas ligas têm
quantidades limitadas de cobre que reduzem a sensibilidade à fissuras pela soldagem.
A Quadro 4 sintetiza algumas das principais dificuldades em unir ligas de Al da série
7XXX.

Quadro 4: Principais dificuldades para a soldagem de ligas de Al 7XXX.
Problema

Causa

Altos níveis de tensões

Alto coeficiente de expansão térmica, limite de escoamento

residuais

elevado e menor ductilidade.
A nucleação e propagação de fraturas frágeis de processos

Corrosão sobtensão

corrosivos facilitadas com presença de elevados níveis de
tensões residuais.

Superenvelhecimento

Reprecipitação de

partículas

finas pelo

aquecimento

decorrente do processo de soldagem.
A elevada velocidade de solidificação e elevada diferença de

Porosidades

solubilidade do H no estado sólido e no estado líquido.

Camada Al2O3

Alto ponto de fusão.

Fonte: (BAILEY; WRIGHT, 2015; DAVIS, 2001; OLABODE et al., 2016).

O Quadro 5 possui uma seleção das principais ligas da série 7XXX e sua soldabilidade.
Uma característica importante da série 7XXX é a capacidade da ZTA nestas ligas envelhecer
naturalmente, ou tornar-se fortalecida pela precipitação à temperatura ambiente, após a
soldagem. Devido a isso, as propriedades da solda continuam melhorando por até 30 dias após
a soldagem (DAVIS, 2001).

Quadro 5: Soldabilidade das principais ligas de Al da Série 7XXX.
Soldabilidade

Liga Al

Boa

7072

Média

7004, 7005, 7039

Baixa

7075, 7178, e 7277
Fonte: DAVIS (2001).
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Com a crescente aplicação das ligas de Al, a questão de “unir” uma liga da série 7XXX
com ela mesma ou com material diferente é um desafio importante que pode culminar na
limitação de seu uso. Pesquisadores nas últimas duas décadas têm focado no uso de novas
técnicas de união como soldagem no estado sólido (BAYAZID et al., 2016; BAYAZID;
FARHANGI; GHAHRAMANI, 2015; CAVALIERE et al., 2006; CHAO; WANG; MILLER,
2001; CHARIT; MISHRA; MAHONEY, 2002; DA SILVA et al., 2011; FRATINI; BUFFA;
SHIVPURI, 2010; JI et al., 2015; K.V. JATA, K.K. SANKARAN, 2000; KADLEC; RU˚ŽEK;
NOVÁKOVÁ, 2015; KHODIR; SHIBAYANAGI, 2008; KOMARASAMY et al., 2018;
KUMAR; REDDY; RAO, 2015; LI et al., 2015; MA; MISHRA; MAHONEY, 2002; MISHRA;
KOMARASAMY, 2016; MISHRA; MA, 2005; MOHAMMADI-POUR et al., 2017; RAFI et
al., 2010; RAJAKUMAR; MURALIDHARAN; BALASUBRAMANIAN, 2010; RHODES et
al., 2003; SHAH; BADHEKA, 2016; SHARMA; DWIVEDI; KUMAR, 2012; SIVARAJ;
KANAGARAJAN; BALASUBRAMANIAN, 2014; SRINIVASAN et al., 2005; SU et al.,
2003; WIDENER et al., 2013; XU et al., 2018). Devido à grande utilização do Al 7XXX na
indústria aeronáutica dentre todas as ligas de alumínio comerciais disponíveis, esta vem sendo
o foco das atenções da união similar e dissimilar
Alternativas que visam contornar as dificuldades impostas por processos
tradicionalmente utilizados, como Gas Metal Arc Welding (GMAW) e o Gas Tungsten Arc
Welding (GTAW), vêm motivando o desenvolvimento de novos métodos de união,
incentivando a aplicação da soldagem por atrito de forma mais intensa, onde a união de peças
ocorre sem fusão, como o processo Friction Stir Welding (FSW)

(CAPELARI;

MAZZAFERRO, 2009; TEXIER et al., 2018).
Nos últimos anos tem-se dado grande atenção para a influência do processamento de
soldagem na microestrutura e propriedades de juntas soldadas Al 7XXX. O Quadro 6 introduz
os principais trabalhos sobre soldagem das ligas Al 7XXX pelos processos GMAW, GTAW,
Laser Beam Welding (LBW) e FSW, que realizaram avaliação das propriedades da junta
soldada por ensaio de tração. Sendo o maior número de trabalhos e pesquisas sobre soldagem
de ligas da série 7XXX relacionados a aplicação do processo FSW.
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Quadro 6: Principais trabalhos sobre a soldabilidade das ligas de alumínio da série 7XXX.
Processo de
Soldagem

Ano

Junta

Metal de

σe

σMáx

Soldada

Adição

(MPa)

(MPa)

ε (%)

Referência
(BALASUBRAMANIA

GMAW

2007

7075

5356

303

380

6,8

N; RAVISANKAR;
MADHUSUDHAN
REDDY, 2008)

GMAW

2010

7075

4043

110

118

-

GMAW*

2016

7020

AlMg5

199,58

273,55

14,7

(SIVASHANMUGAM
et al., 2010)
(OLABODE et al.,
2016)
(BALASUBRAMANIA

GTAW

2007

7075

5356

308

376

7,2

N; RAVISANKAR;
MADHUSUDHAN
REDDY, 2008)

GTAW*

2011

7075-T6

-

216

268

10

GTAW

2016

7XXX-T6

5XXX

-

436,2

7,5

LBW

2004

7075-T6

-

-

550

-

(TEMMAR; HADJI;
SAHRAOUI, 2011)
(ZHANG et al., 2016)
(LIU; NORTHWOOD;
BHOLE, 2004)
(TU;

LBW

2011

7075-T6

-

-

430

-

PALEOCRASSAS,
2011)

LBW

2016

7XXX-T6

5XXX

-

471,1

5,1

(ZHANG et al., 2016)

LBW

2017

7075-T6

-

FLE

408,3

0,26

(ENZ et al., 2017)

FSW*

2000

-

304

429

6

FSW

2002

-

402

541

-

FSW

2006

-

-

424

6

FSW

2008

-

-

423

14,9

7050T7451
7475
7075-T6,
2024-T3
7075-T6,
2024-T3

(JATA; SANKARAN;
RUSCHAU, 2000)
(CHARIT; MISHRA;
MAHONEY, 2002)
(CAVALIERE et al.,
2006)
(KHODIR;
SHIBAYANAGI, 2008)
(RAJAKUMAR;

FSW

2011

7075-T6

-

315

373

-

MURALIDHARAN;
BALASUBRAMANIA
N, 2011)

FSW

2011

7075-T6,
2024-T3

-

229

443

7,6

(DA SILVA et al.,
2011)
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FSW

2012

7039-T6

-

217,3

354,37

21,36

FSW

2013

7050-T73

-

341

469

9,97

(SHARMA; DWIVEDI;
KUMAR, 2012)
(WIDENER et al.,
2013)
(SIVARAJ;

FSW

2014

7075-T651

-

335

394

12

KANAGARAJAN;
BALASUBRAMANIA
N, 2014)

FSW

2015

FSW

2015

FSW

2015

FSW*

7075-T651

-

-

402,9

6

-

330,2

433,1

6.6

7075-T651

-

312

453

5

2015

7075

-

452

540

10,4

FSW**

2016

7075–T6

-

542

613

10

FSW

2016

7075-T651

-

-

262

8,66

FSW

2017

7075-T6

230

370

5,8

7475T7351

(LI et al., 2015)
(KADLEC; RU˚ŽEK;
NOVÁKOVÁ, 2015)
(JI et al., 2015)
(KUMAR; REDDY;
RAO, 2015)
(BAYAZID et al., 2016)
(SHAH; BADHEKA,
2016)
(MOHAMMADI-POUR
et al., 2017)

*Tratamento Térmico Pós-Soldagem (TTPS) de envelhecimento; **TTPS de Cyclic Solution Treatment (CST) e
envelhecimento; FLE: Fratura anterior ao limite de escoamento.

2.2 PROCESSO FRICTION STIR WELDING – FSW

Os problemas com a soldagem dessas ligas Al de alta resistência e o excesso de peso
devido a rebites usados em junções mudaram drasticamente com a invenção de um método de
soldagem em estado sólido. Thomas e colaboradores inventaram a técnica de soldagem em
estado sólido, denominada soldagem por Fricção e Mistura, comumente conhecida como
Friction Stir Welding (FSW) no The Welding Institute do Reino Unido em 1991. Esta invenção
revolucionou o método de unir as ligas de alumínio para aviões, tanques de combustível de
foguetes e ônibus espaciais, automóveis, navios, trilhos e vários outros componentes estruturais
(MISHRA; KOMARASAMY, 2016; MISHRA; MA, 2005).
Em termos de aplicação industrial, o FSW é um processo recente de união de materiais
que está possibilitando, em um curto período de tempo, novas soluções de projeto envolvendo
ligas de alumínio. Pelo fato de permitir a soldagem de materiais no estado sólido, o processo
de soldagem FSW tem sido bastante utilizado na união de ligas de alumínio de grande
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resistência mecânica, susceptíveis a formação de trincas durante a solidificação quando
soldadas por processos de soldagem ao arco elétrico (BAILEY; WRIGHT, 2015). O processo
FSW consiste em uma ferramenta rotativa de alta resistência mecânica e com perfil especial,
que é inserida no material e avança continuamente e, por fricção com as partes a soldar geram
calor, promovendo a mistura mecânica dos metais envolvidos, formando uma junta soldada de
alta qualidade sem a necessidade de metal de adição (PADHY; WU; GAO, 2018). A
representação do esquema básico do processo FSW pode ser observada na Figura 5.

Figura 5: Representação básica do processo Friction Stir Welding.

Fonte: Adaptado de Hiller, (2007) citado por Silva, (2016).

É de suma importância conhecer os resultados da soldagem para analisar a qualidade da
solda, os parâmetros de soldagem são grandes influenciadores, a velocidade de soldagem, a
velocidade de rotação da ferramenta, o sentido de rotação horário ou anti-horário, a entrada do
ombro da ferramenta, o ângulo de inclinação da ferramenta e, um dos mais pertinentes, a
geometria da ferramenta de soldagem propriamente dita, são as principais variáveis
independentes utilizadas para controlar o processo de FSW (NANDAN; DEBROY;
BHADESHIA, 2008). A intenção é otimizar o processo, obtendo propriedades mecânicas com
características satisfatórias. Pequenas alterações nessas variáveis têm influência direta sobre a
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qualidade da junta soldada, sua microestrutura e todo conjunto de propriedades relevantes ao
material (OLIVIECKI et al., 2013 apud COLAÇO, 2019).
2.2.1 Parâmetros de processo
O processo de soldagem FSW possui vários parâmetros de controle que influenciam as
propriedades mecânicas e microestruturas das juntas soldadas. Parâmetros como: Velocidade
de rotação da ferramenta (RPM), velocidade de soldagem (mm/min), ângulo de inclinação da
ferramenta ( °), penetração do ombro da ferramenta (mm), força axial (N). e a geometria da
ferramenta.
A velocidade de rotação da ferramenta é a quantidade de rotações por minuto da
ferramenta de soldagem em RPM, podendo ocorrer nos sentidos horário e anti-horário. Esse
parâmetro é diretamente relacionado à geração de calor durante o processo, já que o aumento
da rotação implica em maior atrito e consequentemente maior aquecimento.
A velocidade de soldagem, ou velocidade de avanço, é a distância percorrida pela
ferramenta em um espaço de tempo ao longo da junta soldada, em mm/min. Assim como na
velocidade da rotação da ferramenta, a velocidade de soldagem influência o aporte de calor do
processo FSW. Sendo esse parâmetro inversamente proporcional a geração de calor, ou seja,
em menores velocidades de soldagem é observado maior aporte de calor.
Outro parâmetro importante é o ângulo de inclinação da ferramenta em relação a peça.
A seleção de um ângulo adequado permite o ombro conter o material misturado pelo pino e o
movimentar de forma eficiente. Valores altos e baixos de profundidade de penetração do pino
interferem no desempenho do ângulo de inclinação da ferramenta. Penetrações altas do pino
provocam maior entrada do ombro da ferramenta durante a soldagem, produzindo um cordão
de solda côncavo, pela diminuição da espessura da peça. Já profundidades baixas de penetração
do pino, provocam defeitos de mistura pela não contenção do fluxo do material misturado
(OLIVEIRA, 2011). A Figura 6 ilustra a direção de fluxo e movimentação de material durante
mistura no processo FSW, com ângulo de inclinação da ferramenta adequado.
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Figura 6: Fluxo e movimento de material de mistura com ângulo de inclinação da ferramenta
FSW adequado.

Fonte: (OLIVEIRA, 2011)

A penetração do ombro da ferramenta define a pressão exercida sobre o material durante
o processo, dependendo da espessura da chapa, geometria e comprimento do pino, bem como
do ângulo de inclinação da ferramenta.
A força axial imposta sobre a ferramenta, influencia diretamente a geração de calor e na
formação de defeitos macro na junta soldada, em especial defeitos de superfície, como por
exemplo, o aparecimento de rebarbas e redução da seção transversal da junta soldada. Já que
valores altos de força axial provocam maior entrada do ombro da ferramenta (CRUZ; NETO,
2009).
A geometria da ferramenta é um dos parâmetros de maior influência no
desenvolvimento do processo FSW. Na próxima seção é tratada com maiores detalhes.

2.2.2 Ferramenta de soldagem

A ferramenta de soldagem é composta, fundamentalmente, por pino, ombro e pelo corpo
da ferramenta, e tem duas funções preliminares: aquecimento localizado e promoção do fluxo
do metal na zona misturada. A geometria da ferramenta é um dos parâmetros mais influentes
de todo o processo FSW. O pino, através de uma força axial aplicada, penetra no material a ser
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soldado, promovendo aquecimento e severa deformação devido ao movimento de rotação. O
ombro é responsável por não deixar o material misturado se espalhar. A ferramenta gira
rapidamente entre duas chapas posicionadas de topo, forçando o material a fluir e destruir a
interface de separação entre elas, promovendo a união (COLAÇO, 2019; OLIVEIRA et al.,
2018).
O fluxo plástico dos materiais durante a soldagem é complexo e depende do projeto da
ferramenta, em que a maior parte da deformação plástica ocorre pelo cisalhamento do material
no seu entorno. A fim de melhorar o fluxo de material no processo é possível o desenvolvimento
de diversos tipos de pinos, roscados, cônicos, triangulares, quadrados, etc. Conforme estudado
por Colaço, (2019), Mehta e Badheka, (2016). Algumas configurações de pino são observadas
na Figura 7.

Figura 7: Diferentes geometrias de pino para ferramenta FSW, triangular (a), quadrado (b),
hexagonal (c), cilíndrica roscada de 6 mm (d), 8 mm (e), e 10 mm (f).

Fonte: (MEHTA; BADHEKA, 2016).

A ferramenta FSW deve ser capaz de suportar à severidade do processo em termos de
esforços, sendo necessário cuidado na seleção de um material adequado para a ferramenta,
determinadas características mecânicas devem ser reunidas, tais como (MISHRA; MA, 2005):
•

Dureza à quente, mantem resistência mecânica em condições de trabalho em
temperatura elevada (temperatura gerado pelo atrito);

•

Estabilidade dimensional e resistência à fluência;

•

Boa resistência a fadiga térmica;

•

Não reagir de forma danosa com o material a ser soldado;

•

Boa tenacidade à fratura;

•

Baixo coeficiente de expansão térmica entre pino e ombro (quando de materiais
diferentes;
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•

Boa usinabilidade para fabricação de geometrias complexas de pino.

2.2.3 Zonas afetadas pela soldagem

No processo FSW, o material não atinge o ponto de fusão e portanto, as microestruturas
e propriedades resultantes da fusão e solidificação dos processos de soldagem tradicionais não
estão presentes na junta soldada por FSW. A região soldada pelo processo FSW pode ser
classificada em quatro principais regiões (JATA; SEMIATIN, 2000), Figura 8:

Figura 8: Moforlogia de distibuição de grãos na seção transversal de junta soldada por FSW.

Fonte: Threadgrill, (1999) citado por Silva, (2016).

Região D: A Zona de Mistura (ZM), localizado o nugget, consiste na região de centro
na junta soldada. Nessa região o aporte de calor e fluxo de material é suficiente para misturar
os materiais e provocar à união, caracterizada por uma recristalização dinâmica dos grãos;
Região C: A Zona Termomecanicamente Afetada (ZTMA) consiste na região de grãos
alongados e deformados mecanicamente, pelos esforços da ferramenta sobre a junta soldada, e
aquecidos durante o processo FSW;
Região B: A Zona Termicamente Afetada (ZTA) é a região em que houve modificação
na microestrutura do material devido ao aporte de calor durante a soldagem. A temperatura
nessa área é suficiente para provocar transformações microestruturais como crescimento de
grãos e precipitados, resultando em uma possível degradação das propriedades mecânicas;
Região A: Material Base (MB) corresponde ao material sem alterações mecânicas ou
térmicas provocados pelo processo de soldada, ou seja, material como fabricado.
Na Figura 9 é possível observar a região de divisão entre as ZTMA, caracterizada pela
morfologia de grão deformados e achatados, e ZM, grãos pequenos e encruados.
As dimensões e características das zonas de soldagem variam em função da combinação
de parâmetros e aporte de calor gerado durante o processo de soldagem, influenciando
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diretamente o modo de mistura e fluxo de material, consequentemente, a qualidade e resistência
mecânica da junta soldada.

Figura 9: Microestrutura da Zona Termomecanicamente Afetada (ZTMA) e Zona de Mistura
(ZM) em junta soldada por FSW.

ZM

ZTMA

Fonte: (MISHRA; MA, 2005).

Michels (2013) conseguiu efetuar uniões de placas de Al 7050-T7451 de mais de 15
mm de espessura pelo processo FSW, sem feitos aparentes de soldagem. Algo quase impossível
pelos métodos convencionais de soldagem por fusão. A micrografia da seção transversal da
junta soldada e algumas zonas afetadas pela soldagem são observadas na Figura 10.
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Figura 10: Micrografia da seção transversal de junta soldada por FSW: Material de base (A),
Zona de mistura – nugget (B), transição ZM e ZTMA (C).

Fonte:(MICHELS, 2013).

Os “Onion rings” (anéis de cebola) são uma das características mais importantes das
juntas soldadas por FSW. Estão presentes no nugget da solda, na ZM das juntas soldadas por
FSW, como observado na Figura 11. A origem e o efeito dos onion rings nas propriedades de
juntas FSW não são claramente entendidos. A formação do onion rings é considerada um efeito
geométrico devido ao fato de que folhas cilíndricas de material são extrudadas durante cada
rotação da ferramenta e o corte na seção do material produz uma aparência de "anéis de cebola"
(KRISHNAN, 2002).
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Figura 11: Presença de onion rings no nugget da solda de junta dissimilar de Alumínio 60617075 soldada por FSW.

Onion rings

Fonte: Adaptado de (KRISHNAN, 2002).
2.2.4 Defeitos de soldagem

O processo FSW é um processo de soldagem de união no estado sólido, envolvendo
cisalhamento, atrito e deformação plástica, gerando calor e unindo os materiais por mistura
mecânica. Apesar da complexidade e qualidade do processo, são identificadas correlações entre
os efeitos dos parâmetros, o mecanismo de fluxo de material e os defeitos presentes em juntas
soldadas.
Uma taxa inadequada de aquecimento pode resultar na formação de defeitos no FSW,
como falta de penetração, falta de mistura, worm hole, vazios (voids), fissura de superfície
(groove), excesso de rebarba (flash), nugget colapsado e kissing bond (KIM et al., 2006;
PODRŽAJ; JERMAN; KLOBČAR, 2015). Esses defeitos estão relacionados à falhas
volumétricas e linha de solda, decorrentes de problemas com excesso ou falta de entrada de
calor. O aporte de calor no processo FSW é determinado principalmente pelos parâmetros de
velocidade de rotação da ferramenta, velocidade de translação, ou seja, velocidade de soldagem,
e ângulo de inclinação da ferramenta (PODRŽAJ; JERMAN; KLOBČAR, 2015).
Uma ocorrência típica de rebarba (flash) é apresentada em juntas soldadas por FSW,
Figura 12, devido ao excesso de calor durante a soldagem. A alta velocidade de rotação da
ferramenta leva ao excesso de atrito, consequentemente o aumento do aporte de calor,
ocasionando a formação de rebarbas, que por sua vez é originada do material expelido da
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mistura, devido a pressão entre ombro e material base (PODRŽAJ; JERMAN; KLOBČAR,
2015).

Figura 12: Defeito típico de rebarba (flash) causado pelo excesso de entrada de calor.

Rebarba

Fonte: Adaptado de (KIM et al., 2006).
O defeito do tipo “groove” é caracterizado por uma fissura sobre a superfície do cordão
de solda, causado por uma entrada insuficiente de calor (KIM et al., 2006) e mistura anormal,
decorrente de baixo ângulo de inclinação da ferramenta de soldagem (CHEN et al., 2006). Na
Figura 13 é possível observar defeitos de rebarba e groove em cordão de solda.

Figura 13: Defeitos de rebarba e groove sobre a superfície do cordão de solda FSW.

Rebarba

Defeito groove
Fonte: Adaptado de (PODRŽAJ; JERMAN; KLOBČAR, 2015).

O defeito void é caracterizado por um pequeno espaço vazio na junta soldada, sua
presença pode ser atribuída ao menor fluxo de material plástico, decorrente de baixa entrada de
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calor e menor ângulo de inclinação da ferramenta. Na Figura 14 se observa a presença do defeito
ao lado de avanço da ferramenta, próximo a superfície da solda. Chen, et al (2006) observaram
que ao aumentar a inclinação da ferramenta de soldagem, tem-se maior fluxo de material
plástico empurrado pela ferramenta durante a soldagem, evitando o surgimento do defeito void.

Figura 14: Macrografia de seção transversal de junta soldada por FSW com presença do defeito
void (vazio) entre ZM e ZTMA ao lado de avanço, próximo a superfície da solda.

Fonte: (CHEN et al., 2006).
Outro defeito associado ao processo de solda por fricção é o defeito “worm hole”, ou
buraco de minhoca, devido sua característica de estar presente em todo comprimento do cordão
de solda, em forma de um túnel sem fim. A Figura 15 fornece um exemplo típico desse defeito,
que fica localizado na ZM normalmente ao lado de recuo da ferramenta. Geralmente é causado
quando a combinação de parâmetros provoca um processo união frio (baixa velocidade de
rotação da ferramenta e alta velocidade de soldagem) (STEPINSKI et al., 2004). Como
resultado disso, o volume de material plastificado produzido se torna insuficiente para a uma
mistura ideal, portanto, os defeitos de falta de preenchimento são formados.
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Figura 15: Defeito worm hole em seção transversal de junta soldada por FSW.

worm hole

Fonte: Adaptado de (STEPINSKI et al., 2004).

Um defeito do FSW que não é tão facilmente detectado por olho nu é o kissing bond.
Este defeito provoca a queda no desempenho das juntas soldadas, se tornando evidente durante
carregamentos mecânicos, por meio de ensaios de dobramento, fadiga e/ou tração. O defeito
kissing bond ocorre quando duas superfícies extremamente próximas após soldagem, mas não
o necessário para os picos e vales característicos da rugosidade das superfícies das placas não
sejam quebrados e deformados o suficiente para promover o contato íntimo das partes e,
consequentemente, sua união em nível atômico (OOSTERKAMP; OOSTERKAMP;
NORDEIDE, 2004). Uma das causas da formação desta descontinuidade pode ser a falta de
deformação necessária, fluxo de material insuficiente, ou penetração insuficiente do pino
(KHODIR; SHIBAYANAGI, 2008).
O defeito kissing bond pode ser visualizado na Figura 16 de uma junta soldada de
alumínio 5083.
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Figura 16: Micrografia de junta soldada de Al 5083 soldada por FSW com presença de
defeito kissing bond devido a baixa penetração da ferramenta.

Kissing bond

Fonte: Adaptado de (PODRŽAJ; JERMAN; KLOBČAR, 2015).

2.3 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

Devido aos excelentes resultados obtidos no desenvolvimento tecnológico e industrial,
as ferramentas estatísticas são cada vez mais utilizadas para obter uma otimização dos processos
industriais e, quando combinadas ao Desing Of Experimental (DOE), tornam-se ferramentas
indispensáveis no estabelecimento do controle estatístico dos processos. O DOE representa um
conjunto de testes estabelecidos com critérios científicos e estatísticos, a fim de determinar a
influência de várias variáveis nos resultados de um sistema ou processo (RODRIGUES;
IEMMA, 2014).
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A Estatística que vem sendo cada vez mais utilizada em trabalhos científicos,
substituindo a prática do empirismo, possui diversas técnicas que podem auxiliar obtenção e
análise de resultados satisfatórios. A metodologia do planejamento experimental, associada à
análise de superfícies de respostas, é uma ferramenta fundamentada na teoria estatística, que
fornece informações seguras sobre o processo (GEORGE; HUNTER; HUNTER, 2005). Essa
técnica busca, basicamente, satisfazer dois grandes objetivos: a maior precisão estatística
possível na resposta e o menor custo (MONTGOMERY, 2007).
Entre as várias vantagens da utilização do Planejamento Experimental no gerenciamento
de uma pesquisa, podem ser citadas à redução do número de experimentos, diminuindo o tempo
de preparo e economizando material, análise simultânea dos fatores, possibilitando determinar
o efeito de cada fator de entrada sobre os fatores dependentes ou resposta, e a possibilidade de
calcular e avaliar o erro experimental (RODRIGUES; IEMMA, 2014).
Entretanto, para obter melhores resultados utilizando-se a técnica do Planejamento
Experimental, é necessário entender seu funcionamento e selecionar um tipo de delineamento
adequado para o trabalho, visto a existência de diferentes configurações. A fim de reduzir ao
máximo os custos, obtendo resultado satisfatório e estatisticamente robusto.
Para efetuar tais análises estatísticas, gerar superfícies de resposta e obter cálculos de
erros de forma quase automática, vários pesquisadores fazem do uso de softwares específicos,
tais como o Statistica® e o Minitab®.
Pesquisadores da área de metalurgia da soldagem, se utilizam do Delineamento
Experimental, ou Planejamento Experimental, para conseguirem usar menor número de corpos
de prova na obtenção de uma análise rápida e eficaz como os efeitos de parâmetros de soldagem
nas propriedades mecânicas e microestruturais de juntas soldadas (DA SILVA et al., 2016;
MELO; DOS SANTOS; MACIEL, 2013). Alguns autores já vêm utilizando essa técnica na
soldagem de ligas de alumínio pelo processo FSW (LIMA et al., 2019; LOTFI; NOUROUZI,
2014; MUSTAFA; KADHYM; YAHYA, 2015; RAJAKUMAR; BALASUBRAMANIAN,
2012; RAJAKUMAR; MURALIDHARAN; BALASUBRAMANIAN, 2010).
Rajakumar, Muralidharan e Balasubramanian, (2010), fizeram uso do DOE para
otimizar parâmetros de processo e ferramenta do FSW para obtenção de máxima resistência a
tração de juntas de alumínio 7075-T6. Alcançando um limite de resistência à tração de até 375
MPa. O DOE possibilitou análise dos efeitos dos parâmetros de soldagem e a obtenção do ponto
máximo de resistência à tração. A superfície de resposta para interação da velocidade de
soldagem e velocidade de rotação da ferramenta para o desempenho da resistência à tração,
obtida pelos autores é observada na Figura 17.
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Figura 17: Superfície de resposta da interação velocidade de soldagem e rotação da ferramenta
no desempenho da resistência à tração das juntas soldadas de Al 7075-T6 obtidas por FSW.

Fonte: Adaptado de Rajakumar, Muralidharan e Balasubramanian (2010).

Em outro estudo, Mustafa, Kadhym e Yahya (2015) variaram apenas os níveis dos
parâmetros de ferramenta FSW, diâmetro do ombro (D), diâmetro do pino (d), ângulo de pino
(α) e forma de ranhura (rosca), para avaliar o feitos dessas fatores no limite de resistência a
tração de chapas de Al 6061-T6 de 3 mm soldadas em junta T pelo processo FSW, Figura 18.

Figura 18: Otimização da ferramenta FSW para fabricação de junta T: esquema de
dimensionamento e parâmetros da ferramenta FSW (a), dimensões da junta T (b), junta T
soldada por FSW (c).

Fonte: Adaptado de (MUSTAFA; KADHYM; YAHYA, 2015).
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
Neste capítulo será abordado os materiais utilizados na pesquisa, bem como a
metodologia aplicada para alcançar os objetivos propostos. O capítulo divide-se em:
Caracterização da pesquisa, onde será explanado a área de interesse do trabalho e fluxograma
expondo à organização desta pesquisa; Execução da soldagem, abordando o material,
ferramenta e máquina utilizada para soldagem; Planejamento experimental, com os parâmetros
e níveis utilizados no durante o processo FSW e, por fim, a Metodologia de ensaios empregados
no presente estudo.

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa é interdisciplinar no âmbito da engenharia mecânica e de processos de
fabricação, possuindo caráter teórico – experimental, vislumbrando aprimorar fundamentos
teóricos e pesquisas relacionadas.
Os parâmetros de estudo foram determinados em função da influência nas
características microestruturais e propriedades mecânicas das juntas soldadas pelo processo
FSW, de acordo com revisão bibliográfica dos principais trabalhos de soldagem da liga 7075T6 pelo processo FSW, com níveis determinados em relação ao planejamento experimental e
adequação do maquinário para confecção das soldas.
Logo após a definição dos parâmetros e níveis do processo de soldagem, assim como da
possível técnica adequada de planejamento, foram conduzidas as soldagens pelo processo FSW
nas chapas de liga de alumínio 7075-T651, conforme DOE. Confirmada a significância da
técnica estatística, com relação à verificação dos efeitos dos fatores independentes (parâmetros
de processo) sobre o limite de resistência à tração das juntas soldas (fator dependente) obtido
em ensaio de tração. Perfis de microdureza e análises microscópicas foram realizados com
intuito de fornecer meios para análise e justificativa dos resultados observados de resistência
mecânica e influência dos parâmetros na fabricação de juntas de alumínio 7075-T651 soldadas
por FSW.
O desenvolvimento deste trabalho se deu pela execução da metodologia exposta em
fluxograma, observado na Figura 19. Servindo como apoio no entendimento, para interessados
neste trabalho, do processo fabricação e análise das juntas soldadas por completo.
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Figura 19: Fluxograma da metodologia proposta na pesquisa.

Fonte: autoria própria.
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3.2. EXECUÇÃO DA SOLDAGEM
Chapas de alumínio 7075-T651 foram soldadas conforme procedimento experimental
abordado neste item, variando-se a velocidade de rotação da ferramenta, velocidade de
soldagem e ângulo de inclinação da ferramenta, mantendo fixo as dimensões de ferramenta, o
sentido de rotação da ferramenta adotado foi o horário, com entradas de ombro da ferramenta
entre 0,3 à 0,7 mm, em função ao ângulo de inclinação da ferramenta utilizado, de forma a
compensar a área de contato entre ferramenta e chapa durante o processo de soldagem.
3.2.1 Material
Neste trabalho foram utilizadas chapas de alumínio da liga 7075-T651 com dimensões
de 6x60x120 mm. A composição química nominal das chapas, de acordo com o fabricante, é
apresentada na Quadro 7.

Quadro 7: Composição química nominal da liga AA7075-T651 (%).
Zn

Mg

Cu

Cr

Al

5,6

2,5

1,6

0,23

Balanço

3.2.2 Ferramenta

A ferramenta utilizada no processo FSW possui diâmetro de ombro de 16 mm e diâmetro
de pino de 6 mm, com geometria cilíndrica reta, tendo em vista os melhores resultados obtidos
por Oliveira, et al, (2018), dentre várias geometrias de ferramentas analisadas, na fabricação de
juntas soldadas de alumínio por FSW.
A ferramenta e suas dimensões são observadas na Figura 20. O material utilizado para
a confecção da ferramenta foi um tarugo de aço ferramenta H13, para trabalho a quente, que
após usinagem foi submetida a um aquecimento a 1050 °C por 25 minutos e resfriado ao ar, a
fim de obter a dureza e a resistência ao desgaste necessárias para a utilização no processo de
soldagem (COUTINHO, 1992).
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Figura 20: Ferramenta FSW: (a) confeccionada e (b) dimensões de projeto (em ‘mm’).

Fonte: autoria própria.

3.2.3 Máquina e fixação da junta

As juntas soldadas por FSW foram confeccionadas em uma fresadora universal adaptada
da Diplomat, modelo FU-300, com ajuste da velocidade transversal, da inclinação e da rotação
da ferramenta, equipamento localizado no Laboratório de Máquinas Operatrizes, do Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), no Campus Cajazeiras.
Fresadora com a ferramenta de soldagem utilizada, e o modo de fixação de chapas de
alumínio para execução do processo de soldagem FSW, pode ser observado na Figura 21.
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Figura 21: Fresadora com ferramenta e modo de fixação de chapas para execução da
soldagem FSW.

Fonte: autoria própria.

3.3 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL
Neste trabalho foi utilizado o planejamento do tipo fatorial completo com pontos
centrais, composto com 3 fatores, 2 níveis e 3 pontos centrais, perfazendo 11 rodadas. Através
da revisão bibliográfica, foram definidas as variáveis independentes para o estudo da soldagem
por fricção, conforme a Quadro 8, sendo elas: Velocidade de rotação da ferramenta (n),
velocidade de soldagem (f) e ângulo de inclinação da ferramenta (a).
A variável dependente para o estudo da solda foi a variável mensurada de Limite de
Resistência a Tração (LRT).
Os níveis e variáveis de controle selecionados para montagem do planejamento
experimental, e consequentemente à confecção das juntas soldadas foram extraídos da atual
literatura técnica de estudo da soldagem de ligas de alumínio 7075-T651 pelo processo FSW
(LOTFI; NOUROUZI, 2014; RAJAKUMAR; MURALIDHARAN; BALASUBRAMANIAN,
2010), em função e adequação aos valores suportados pelo maquinário disponível (Fresadora
utilizada).
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Quadro 8: Variáveis e níveis extraídos da revisão bibliográfica.
Níveis
Parâmetro
Símbolo Unidade
-1
0
Velocidade de rotação da ferramenta
n
RPM
410
912
Velocidade de soldagem
f
mm/min
48
83
Ângulo de inclinação da ferramenta
a
°
1
2
Fonte: autoria própria.

+1
1415
118
3

A matriz de planejamento experimental 23 + 3 selecionada, técnica de análise estatística
de dois níveis, três fatores de controle com três pontos centrais, é observada na Quadro 9.
Quadro 9: Planejamento experimental 23 + 3.
FATORES DE CONTROLE
Junta soldada
n [rpm]
f [mm/min]
a [ °]
1
-1
-1
-1
2
+1
-1
-1
3
-1
+1
-1
4
+1
+1
-1
5
-1
-1
+1
6
+1
-1
+1
7
-1
+1
+1
8
+1
+1
+1
9
0
0
0
10
0
0
0
11
0
0
0
Fonte: autoria própria.
A fim de possibilitar maior entendimento ao leitor deste trabalho, o Quadro 10 apresenta
as combinações dos parâmetros de fabricação utilizados nas juntas soldadas pelo processo
FSW, relacionando os dados já expostos nos Quadros 8 e 9.
Quadro 10: Combinação dos parâmetros de fabricação.
PARÂMETROS DE FABRICAÇÃO
Junta
soldada
n [rpm]
f [mm/min]
a [ °]
1
410
48
1
2
1415
48
1
3
410
118
1
4
1415
118
1
5
410
48
3
6
1415
48
3
7
410
118
3
8
1415
118
3
Pontos centrais →
9, 10 e 11
912
83
2
Fonte: autoria própria.
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3.3 METODOLOGIA DOS ENSAIOS

3.3.1 Ensaio mecânico de tração uniaxial

Para determinar a resistência à tração das juntas foi utilizada uma prensa universal de
ensaio, modelo MTS-810, adaptada para a tração e localizada no Laboratório de ensaios da
Unidade Acadêmica de Engenharia Mecânica (UAEM) da Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG), podendo ser observado na Figura 22. Para os ensaios foi adotado uma taxa de
deslocamento de 1 mm/min até a ruptura dos corpos de prova.

Figura 22: Fixação de corpo de prova para ensaio de tração uniaxial em garras da máquina
universal de ensaios MTS, modelo 810.

Fonte: autoria própria.

As dimensões dos corpos de prova para ensaio de tração são observadas na Figura 23,
seguindo a norma ASTM E8/E8M – 16A.

51

Figura 23: Dimensões especificadas para amostra de ensaio de tração (em ‘mm’).

Fonte: autoria própria.

Os corpos de prova para ensaio de tração foram cortados por eletroerosão à fio. O
local de retirada do corpo de prova e indicação da posição da região da solda nas chapas
soldadas é ilustrada na Figura 24.

Figura 24: Representação da posição retirada de corpos de prova e da região da solda nas
juntas soldadas por FSW (dimensões em ‘mm’).

Fonte: autoria própria.

3.3.3 Ensaio mecânico de microdureza vickers

Foram realizados ensaios de microdureza Vickers ao longo de toda junta aplicando-se
uma carga de 200 gramasforça (gf), por 15 segundos, com espaçamento entre as impressões de
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1 mm, passando desde o metal de base até as zonas afetadas pela soldagem, ao longo de uma
linha horizontal transversal ao cordão de solda na posição de centro de cada junta, em uma
distância de 14 mm a partir da linha de centro da solda no sentido do lado de avanço e recuo da
ferramenta, conforme ilustrado na Figura 25.

Figura 25: Representação de distribuição das indentações de microdureza (dimensões em
‘mm’).

Fonte: autoria própria.
As indentações foram realizadas utilizando um microdurômetro digital FM-700 da
FutureTech que pode ser observado na Figura 26.
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Figura 26: Microdurômetro digital FM-700 da FutureTech.

Fonte: autoria própria.

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DA MICROESTRUTURA

A análise microestrutural foi realizada via Microscopia Ótica (MO) utilizado um
microscópio modelo BX-51 da Olympus. A preparação da amostra seguiu, primeiramente, os
procedimentos padrões de metalografia, as amostras foram cortadas por eletroerosão a fio com
a dimensão de 6 mm x 30 mm x 6 mm, embutidas a frio em resina acrílica e então, foram
lixadas nas politrizes mecânicas com as lixas de granulometria 220, 400, 600, 800, 1200 e 2200
sequencialmente, sempre utilizando álcool etílico absoluto para a lubrificação, até que as
superfícies estivessem livres de riscos, fato que foi constatado com a visualização em
microscópio ótico a cada sequência de polimento com pasta de diamante de granulometria de
1μm e o acabamento final foi feito com sílica coloidal 0,4 μm.
As amostras polidas foram limpas com álcool etílico e algodão embebido em água, a
fim de retirar qualquer impureza decorrente do polimento.
O ataque químico do material foi realizado utilizando-se o reagente de Keller em banho
por 20 segundos, limpo em água corrente e seco em secador de bancada.
Composição do reagente Keller:
o 190 ml de água destilada;
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o 5 ml de ácido nítrico;
o 3 ml de ácido clorídrico;
o 2 ml de ácido fluorídrico.

Já a caracterização das superfícies de fratura, após os ensaios de tração, foi realizada via
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), com ampliações de imagem variando de 40 à
2000 vezes, com objetivo de identificar as características de fratura e defeitos de influência na
ocorrência de fratura prematura, utilizando um microscópio modelo VEGA3 SBH, do
Laboratório de Multidisciplinar de Materiais e Estruturas Ativas, da UFCG, apresentado na
Figura 27. As imagens foram registradas sem qualquer tipo de tratamento anterior das
superfícies de fratura.

Figura 27: Microscópio eletrônico de varredura, modelo VEGA3 SBH.

Fonte: autoria própria.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 INSPEÇÃO VISUAL

Inicialmente, foram realizadas inspeções visuais em todas as onze juntas soldadas com
os diferentes parâmetros de soldagem a fim de verificar defeitos superficiais na solda, que
incluem: falta de penetração, túneis, furo remanescente e excesso de rebarba (flash), já que
esses defeitos influenciam nos resultados dos ensaios mecânicos posteriores.
Como ilustração geral, na Figura 28 pode ser observado uma vista superficial da junta
soldada 1 fabricada pelo processo FSW neste trabalho. Por inspeção visual superficial, é
verificada boa qualidade e aparência visual a junta soldada por FSW, sem ocorrência de
deformações (empenamento) nas dimensões da chapa soldada e ausência de defeitos
superficiais, apresentando acabamento superior, quando comparado a juntas soldadas por
processos de soldagem convencionais à arco, isto é, com ausência de respingos, inclusão de
escória aparente, aparecimento de porosidade e concavidades.

Figura 28: Vista superficial da Junta soldada 1.

Fonte: autoria própria.
O Quadro 11 ilustra a superfície dos cordões de solda das juntas soldadas 1-8, e 11
(correspondente aos pontos centrais) fabricadas com diferentes combinações de parâmetros de
soldagem, com observações e defeitos identificados. Nas juntas soldadas com ângulo de
inclinação da ferramenta de 1º foram identificados túneis e irregularidades na superfície
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soldada. Ao se utilizar o ângulo de inclinação da ferramenta de 3º, com os mesmos parâmetros
de soldagem, não foi identificado defeitos nas soldas, indicando melhor adequação do ângulo
com relação à qualidade das juntas soldadas.

Junta
soldada

Quadro 11: Cordões de solda das diferentes juntas soldadas.
Vista superficial do cordão de
Parâmetros de
Observações
solda
fabricação
Recuo

n: 410 RPM;
f: 48 mm/min;
a: 1°

Sem defeitos superficiais
aparentes.

2

n: 1415 RPM;
f: 48 mm/min;
a: 1°

Surgimento de trica no
local de saída da
ferramenta,
furo
remanescente.

3

n: 410 RPM;
f: 118 mm/min;
a: 1°

Pouca penetração do
ombro, cordão de solda
com aparência rasa.

4

n: 1415 RPM;
f: 118 mm/min;
a: 1°

Trinca superficial devido
falta de mistura durante o
processo.

5

n: 410 RPM;
f: 48 mm/min;
a: 3°

Sem defeitos superficiais
aparentes.

6

n: 1415 RPM;
f: 48 mm/min;
a: 3°

Geração
rebarba.

7

n: 410 RPM;
f: 118 mm/min;
a: 3°

Cordão de solda irregular
com excesso de rebarba
fina.

8

n: 1415 RPM;
f: 118 mm/min;
a: 3°

Geração de rebarba
grosseira; trinca no local
de saída da ferramenta.

9, 10 e 11
(Pontos
centrais)

n: 912 RPM;
f: 83 mm/min;
a: 2°

Excesso de rebarba fina.

1

Avanço

Fonte: autoria própria.

grosseira

de
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As juntas soldadas 1 e 5, não apresentam nenhum tipo de defeito superficial aparente.
Indicando uma boa adequação da combinação dos parâmetros de velocidade de soldagem e
rotação da ferramenta utilizados na fabricação nestas juntas. As juntas soldadas 2 e 8
apresentam pequena trinca no local de saída da ferramenta, furo remanescente, conforme já
observado por Colaço, (2019). O cordão de solda das juntas soldadas 3 e 7 possui uma aparência
irregular, provavelmente a combinação dos parâmetros de soldagem que propiciam um
processo à frio (maior velocidade de soldagem e menor velocidade de rotação da ferramenta).
Ainda na junta soldada 3, é observado uma característica de cordão de solda raso, indicando
pouca entrada do ombro da ferramenta, e não adequação do ângulo da ferramenta.
As juntas soldadas 4, 6 e 8 apresentam geração grosseira de rebarba, devido ao maior
valor de velocidade de rotação da ferramenta utilizado na fabricação destas juntas (PODRŽAJ;
JERMAN; KLOBČAR, 2015). O defeito groove também é observado na junta soldada 4,
caracterizado por uma fissura ao longo da superfície do cordão de solda, podendo ser causado
por uma mistura anormal, decorrente de baixo ângulo de inclinação da ferramenta de soldagem
(CHEN et al., 2006). As juntas soldadas 9, 10 e 11, equivalentes ao ponto central, apresentaram
excesso de rebarba fina, frequentemente presente em juntas FSW (KIM et al., 2006).
O lado de avanço (LA) está na parte superior dos cordões de solda no Quadro 11,
enquanto o lado de retrocesso (LR) fica na parte inferior. A concentração de rebarba produzida
durante o processo de soldagem FSW é verificado ao LR na superfície das juntas soldadas. Já
que o fluxo de material no LA e no LR são diferentes (ZHANG; ZHANG, 2007), o que sugere
que a presença de rebarba ao LR é devido ao maior transporte de material do LA para o LR pela
ferramenta durante o processo de soldagem, o que pode indicar a presença de defeitos internos
nas juntas soldadas atrelados à falta de material, no local correspondente ao LA. Cavaliere et
al. (2009), ao soldar diferentes séries de ligas de alumínio termicamente tratáveis, comprovaram
que o material acumulado (na forma de rebarba) no LR da ferramenta influencia fortemente a
mistura do material durante o processo FSW.

4.2 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO
O Quadro 12 apresenta os resultados para o LRT, para os ensaios de tração uniaxial
observados nas Figura 29 e 30, onde tem-se como fatores de controle a velocidade de rotação
da ferramenta (n), a velocidade de soldagem (f) e a ângulo de inclinação da ferramenta (a). De
posse desses valores foi realizada uma análise com base na metodologia do planejamento
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experimental fatorial para encontrar os parâmetros de soldagem que mais se enquadram ao fim
a que se destina, ou seja, maior valor de resistência a tração.
Quadro 12: LRT das juntas soldadas conforme planejamento experimental.
FATORES DE CONTROLE
VARIÁVEL DE RESP.
Junta soldada
n [rpm]
f [mm/min]
a [ °]
LRT [MPa]
1
-1
-1
-1
162
2
+1
-1
-1
104
3
-1
+1
-1
77
4
+1
+1
-1
41
5
-1
-1
+1
357
6
+1
-1
+1
209
7
-1
+1
+1
232
8
+1
+1
+1
31
9
0
0
0
148
10
0
0
0
181
11
0
0
0
201

As curvas tensão-deformação obtidas nos ensaios de tração uniaxial são observadas nas
Figuras 29 e 30.

Figura 29: Curva tensão-deformação das juntas soldadas (JS) e Material base (MB).

Fonte: autoria própria.
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Figura 30: Curva tensão-deformação das juntas soldadas (JS) de ponto central e Material
base (MB).

Fonte: autoria própria.
As juntas soldadas apresentaram diferentes valores de resistência à tração. Essa
diferença pode ser explicada pela diferença do aporte de calor durante cada solda, induzido
pela combinação dos parâmetros de processo, gerando zonas com diferentes larguras na região
de solda, pela fluidez da mistura do metal e a existência de defeitos (LIMA et al., 2020).
A junta soldada 5 possui maior resistência mecânica, em relação a todas juntas soldas.
Ainda assim, é possível notar uma redução da resistência à tração da junta soldada 5 em relação
ao MB, devido possivelmente ao crescimento e alongamento dos grãos na ZTA, conforme
constatado por MO, consequência do calor do atrito gerado pela velocidade relativa entre a
ferramenta rotativa e o substrato durante o processo FSW (SARSILMAZ, 2018).
As curvas tensão-deformação das juntas soldadas 1-8, observadas na Figura 29, indicam
que o ângulo de inclinação da ferramenta foi o parâmetro decisivo sobre a resistência a tração
das juntas soldadas, influenciando diretamente na qualidade de mistura no processo FSW, em
que as juntas soldadas 5-7 com maior ângulo de inclinação da ferramenta, 3°, apresentaram
desempenho relativamente superior as juntas soldadas 1-3 correspondentes (com mesmos
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valores de velocidade de soldagem e rotação da ferramenta), com menor ângulo de inclinação
da ferramenta, 1°, com exceção as juntas soldadas 4 e 8, obtendo desempenho próximo.
Entre as juntas soldadas com maior ângulo de inclinação da ferramenta, as juntas 5 e 7,
obtidas com menor velocidade de rotação, 410 RPM, apresentaram melhor comportamento
tensão-deformação, alcançando maiores valores de Limite de escoamento (LE), limite de
resistência à tração (LRT) e deformação até a fratura (DEF). Enquanto, as juntas soldadas 6 e
8, com maior velocidade de rotação, de 1415 RPM, apresentaram menor desempenho,
ocorrendo fratura frágil, sem deformação plástica. Consequência do maior aporte de calor
gerado durante o processo.
O aumento da velocidade de rotação da ferramenta levou à uma menor resistência a
tração, em razão do maior aporte de calor que leva a maiores temperaturas nas zonas afetadas
aumentando os efeitos de crescimento de grão e dissolução de precipitados (LIMA et al., 2020;
SHARMA; DWIVEDI; KUMAR, 2012).
As juntas soldadas 9, 10 e 11, de ponto central, proporcionaram desempenho aceitável,
com LRT entre 250 e 150 MPa, enquanto as juntas soldadas 2, 3, 4 e 8 apresentam falha
catastrófica, sem deformação significante antes da fratura, devido a presença de defeitos
internos verificados por MO.
Os parâmetros de velocidade de rotação da ferramenta, de 410 RPM, velocidade de
soldagem, de 48 mm/min, e ângulo de inclinação da ferramenta, de 3°, garantiram um LRT de
357 MPa à junta 5, desempenho convencionalmente superior a juntas soldadas por processo de
soldagem a arco (OLABODE et al., 2016; SIVASHANMUGAM et al., 2010; TEMMAR;
HADJI; SAHRAOUI, 2011).

4.2.1 Análise estatística dos resultados utilizando o Planejamento Fatorial
Com base nos resultados do Quadro 13 realizou-se uma análise estatística de variância
e com isso foi calculado o nível de significância “p” dos fatores de controle sobre o LRT. Níveis
de significância menores que 0,05 indicam efeitos estatisticamente significativos, ou seja, há
uma probabilidade de acerto de 95% em se admitir que este fator de controle esteja
influenciando as variáveis de resposta analisadas. Os valores em vermelho e sublinhados no
Quadro 13 representam os fatores estatisticamente significativos. Onde: n * f, n * a, f * a,
representam interações entre os parâmetros de processo.
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Quadro 13: Nível de significância dos fatores de controle sobre a variável resposta.
Valor de p
Fatores de controle
LRT (MPa)
n (RPM)
0,006121
f (mm/min)
0,005740
a ( °)
0,006023
n*f
0,729926
n*a
0,038173
f*a
0,137741
2
R
96,083
R2Ajustado
90,208
MS Erro Puro
716,333

No gráfico de Pareto ou diagrama de Pareto, Figura 31, é possível visualizar que os
parâmetros que mais influenciam a variável dependente LRT são a velocidade de soldagem (f),
o ângulo de inclinação da ferramenta (a), e a velocidade de rotação da ferramenta (n). A
interação da velocidade de rotação com o ângulo de inclinação da ferramenta (n*a), também
demostra efeito significante ao LRT, mesmo em menor proporção.
Figura 31: Diagrama de Pareto de efeitos associados ao LRT.

Fonte: autoria própria.
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O modelo matemático empírico, codificado, com seus respectivos parâmetros
estatísticos para o LRT, está apresentado na Equação 1, onde foram levados em consideração
todos os efeitos estatisticamente significativos. Com base na análise de variância pode-se
concluir que o LRT foi influenciado de forma significativa por ambos fatores de controle
analisados, dentro das configurações deste trabalho.
𝐿𝑅𝑇 = 158,455 − (55,375 ∗ 𝑛) − (56,375 ∗ 𝑓) + (55,625 ∗ 𝑎) − ( 31,875 ∗ 𝑛 ∗ 𝑎) ± 26,764 [1]

No Quadro 14 está apresentado o resultado da análise de variância para o LRT,
mostrando através do valor de FCALCULADO que o modelo é estatisticamente significativo e
preditivo, pois 4FCALCULADO(R) > FTABELADO(R), e bem ajustado já que FCALCULADO(F.A) <
4FTABELADO(F.A).
Quadro 14: Análise de variância (ANOVA) para o LRT.
SOMA DOS
GRAUS DE
QUADRADO
VARIAÇÕES
FCALCULADO
QUADRADOS LIBERDADE
DA MÉDIA
REGRESSÃO
85960,75
4
21490,187
36,798
RESÍDUOS
3503,98
6
583,997
1
FALTA DE AJUSTE
2071,31
4
517,827
0,8867
ERRO PURO
716,333
2
358,166
0,6133
TOTAL
89464,73
10
FTABELADO, G.L(R);G.L(Res.);95% = 4,534;
& FTABELADO, G.L(FA);G.L(Res.); 95% = 4,534 de acordo com RODRIGUES & IEMMA, (2014).
Com base nos valores de FCALCULADO podemos afirmar ainda que o modelo para
determinação do LRT é ‘significativo e preditivo’ e ‘bem ajustado’, com 95% de confiabilidade.
Na Figura 32, os valores observados experimentalmente versus os valores preditos pelo
modelo associado ao LRT. Observa-se uma boa concordância entre eles, indica pela
aproximação dos pontos com a reta de linearidade em vermelho, como era de se esperar devido
os ótimos valores de R2 e de R2ajustado, obtidos na análise de variância.
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Figura 32: Valores preditos vs Valores Observados modelo associado ao LRT.

Fonte: autoria própria.
No Quadro 15 está apresentado os resultados medidos e calculados para LRT, a fim de
possibilitar análise do erro relativo entres os valores dos resultados do planejamento
experimental. Observa-se uma boa aproximação entre eles, sendo o resultado da junta soldada
5 de maior desempenho com menor diferença entre valor medido e calculado do LRT, com
apenas 0,19 % de erro relativo. Os resultados se afirmam ainda mais confiáveis quando
considerado o valor do erro puro determinado em planejamento, com possiblidade de variância
de ± 26,764 MPa, deixando todo valor medido dentro da faixa de erro previsto pela Equação 1.
Quadro 15: Análise dos resultados medidos e calculados para LRT.
Junta soldada
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LRT [MPa]
Medido
162
104
77
41
357
209
232
31
148

Calculado
182,7
135,7
69,95
22,95
357,7
183,2
244,95
70,45
158,45

Erro relativo
(%)
11,33
23,36
10,07
78,61
0,19
14,08
5,28
56
6,59
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4.2.2 Influência dos parâmetros de soldagem sobre o Limite de Resistência a Tração - LRT

Sendo o modelo da resposta de LRT considerado estatisticamente significativo,
preditivo e bem ajustado, o gráfico de superfície, conforme ilustra a Figura 33 apresenta a
influência da velocidade de soldagem e rotação da ferramenta no LRT, mantendo ângulo de
inclinação da ferramenta em 3°, já que nesse ângulo é indicada melhor adequação e
significância na qualidade da solda. Descrevendo o comportamento da variável de reposta
conforme variação desses fatores de controle. Indicando tendência geral de crescimento do
valor do LRT para combinação de parâmetros de soldagem, com menores velocidades de
soldagem (f) e rotação da ferramenta (n), com ângulo de inclinação da ferramenta (a) fixo em
3°.

Figura 33: Influência da velocidade de rotação da ferramenta (n) e velocidade de soldagem
(f) sobre o LRT.

Fonte: autoria própria.
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4.3 ANÁLISE DA MICROESTRUTURA E MICRODUREZA
4.3.1 Macro e Microestrutura
A microestrutura do material investigado, chapas de alumínio AA 7075-T651, em sua
condição bruta, sem influência do processo de soldagem, consiste em grãos alongados
respeitando o sentido de laminação, com presença de número razoável de precipitados e
partículas intermetálicas insolúveis na matriz do Al, conforme relatado por Lotfie e Nourouzi,
(2014) ao estudarem a liga de alumínio de série correspondente, identificados como pequenos
pontos pretos na Figura 34.

Figura 34: Microestrutura observada da liga AA 7075-T651, com ampliações de: a) x50, b)
x200 e c) x500.
(a)

(b)

(c)

Partículas Intermetálicas

Fonte: autoria própria.

As Figuras 35-42 apresentam cortes transversais das juntas soldadas 1-8,
respectivamente, fabricadas com diferentes combinações de parâmetros de soldagem. As
análises de MO das juntas soldadas 9, 10 e 11 não foram abordadas neste trabalho, uma vez que
correspondem à repetições de ponto central, para fins estatísticos, neste contexto, entende-se
que as referentes análises não acrescentariam significativamente para o entendimento da
influência dos parâmetros de processo na macro e microestrutura resultante das juntas soldadas.
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A Figura 35a, revela macrograficamente a morfologia de grãos nas diferentes regiões
de solda da junta soldada 1. Nota-se a presença de defeitos de túnel, “wormhole” ou buraco de
minhoca, na ZM, Figura 35b, devido ao movimento de material de forma ineficiente durante o
processo de soldagem por mistura, pelo uso do menor ângulo de inclinação da ferramenta que
provocando menor arraste de material, acarretando à falta de mistura e preenchimento. É
importante ressaltar o local e posições destes defeitos, já que o processo de soldagem por atrito
age de forma distinta nas diferentes regiões da junta soldada, sendo os defeitos localizados no
lado do avanço da ferramenta. A presença de trincas também é verificada na ZM junto ao LA
da junta soldada 1, na Figuras 35c e 35d.

Figura 35: Macro e microestrutura da junta soldada 1: (a) Macrografia da seção transversal,
(b) defeito de wormhole na ZM, (c) defeito de trinca x200 e (d) x500.
(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: autoria própria.
A análise de MO da junta soldada 2 revela morfologia de grãos alongados e deformados
da ZTMA fazendo fronteira com a ZM, caracterizada pelos grãos recristalizadas
dinamicamente, conforme observado na Figura 36d. Defeitos de soldagem, como buraco de
minhoca wormhole, Figura 31b, além de defeito de união semelhante a uma fissura conhecido
por “kissing bond” próximo a raiz da solda, Figura 36c, são verificados na junta soldada 2. A
presença do kissing bond na junta soldada 2 pode está relacionado a penetração insuficiente do
pino da ferramenta durante a soldagem (KHODIR; SHIBAYANAGI, 2008), o que dificultou a
união por mistura na região próxima à raiz da solda.
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Semelhante ao observado na junta soldada 1, o defeito wormhole é presente na ZM ao
LA da ferramenta na junta soldada 2. Defeitos internos atrelados à falta de material tendem a
se localizar ao LA da ZM, devido ao maior transporte de material do LA para o LR, indicando
a região da ZM ao LA das juntas soldadas como local de recorrência desses defeitos
(CAVALIERE et al., 2009; ZHANG; ZHANG, 2007).

Figura 36: Macro e microestrutura da junta soldada 2: (a) Macrografia da seção transversal,
(b) presença de defeito de wormhole na parte inferior da ZM ao LA, (c) Micrografia do defeito
kissing bond próximo a raiz da solda, (d) região de trasição entre a ZM e ZTMA.
(a)

(b)

(d)

(c)
Kissing bond

Fonte: autoria própria.
A seção transversal da junta soldada 3 apresenta a existência de três defeitos de
soldagem, dois túneis (em forma de wormhole) no LA, Figura 37b e 37c, e uma fissura (kissing
bond), Figura 37d, próxima à raiz da solda. A ocorrência acentuada do defeito wormhole na
junta soldada 3, diferente do observado nas outras juntadas soldadas, está relacionada
possivelmente a combinação dos efeitos dos parâmetros de fabricação de maior velocidade de
soldagem, menor velocidade de rotação da ferramenta, o que sugere menor geração de calor
por unidade de comprimento, e consequentemente, maior dificuldade de plastificação do
material. O menor ângulo de inclinação da ferramenta, assim como na junta soldada 1, também
induz na formação dos defeitos wormhole, devido ao menor arraste de material durante o
processo.
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A ocorrência do defeito de kissing bond, Figura 37d, próximo a raiz da solda, também
se justifica pela combinação dos parâmetros de maior velocidade de soldagem e menor
velocidade de rotação da ferramenta, que propiciam na menor geração de calor, e
consequentemente, na entrada de calor insuficiente para à união completa das chapas.

Figura 37: Macro e microestrutura da junta soldada 3: (a) Macrografia da seção transversal,
(b) Defeito de wormhole na ZM ao LA, (c) Defeito de wormhole na parte inferior da ZM ao
LA, e (d) Defeito kissing bond próximo a raiz da solda.
(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: autoria própria.
A MO da junta soldada 4, Figura 38, revela uma variação do defeito wormhole, Figura
38a, com a presença de túnel e uma estrutura mal sucedida de união, caracterizada por um
amontoado de partículas quebradas e não misturadas, Figura 38b. Devido possivelmente, a
combinação dos parâmetros de maior velocidade de soldagem ( f = 118 mm/min) e maior
velocidade de rotação da ferramenta (n = 1415 RPM), anulando o efeito de maior mistura de
material característico de maiores velocidades de rotação da ferramenta, devido ao menor
tempo de rotação da ferramenta no mesmo local, dificultando o aquecimento da região e
gerando maiores esforços para o movimento da ferramenta, diminuindo, desta forma, a
homogeneidade da plastificação e mistura.
Assim como na junta soldada 2 e 3, o defeito kissing bond é observado na junta soldada
4 próxima a raiz da solda, Figura 38c e 38d. Decorrente da entrada de calor dificultada, pela
maior velocidade de soldagem, fornecendo união dificultada, e possivelmente, pela menor
penetração do pino da ferramenta.
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Figura 38: Macro e microestrutura da junta soldada 4: (a) Macrografia da seção transversal,
(b) região de transição entre ZTMA e ZM ao LA observando defeito de mistura, (c) Defeito de
worm hole próximo a raiz ao LA, e (d) Defeito kissing bond.
(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: autoria própria.
A Figura 39a, revela macrograficamente a morfologia de grãos nas diferentes regiões
de solda da junta soldada 5. A morfologia de grãos alongados e deformados da ZTMA fazendo
fronteira com a ZM, é observada na Figura 39b. Nota-se que a microestrutura resultante no
núcleo da solda, ZM da Figura 39c, possui grãos refinados e com distribuição homogênea,
quando comparados às demais regiões de MB, ZTMA e ZTA. Isto é devido, ao intenso trabalho
mecânico que o processo FSW exerce sobre as chapas de alumínio durante o processo de união.
Já a Figura 39d, revela região de transição da ZTA para o MB, com tendência de alongamento
e estreitamento dos grãos em direção ao MB, denotado pelo escurecimento da coloração. Visto
que, em baixas ampliações, a região de MB da liga de Al 7075-T6 demostra aparência mais
escurecida, quando comparada a ZTA, devido possivelmente a maior presença de precipitados
e grãos deformados por laminação inerentes do processo de obtenção das chapas.
A presença de anéis de cebola “onion rings”, Figuras 39c, é verificada na região
correspondente ao nugget da solda, dentro da ZM da junta soldada 5. Onion rings marcam o
fenômeno de transporte de material que ocorrem durante o processo. O movimento circular
induzido pela ferramenta leva a círculos concêntricos distintos entre si pela redução do raio
característico de cada um deles, formando camadas semelhante a anéis de cebola, indicando a
mistura entre os materiais na ZM (MISHRA; MA, 2005). Denotando, eficiência da mistura da
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junta soldada 5 em comparação as demais juntas soldadas analisadas neste trabalho, conferindo
transporte de material adequado sem a formação de vazios.

Figura 39: Macro e microestrutura da junta soldada 5: (a) Macrografia da seção transversal,
(b) Micrografia da região entre a ZTMA e ZM, (c) ZM e anéis de cebola, e (d) limite entre
ZTMA e MB.
(a)

(b)

(c)

(d)

Onion rings

Fonte: autoria própria.
A morfologia de grãos da seção transversal da junta soldada 6, Figura 40a, revela maior
área da ZTMA, se comparada a juntas soldadas com menor velocidade de rotação da
ferramenta, caracterizada pelo maior número de grãos alongados e deformados próximos a ZM,
observados com clareza na Figura 40b e 40d. O que indica que a maior velocidade de rotação
da ferramenta (1415 RPM), provocou maior trabalho mecânico sobre as chapas soldadas,
gerando possivelmente maior aporte de calor e deformação mecânica nos grãos, e, desta forma,
uma maior extensão da área afetada termomecanicamente.
Defeito de soldagem wormhole com uma aparência mais achatada é observado na Figura
40c, na parte inferior da ZM ao LA. Devido, possivelmente, ao uso de maior ângulo de
inclinação da ferramenta (a = 3°), que proporcionou maior arraste de material de mistura e o
achatamento (redução vertical da dimensão) do defeito, comparado com a junta soldada 2, mas
o suficiente para evitar sua ocorrência.
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Figura 40: Macro e microestrutura da junta soldada 6: (a) Macrografia da seção transversal,
(b) Micrografia da região entre ZTMA e ZM ao LA, (c) ZM e defeito de soldagem, e (d) limite
entre ZM e ZTMA ao LA.
(a)

(b)

(d)

(c)

Fonte: autoria própria.
As regiões de grãos deformados e alongados da ZMTA na junta soldada 7 é mais
limitada que na junta soldada 6, semelhante ao observado na junta soldada 5. O que indica que
a menor velocidade de rotação da ferramenta (410 RPM), proporcionou menor geração de
atrito, consequentemente menor aporte de calor, e menor deformação mecânica nos grãos da
área afetada termomecanicamente. Sendo o limite entre ZTMA e ZM da junta soldada 7 melhor
observado na Figura 41b.
A MO da junta soldada 7, também revela defeito de buraco de minhoca, wormhole,
localizado no LA da ferramenta, Figura 41c, além de defeito de união kissing bond, Figura 41d,
semelhante ao observado na MO da junta soldada 3 fabricada com os mesmos parâmetros de
velocidade de soldagem e rotação da ferramenta. No entanto, a redução do acentuamento do
defeito wormhole, comparado à junta soldada 3, é devido possivelmente ao maior ângulo de
inclinação da ferramenta (a = 3°) utilizado durante à soldagem, que proporciona maior arraste
de material de mistura, e consequentemente, menor incidência desse defeito.
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Figura 41: Macro e microestrutura da junta soldada 7: (a) Macrografia da seção transversal,
(b) Micrografia da região entre ZTMA e ZM ao LA, (c) defeito de soldagem na ZM ao LA, e
(d) defeito de soldagem kissing bond.
(a)

(b)

(c)

(d)
Kissing bond

Fonte: autoria própria.
A MO da junta soldada 8, assim como na junta soldada 4, revela uma variação do defeito
wormhole, com a presença de túnel, Figura 42d, e uma estrutura mal sucedida de união,
caracterizada por um amontoado de partículas quebradas e não misturadas, Figura 42b. Em
conformidade com o justificado para a ocorrência desse feito na junta soldada 4, a combinação
dos parâmetros da maior velocidade de soldagem (f = 118 mm/min) e maior rotação da
ferramenta (n = 1415 RPM) utilizados na fabricação dessas duas juntas soldas (4 e 8), é a
possível causa da formação desse tipo de estrutura com presença de partículas não misturadas
na ZM, devido ao menor tempo de rotação da ferramenta no mesmo local, reduzindo a
quantidade de entrada de calor por unidades de comprimento, dificultando a plastificação do
material durante o processo de mistura, provocando maiores esforços para o movimento da
ferramenta, formando, desta forma, a estrutura mal sucedida de união observada nas Figuras
38b e 42b.
Assim como nas juntas soldadas 2, 3, 4 e 7, o defeito kissing bond é observado na junta
soldada 8 próximo a raiz da solda, Figura 42c. Defeito ocasionado, possivelmente, pela falta de
calor necessário para o provimento da união, devido ao maior valor de velocidade de soldagem
que favorece o menor aporte de calor.
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Figura 42: Macro e microestrutura da junta soldada 8: (a) Macrografia da seção transversal,
(b) Micrografia da região entre ZTMA e ZM ao LA com falta de mistura, (c) defeito de
soldagem por falta de união, e (d) defeito de soldagem na ZM ao LA.
(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: autoria própria.
A morfologia de grãos da seção transversal das juntas soldadas 2, 4, 6 e 8, Figuras 36,
38, 40 e 42, revelam maior área de grãos alongados e deformados da ZTMA, diferentemente
do observado nas juntas soldadas 1, 3, 5 e 7, Figuras 35, 37, 39 e 41, respectivamente. O que
indica influência da velocidade de rotação da ferramenta sobre a extensão e dimensão das
ZTMA’s. A maior velocidade de rotação da ferramenta aplicada na união das juntas soldadas
2, 4, 6 e 8, provocou maior trabalho mecânico sobre as chapas soldadas, gerando possivelmente
maior aporte de calor e deformação mecânica nos grãos, e, desta forma, uma maior extensão da
área afetada termomecanicamente. O inverso é verificado paras as juntas soldadas 1, 3, 5 e 7,
que apresentam área mais restrita da ZTMA. Similar aos resultados obtidos por Plaine, et al
(2012) na soldagem de chapas de aço inoxidável 304L pelo processo FSW com diferentes
velocidades de rotação de ferramenta.
A extensão dos grãos deformados e alongados no LA é significativamente maior que os
observados no LR da ZTMA para juntas soldadas por FSW, semelhantemente ao observado por
Sharma, et al (2012). No LA durante à soldagem, ocorre à tração do material, em relação à
velocidade de soldagem, enquanto no LR ocorre uma solicitação de compressão, com uma
componente de cisalhamento. O efeito de deformação por tração produz uma região bem
definida da transição ZTMA-ZTA no LA. Isso se deve ao fato de que a direção da velocidade
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de rotação da ferramenta é oposta à velocidade de soldagem no LA, já no LR ambos são iguais.
Sendo a extensão da deformação e o aumento da temperatura do material durante a mistura no
LA mais severos que no LR (ZHANG; LIU; CHEN, 2009).
Defeitos de falta de preenchimento por mistura, caracterizados pela presença de túneis,
são observados nas juntas soldadas 2-8, localizados no LA da ferramenta, indicando esta região
como ponto de recorrência destes defeitos, consequentemente de fragilidade, nas juntas de
alumínio soldadas pelo processo FSW. Já a combinação de uma velocidade de soldagem de 48
mm/min, velocidade de rotação de 410 RPM e ângulo de inclinação da ferramenta de 3°,
proporcionou à junta soldada 5 calor e fluxo de material suficientes para propiciar uma mistura
de materiais adequada, e consequentemente, evitando a formação de defeitos de soldagem
característicos do processo FSW.
Embora a penetração da ferramenta tenha sido completa para as juntas soldadas 1, 5 e
6, nota-se a presença de defeito kissing bond nas juntas soldadas 2, 3, 4, 7 e 8, próximo à raiz
da solda, como evidenciado pelos cortes transversais realizados ao longo do cordão nas Figuras
36c, 37d, 38c, 41d e 42c. Isso pode estar relacionado à maior velocidade de soldagem
empregada durante a soldagem, em relação as juntas soldadas 4, 3, 7 e 8, que acarreta menor
aporte de calor durante o processo de união (SHARMA; DWIVEDI; KUMAR, 2012). Assim
como ao fluxo inadequada de metal, dificultando a mistura de materiais e penetração da
ferramenta, e a geometria cilíndrica e baixo ângulo de inclinação da ferramenta, para o caso da
junta soldada 2, provocando o surgimento de defeito kissing bond (BAYAZID; FARHANGI;
GHAHRAMANI, 2015). Resultado similar foi obtido por Kadlec, et al (2015), em juntas de
alumínio 7475-T7351 soldadas por FSW.

4.3.2 Perfis de Microdureza
Os perfis transversais de microdureza Vickers obtidos das juntas soldadas 1-8 por FSW
estão dispostos nas Figuras 43 a 50, sequencialmente. Os perfis de microdureza das juntas
soldadas 9-11 são agrupados na Figura 51, visto que correspondem a juntas com parâmetros de
fabricação iguais, de ponto central com objetivo principal o favorecimento da análise estatística.
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Figura 43: Perfil transversal de microdureza vickers da junta soldada 1.

Dureza média

Lado de Avanço

Lado de Retrocesso

Fonte: autoria própria.

Figura 44: Perfil transversal de microdureza Vickers da junta soldada 2.

Dureza média

Lado de Avanço

Lado de Retrocesso

Fonte: autoria própria.
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Figura 45: Perfil transversal de microdureza vickers da junta soldada 3.

Dureza média

Lado de Avanço

Lado de Retrocesso

Fonte: autoria própria.

Figura 46: Perfil transversal de microdureza vickers da junta soldada 4.

Dureza média

Lado de Avanço

Lado de Retrocesso

Fonte: autoria própria.
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Figura 47: Perfil transversal de microdureza vickers da junta soldada 5.

Dureza média

Lado de Avanço

Lado de Retrocesso

Fonte: autoria própria.

Figura 48: Perfil transversal de microdureza vickers da junta soldada 6.

Dureza média

Lado de Avanço

Lado de Retrocesso

Fonte: autoria própria.
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Figura 49: Perfil transversal de microdureza vickers da junta soldada 7.

Dureza média

Lado de Avanço

Lado de Retrocesso

Fonte: autoria própria.

Figura 50: Perfil transversal de microdureza vickers da junta soldada 8.

Dureza média

Lado de Avanço

Lado de Retrocesso

Fonte: autoria própria.
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Figura 51: Perfis transversais de microdureza vickers das juntas soldadas 9, 10 e 11,
correspondentes a combinação de parâmetros de ponto central.

Dureza média

Lado de Retrocesso

Lado de Avanço

Fonte: autoria própria.
Analisando os perfis de microdureza das juntas soldadas 1, 2, 5 e 6 é possível observar
um pequeno aumento da dureza na região da ZM das juntas soldadas com diminuição dos
valores próximo as posições -8 mm e 8 mm, correspondente a região de contato com as
extremidades do ombro da ferramenta de soldagem. Os valores de dureza voltam a aumentar e
estabilizar no sentido do MB, formando um perfil de dureza semelhante a letra ‘W’, em
conformidade com a literatura (DA SILVA et al., 2011; DELIJAICOV et al., 2018).
O aumento da dureza no centro da solda é atribuído ao refino de grão que ocorre na ZM
da junta soldada por FSW. Ocasionado pela recristalização dinâmica ocorrida na região, devido
ao intenso trabalho mecânico que o material sofre durante o processo da soldagem por atrito. A
queda de dureza nas regiões adjacentes, ZTMA e ZTA, é devido, provavelmente, ao
aquecimento e trabalho mecânico que o ombro da ferramenta exerce sobre o material soldado,
provocando o crescimento e alongamento de grãos, com menor dureza em relação a ZM e MB,
conforme a relação de Hall-Petch, que prevê maior resistência mecânica em grãos de menor
dimensão (CALLISTER; RETHWISCH, 2011). Resultados similares foram obtidos por
SIVARAJ, et al (2014), Rajakumar, et al (2011) e Mohammadi-pour, et al (2017) para esta
mesma liga soldada pelo processo FSW.
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As juntas soldadas 3, 4, 7 e 8 não revelam o mesmo perfil de dureza observado nas
juntas 1 e 2, devido possivelmente aos defeitos de soldagem localizados próximos as regiões
de verificação de dureza, que reduziam consideravelmente os valores de dureza nas regiões
indentadas pela presença de descontinuidades e espaços vazios. Nas junta soldadas 3 e 7, ainda
é possível verificar maior queda de dureza no LA, região correspondente a ZTA e ZTMA.
Na distribuição de dureza das juntas soldadas 4 e 8, nota-se queda brusca de valores de
dureza entre os posições -2 mm e -5 mm localizadas no LA da ferramenta, devido presença de
uma descontinuidade entre as ZTMA e ZM, ocasionados por mistura inadequada, ocorrida
possivelmente pela combinação de parâmetros de maior velocidade de soldagem e rotação da
ferramenta, gerando maiores esforços para o movimento da ferramenta, diminuindo, desta
forma, a homogeneidade da plastificação e mistura. A localização coincide com o defeito de
soldagem observado na macrografia das referentes juntas soldadas, Figuras 38 e 42,
respectivamente.
Os perfis de microdureza das juntas soldadas 9, 10 e 11, de parâmetros de ponto central,
Figura 51, demostram queda dos valores de dureza na região próxima as bordas do ombro da
ferramenta. Indicando que o atrito excessivo do ombro sobre o material proporcionou calor o
suficiente para a deterioração da dureza nessa região, devido possivelmente ao crescimento dos
grãos e dissolução de precipitados. Já na área correspondente ao diâmetro do pino,
aproximadamente equivalente a ZM, é verificada diminuição de dureza ao centro da união,
junto ao núcleo da solda, indicando uma mistura não homogênea, e redução do efeito de
encruamento de grão, se comparado a juntas soldadas 1, 2, 5 e 6.

4.4 FRACTOGRAFIA

Análises fractográficas detalhadas usando MEV em superfícies fraturadas por tração do
MB e das juntas soldadas 5, 8 e 11 (ponto central), podem ser observadas na Figura 52, em
ampliações de 30X, 500X e 2000X.
O MB e junta soldada 5, com maior nível de deformação e resistência a tração,
apresentaram fratura dúctil, com presença de microcavidades esféricas (dimples), enquanto a
junta soldada 8, com menor deformação e resistência a tração, apresenta fratura frágil.
A partir da análise observou-se, na junta soldada 5, a presença de muitas cavidades e
ausência de regiões planas, evidenciando extensa deformação plástica. Tratando-se de fratura
dúctil, pela presença de dimples e uma superfície de aspecto extremamente irregular. Na análise
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do MB, observa-se uma superfície com aspecto pouco mais regular (Figura 52a) e com menor
presença de dimples (Figura 52b e 52c), quando comparado a fratura da junta soldada 5. No
entanto, o MB suporta maiores deformações antes de sofrer a fratura que a junta soldada 5,
devido a mudanças observadas de morfologia de grãos e provavelmente a geração de maiores
níveis de tensões residuais inerentes ao processo de soldagem.
Por sua vez, a junta soldada 8, apresenta fratura frágil sem ocorrência de deformação
plástica apreciável e pela rápida propagação de trinca, caracterizada pela presença de facetas de
clivagem. Chamando também atenção, pela presença de regiões com fragmentos pela falta de
união por mistura, indicadas pela seta na Figura 52g, corroborando com as análises macro
estruturais que indicaram a presença de defeitos wormhole e kissing bond.
A junta soldada 8 sofreu falha catastrófica devido grande presença de defeitos de
soldagem, como túneis e kissing bond, região marcada como início da fratura, Figura 52h.
Sendo a região do defeito um dos principais pontos de início de falha até mesmo em juntas
soldadas submetidas a ensaios de fadiga com entalhe (KADLEC; RU˚ŽEK; NOVÁKOVÁ,
2015). As seguintes características micromorfológicas foram observadas na superfície de
fratura: Ausência de mecanismos de estriação nas áreas de fratura; Fissuras, em forma de
múltiplas rachaduras, com início da direção da trinca aproximadamente perpendicular à direção
da tensão aplicada e produzindo uma superfície de fratura com muitas regiões planas
perpendicularmente ao eixo de tração, como observado na Figura 52h.
A Figura 52i, região da superfície de fratura da junta soldada 8, exibe uma textura
facetada, com regiões planas, devido a propagação da trinca com origem nos defeitos de falta
de mistura, através dos grãos da liga de alumínio soldada, fratura do tipo transgranular.
A junta soldada 11, correspondente aos pontos centrais, exibe nível intermediário de
deformação e resistência a tração entre as juntas analisadas neste trabalho, sua fratura apresenta
característica mista, com poucas regiões com presença de dimples, e muitas regiões planas (com
baixo graus de deformação plástica). Conforme observado nas Figuras 52j à 52l.
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Figura 52: Análise fractográfica via MEV: (a) MB 30x, (b) 500x, (c) 2000x; (d) junta soldada
5 em 30x, (e) 500x, (f) 2000x; (g) junta soldada 8 em 30x, (h) 500x, (i) 2000x, (j) junta soldada
9 em 30x, (k) 500x, e (l) 2000x.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

Fonte: autoria própria.
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5. CONCLUSÕES

Através do planejamento experimental fatorial foi obtido um modelo matemático de
resposta para o limite de resistência à tração (LRT) de juntas de alumínio 7075-T651 soldadas
por FSW, sendo estatisticamente significativo, preditivo e bem ajustado, com valores de R 2 de
96,083 % e R2Ajustado de 90,208 %. Indicando tendência geral de maiores Limites de Resistência
à Tração para juntas soldadas por FSW com parâmetros de menor velocidades de soldagem,
menor velocidade de rotação da ferramenta e ângulo de inclinação da ferramenta fixado em 3°.
Mostrando-se uma ferramenta útil e eficiente para a avaliação da influência dos parâmetros de
soldagem do processo FSW.
Dentre os parâmetros de soldagem testados, a combinação de velocidade de rotação da
ferramenta (n) de 410 RPM com a velocidade de soldagem (f) de 48 mm/min e o ângulo de
inclinação da ferramenta (a) de 3° forneceram melhor mistura na soldagem, confirmado por
análise microestrutural, e o melhor valores de propriedades mecânicas entre as juntas soldadas.
Produzindo a junta de maior desempenho tração-deformação, com um LE acima de 50% do
MB e um LRT de até 357 MPa, sem defeitos de soldagem aparentes. Parâmetros de maiores
velocidades de soldagem (f = 118 mm/min), maior velocidade de rotação da ferramenta (n =
1415 RPM), e menor ângulo de inclinação da ferramenta (a = 1°), produziram juntas soldadas
de baixa resistência mecânica, devido maior incidência de defeitos de soldagem no LA da
ferramenta.
Análises de microscopia ótica (MO) das seções transversais das juntas soldadas
permitiram identificar ocorrência de defeitos de soldagem, como formação de túneis,
predominantemente ao lado de avanço da ferramenta. A velocidade de rotação da ferramenta
foi verificada como principal parâmetro de influência nas dimensões da ZTMA, conforme
constatado nas macro e microestruturas das juntas soldadas 2, 4, 6 e 8.
O ensaio de microdureza vickers das juntas de alumínio 7075-T651 soldadas por FSW
(JS 1, JS 2, JS 5 e JS 6) revela um perfil com maiores valores de dureza no centro da solda, na
ZM, e regiões adjacentes a ZTA, seguindo ao MB. Defeitos de soldagem na ZM no LA (JS 4 e
JS 8) promoveram uma queda de considerável da dureza, se comparado a juntas íntegras, devido
a mistura inadequada, ocorrida possivelmente pela combinação de parâmetros de maior
velocidade de soldagem e rotação da ferramenta, gerando maiores esforços para o movimento
da ferramenta, diminuindo, desta forma, a homogeneidade da plastificação e mistura,
favorecendo a formação de vazios e túneis.
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Análises fractográficas via Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) revelaram
fratura dúctil para a junta soldada de maior resistência à tração (JS 5) e início de fratura frágil
junto ao defeito de kissing bond, para junta soldada de menor resistência (JS 8). O defeito de
kissing bond agiu como concentrador natural de tensões, promovendo a falha prematura das
juntas soldadas.

5.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Propostas para trabalhos futuros:
•

Otimização dos parâmetros de ferramenta FSW, a fim de melhorar o fluxo de
material e mistura, possibilitando alcançar maiores valores de LRT;

•

Estudo prospectivo sobre a influência da geometria cônica e facetada de pino
para ferramenta sobre ocorrência de defeitos de túnel ao lado do avanço e kissing
bond próximo a raiz da solda FSW, visto que a geometria de pino cilíndrica de
ponta reta rosqueada, usada neste trabalho, facilitou a ocorrência desses defeitos;

•

Desenvolvimentos de estudos relacionados a soldagem assistida por termografia
e avaliação dos ciclos térmicos de soldagem por meio de termopares, a fim de
verificar e relacionar efeitos de aquecimento e mistura em função da variação
dos parâmetros de soldagem.
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Figura A1: Curva tensão-deformação das juntas soldadas (JS) e Material base (MB).

Fonte: autoria própria.

