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1 INTRODUÇÃO

A indústria naval, assim como qualquer outra indústria pesada, exige constante
manutenção, pois os equipamentos e veículos estão sujeitos à corrosão e fadiga. Isso
geralmente ocasiona uma grande perda financeira, pela necessidade de ter que parar a
produção a fim de fazer os reparos. Novas técnicas de soldagem estão sendo desenvolvidas
a fim de oferecer serviços que são mais baratos, mais rápidos, não poluentes e que
ofereçam melhores resultados.

Desde 1950, uma técnica de soldagem no estado sólido chamada “friction welding” (solda
por fricção) tem sido desenvolvida e melhorada. Essa técnica consiste em fazer uma barra
girar em altas velocidades e aplicar nela uma carga, de modo que quando a barra toca outra
peça, pelo calor gerado pela fricção, ocorre uma solda entre as duas. Pesquisa está sendo
feita na área de soldagem no estado sólido porque o processo permite o uso de solda em
ambientes nocivos, assim como a prevenção de defeitos como porosidade, trincas e
absorção de gases. Dentre as técnicas de soldagem no estado sólido, encontra-se o
processo de "Friction Hydro Pillar Processing (FHPP)".

O processo de FHPP é bem novo, sendo patenteado em 1991. Ele é um processo de
soldagem no estado sólido que consiste em soldar uma barra em um furo previamente feito
no material base. Usando-se esse processo, é possível se reparar instalações e veículos. A
indústria naval, especialmente, tem grande interesse nesse processo, porque ele pode
substituir outros processos que são mais caros e demorados, também possibilitando o uso
de solda para reparar estruturas sem o uso de ambientes especiais.

Este trabalho avalia a possibilidade de uso do processo de FHPP em uma aplicação
industrial. O trabalho foi desenvolvido por solicitação da indústria no instituto de pesquisa
GKSS, Gesellschaft für Kernenergieeverwertung in Schiffbau und Schiffahrt (Companhia
para Avaliação do uso de Energia Nuclear para Construção de Navios e Navegação.)



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – “FRICTION HYDRO PILLAR PROCESSING”

A técnica de “Friction Hydro Pillar Processing (FHPP)” é muito nova e o número de
publicações sobre este assunto é limitado. A maioria dos trabalhos estão relacionados com
o uso de FHPP na indústria e suas aplicações, com pouca ou nenhuma descrição dos
parâmetros de processo e sua influência na qualidade da solda final.

2.1 DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

FHPP é uma técnica de solda em estado sólido na qual uma barra é soldada em um furo,
feito em outra peça, usando calor gerado pela fricção das superfícies barra/buraco para criar
a adesão, como visto na figura 1. Este processo foi inventado e patenteado pelo TWI, “The
Welding Institute” (Instituto de Soldagem) em 1991. A melhor descrição do FHPP é a dada
por Tomas e Nicholas [2]:

“A técnica de  FHPP envolve a rotação de um pino consumível co-axialmente em um furo
essencialmente circular, enquanto submetido a uma carga aplicada, a fim de gerar
continuamente uma camada plastificada localmente. A camada plastificada coalesce e
reúne uma série de interfaces rotacionais adiabáticas e helicoidais, de forma parcialmente
esférica. Durante FHPP, o consumível é completamente plastificado no furo e através da
espessura da peça de trabalho. O material é plastificado a uma taxa mais rápida que a taxa
de alimentação axial do consumível, o que significa que as superfícies de fricção sobem ao
longo do consumível para formar o material dinamicamente depositado. O material
plastificado da interface rotacional é mantido numa condição viscosa o suficiente para forças
hidrostáticas serem transmitidas, tanto axial quanto radialmente, na direção do centro do
furo, permitindo uma ligação metalúrgica entre os materiais.”

Figura 1: Desenho esquemático do processo "Friction Hydro Pillar Processing"
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2.2 PARÂMETROS DE PROCESSO

A fim de soldar o pino no furo, energia deve ser dada pelo sistema ao pino, e isso
geralmente é feito pelo calor que é gerado quando a ponta do pino, que está girando, atinge
o fundo do buraco. Diferentes velocidades de rotação e diferentes pressões resultam em
maior ou menor fricção; assim sendo, tem-se diferentes quantidades de energia sendo
aplicadas à solda e, consequentemente, diferentes qualidades de solda.

Os principais parâmetros de processo que irão influenciar a qualidade da solda e adesão do
material são os descritos por Meyer[8]: velocidade de rotação do pino, pressão axial aplicada
no pino, “burn-off”, pressão de forjamento e a geometria (pino / placa / buraco). Existe a
influência de outros parâmetros de processo como uso de gás protetor, segundo Nicholas e
Thomas(2), mas neste trabalho eles não são investigados.

2.2.1 VELOCIDADE DE ROTAÇÃO

A princípio, pode-se achar que quanto maior a velocidade de rotação, maior é a quantidade
de calor gerado, e mais facilmente se faz a solda. O problema é que, em altas velocidades

de rotação, existe maior tendência das superfícies polirem uma à outra, ao invés de criar
calor gerado por fricção através de arrancamento(15). Isso significa que se faz necessário
aumentar o tempo de aquecimento, a fim de permitir que suficiente calor seja gerado. Já que
o tempo de aquecimento é maior, uma maior quantidade de material é aquecido, causando
menores taxas de resfriamento, produzindo uma maior Zona Termicamente Afetada (ZTA) e
gerando menores durezas em regiões perto da linha de ligação dos materiais. Velocidades
de rotação mais baixas produzem uma menor ZTA, devido a menores tempos de
aquecimento, e minimizam a formação de compostos intermetálicos quando se faz o uso de
determinadas combinações de metais(8).

2.2.2 PRESSÃO AXIAL

A pressão axial deve ser alta o suficiente para manter o pino e o furo em contato íntimo,
para promover fricção, para manter substâncias prejudiciais fora da zona de solda e para
prevenir oxidação. Entretanto, ela também deve ser baixa o suficiente para não causar
aquecimento local a altas temperaturas e diminuição rápida do comprimento do pino. Altas
pressões geralmente produzem uma rápida diminuição do comprimento do pino, menores
tempos de aquecimento, menor ZTA e maiores valores de dureza(8).

2.2.3 “BURN-OFF”

“Burn off” é a quantidade de material plastificado que preenche o furo. Pode ser medido pelo
deslocamento vertical ou pela diminuição do comprimento do pino. Este é o parâmetro que
controla tanto a velocidade de rotação quanto a pressão axial, já que a velocidade e pressão



usadas são escolhidas a fim de se chegar numa quantidade desejada de “burn-off”. A
seleção do “burn-off” dependerá principalmente do tamanho do furo que deve ser
preenchido e do tamanho do pino(8).

2.2.4 PRESSÃO DE FORJAMENTO

Depois da soldagem, geralmente é aplicada uma pressão de forjamento. Isso tem vários
efeitos benéficos para a solda. Forjamento é necessário para se quebrar inclusões grandes
que foram reorientadas durante o processo, para refinar grãos austeníticos grandes e para
diminuir a tendência de formação de estrutura Widmanstatten(8). A pressão de forjamento
também tem sido reportada como sendo o parâmetro que mais influencia a vida em fadiga,
já que ela induz tensões residuais compressivas na solda.

2.2.5 GEOMETRIA DO PINO

Meyer(8), estudou diversas geometrias de pinos. Ele começou com um furo de fundo chato e
pinos com diferentes ângulos na ponta, desde 0 (ângulo reto) até 30 graus. Meyer descobriu
que a geometria do pino não influenciava significantemente a qualidade da adesão
pino/base ou o tamanho da ZTA. No entanto, as soldas apresentavam falta de adesão no
fundo do furo. As próximas soldas foram feitas com diferentes ângulos em um furo
chanfrado a 45 graus. Elas não apresentaram resultados melhores. “As soldas  com furo
chanfrado e pino chanfrado mostraram falta de adesão em toda a área no fundo da solda.
No entanto, a qualidade da solda melhora significantemente com o aumento do ângulo do
chanfro.” Maiores investigações com um traçador de níquel sugeriram novas geometrias
para o buraco. “Está claramente mostrado como a plastificação começa na ponta do pino
enquanto que o material plastificado sobe no espaço existente entre o pino e o buraco. A
forma do plano de fricção muda imediatamente para um contorno hemisférico.”

2.2.6  GEOMETRIA DO FURO E RELAÇAO DE DIAMETRO PINO/FURO

Os estudos feitos por ele mesmo, levaram Meyer(8) a estudar diferentes geometrias para o
buraco. O “design” do pino (com chanfro de 45 graus na ponta) e do furo (também
chanfrado a 45 graus) sofreram um arredondamento na sua parte de baixo. “… isto resultou
numa significante melhoria da qualidade da solda, apesar de ainda ocorrer pouca junção no
transiente circular. “

Nicholas(4) estudou o efeito de diferentes geometrias na qualidade da adesão e nos planos
de fricção da solda. “No caso de geometria paralelas, a carga aplicada gera forças
hidrostáticas apenas nos planos de deformação que estão continuamente subindo.
Entretanto, com a configuração chanfrada, forças adicionais ajudam na formação da adesão
devido a interação das superfícies chanfradas.” “Aqueles materiais que não apresentam
características de bom fluxo plástico, usualmente respondem muito melhor para
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configurações chanfradas”. Mais tarde, Meyer(8) provou que as forças nas paredes não são
significantemente maiores na geometria chanfrada.

Meyer decidiu estudar os efeitos de diferentes relações de diâmetro pino/furo, e as soldas
foram feitas com pinos de 10mm de diâmetro e diferentes diâmetros de furo (10,5 ; 11; 12 e
13 mm). Os estudos mostraram que o tamanho da ZTA aumenta com o aumento do
diâmetro do furo. Isso acontece porque, em furos de maior diâmetro, existe uma maior
fração de volume que deve ser preenchida com material plastificado e, assim, o ciclo térmico
a que o material está submetido é maior.  Outros estudos foram feitos com os pinos e furos
chanfrados. As soldas de geometria chanfrada foram comparadas com as de geometria
cilíndrica, e notou-se que, nas chanfradas, a ZTA era maior e as durezas eram geralmente
menores, sem a existência de picos altos de dureza.

2.3 “STITCH WELDING”

“Stitch welding” é uma aplicação de FHPP que envolve a usinagem de diversos furos no
material base que são prenchidos, subseqüentemente, com material plastificado de um pino
que foi soldado por fricção ao furo (figura 2). Os furos são usinados de modo a permitir que
ocorra uma sobreposição entre as soldas (“overlapping”)(17, 18, 20).

Figura 2: "Stitch Welding"

Devido à natureza da aplicação, a maior parte das soldas sofre um ciclo térmico que se
assemelha a recozimento. A segunda solda, colocada ao lado da primeira, irá gerar calor
que será parcialmente transferido para a primeira, permitindo mudanças microestruturais. Já
que a última solda não será tratada termicamente, a seqüência da soldagem deve ser
cuidadosamente considerada previamente.

A possibilidade de reparar trincas em estruturas através de “stitch welding” existe e continua
a ser estudada. O procedimento é o seguinte. Um furo é usinado no começo da trinca,
cuidando que o furo seja fundo o suficiente para eliminar toda a trinca (em profundidade).
Um pino é soldado por fricção no furo e o excesso é, em seguida, cortado fora. Um outro
furo é feito ao lado do primeiro ao longo da trinca e outro pino é soldado de modo que uma
parte do material do pino fique sobre o material do pino antigo. O processo é repetido até
que a trinca inteira tenha sido furada e preenchida com material do pino, eliminando-se,
assim, a trinca.



“Stitch welding” é uma técnica muito promissora para ambientes nos quais é difícil de se
trabalhar. Exemplos são ambientes tóxicos, radioativos, alguns ambientes explosivos e
debaixo d’água. Já que não há fusão e faíscas nesse processo, “stitch welding” é uma ótima
solução para esse tipo de aplicação.

2.4 VANTAGENS DA APLICAÇÃO DE SOLDA POR FRICÇÃO

A indústria marítima tem especial interesse na solda por fricção, principalmente porque ela
pode vir a substituir o processo atual, de solda por arco, que demora mais e que é mais
caro. Algumas das vantagens (1,3,5) são apresentadas abaixo:

• FHPP não necessita de um ambiente seco (é possível se soldar abaixo da água) e
não é sensível a profundidades maiores, como na soldagem por arco.

• Quando a soldagem por arco é usada debaixo d’água, as moléculas de água se
dissociam em oxigênio e hidrogênio, que podem ser absorvidos pelo metal, tornando
o material frágil. Já que não há fase líquida, existe pouca ou nenhuma absorção de
gases na solda por fricção.

• No FHPP, existem poucas variáveis e poucos parâmetros de processo para serem
controlados, e o sistema está propenso a maiores desenvolvimentos como um
método de reparo remotamente controlado que não necessita de mergulhadores.

• O uso de FHPP também remove a necessidade do caríssimo teste de qualificação
para soldagem hiperbárica, que é necessário para soldagem por arco, assim como o
tempo e custo de instalação do equipamento para soldagem hiperbárica.
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3 MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS

As últimas décadas nos apresentaram novas técnicas de soldagem. Máquinas de soldagem
por fricção entraram no mercado e ofereceram um processo de solda rápido, de baixo custo
e não poluente(21 e 22), e essa área tem sido o objeto de pesquisa de várias companhias e
institutos de pesquisa(17, 18 e 19). Uma das variações do processo, o "Friction Hydro Pillar
Processing", tem sido estudada mais profundamente devido à atrativa possibilidade de uso
do mesmo para se reparar trincas em estruturas “off-shore”.

Um estudo da possibilidade do uso de FHPP para reparo de soldas de fusão feitas em
estruturas de aço S355 foi feito nas dependências do GKSS-Forschungszentrum, na
Alemanha, junto com a colaboração da indústria. Esse tipo de estudo nunca foi feito antes, e
todas as outras publicações sobre FHPP são relacionadas à solda em materiais base
simples. Não existe bibliografia sobre FHPP feito em estruturas previamente soldadas,
tornando assim este trabalho uma referência para futuros trabalhos nessa área.

A estrutura que necessitava de reparos é parte de uma Plataforma de Produção Estocagem
e Transporte ("Floating Production Storage and Offloading - FSPO"). As trincas apareceram
na base da solda de fusão que une duas diferentes placas de aço S355.



4 ESTRATÉGIA EXPERIMENTAL

A estratégia experimental, como visto na figura 3, é dividida em estágios. Primeiramente, se
fez uma revisão bibliográfica, sendo seguida pela avaliação e estudo das propriedades do
material base. Os primeiros testes de solda são feitos no material base aço S355, a fim de
selecionar os parâmetros mais adequados para o processo. Isso é feito através da avaliação
visual da solda e de suas propriedades mecânicas. Uma vez que uma pequena faixa de
parâmetros é selecionada, são produzidas soldas FHPP no material depositado por fusão.
Mais uma vez, são feitas análise e avaliação da qualidade das soldas e a melhor
combinação de parâmetros é escolhida. Finalmente, soldas “stitch welding” são produzidas
e caracterizadas para a aplicação.

Figura 3: Estratégia experimental
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5 MATERIAIS, EQUIPAMENTO E PROCEDIMENTOS

5.1 MATERIAL BASE

O material base selecionado para este estudo é um aço S355 de alta resistência (de acordo
com os padrões da indústria naval) na forma de placas, de barras e placas com material de
uma solda de fusão depositado sobre placas. Este aço é o material padrão usado para a
construção de estruturas, principalmente na indústria naval mas também em construções da
área civil. As propriedades individuais e análise são detalhadas abaixo. O aço é comparável
ao padrão de aço inglês “50D”.

5.1.1 PLACA DE AÇO S355

A Tabela 1 apresenta a composição química de uma amostra de uma das placas.

Tabela 1: Composição química da placa de aço S355 (em porcentagem)

C Si Mn P S Al N Cu Mo Ni Cr V Nb Ti B Ce Fe
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Produção (%) 0,
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0
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0,
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0,
00

0
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4

B
al

.

Placa
Analisada (%) 0,

17
2
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2

1,
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0

0,
01

6

0,
00

3

0,
03

4

0,
02

8

0,
01

1

0,
06

9

0,
03

9

0,
00

5
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00

3

0,
39

7
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al

.

Bal: balanço

Cequivalent = C + Mn
6

+ Cr + Mo + V
5

+ Cu + Ni
15

= 0,3978 (Segundo IIW subcomission IX-G)

A microestrutura consiste de uma matriz ferrítica com linhas de perlita devido ao trabalho
mecânico submetido na chapa, como se pode ver nas figuras 4-7.



Figura 4: Corte longitudinal da placa de aço S355.
Ataque químico feito com Nital 3%.

Figura 5: Corte longitudinal da placa de aço S355.
Ataque químico feito com Nital 3%.

Figura 6: Corte transversal da placa de aço S355.
Ataque químico feito com Nital 3%.

Figura 7: Corte transversal da placa de aço S355.
Ataque químico feito com Nital 3%.

A Tabela 2 mostra as propriedades mecânicas de amostras retiradas das placas.

Tabela 2: Propriedades mecânicas da placa de aço S355

Limite
Elástico (1)

Resistência
Máxima (1)

Elongação
(1)

Valores de Energia de Impacto
Charpy (2) (J)

(MPa) (MPa) (%) -40°C -20 °C ±0°C +20°C

Certificado
da produção

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Resultados
dos testes

390 539 34,18 130 175 205 220

N.D.: Não disponível
(1) Média de três amostras
(2) Média de cinco amostras
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5.1.2 BARRA DE AÇO S355

A Tabela 3 apresenta a composição química de uma amostra de uma das barras.

Tabela 3: Composição química da barra de aço S355 (em porcentagem)

C Si Mn P S Al N Cu Mo Ni Cr V Nb Ti B Ce Fe

Certificado da
produção (%) N
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.
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.
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.

N
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.
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0,
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6

B
al

.

N.D.: Não disponível
Bal: balanço

Cequivalent = C + Mn
6

+ Cr + Mo + V
5

+ Cu + Ni
15

= 0,4064 (Segundo IIW subcomission IX-G)

A microestrutura consiste de uma matriz de ferrita com linhas de perlita devido ao trabalho
mecânico feito na barra, como pode ser visto nas figuras 8-11.



Figura 8: Corte transversal da barra de aço S355.
Ataque químico feito com Nital 3%.

Figura 9: Corte transversal da barra de aço S355.
Ataque químico feito com Nital 3%.

Figura 10: Corte longitudinal da barra de aço
S355. Ataque químico feito com Nital 3%.

Figura 11: Corte longitudinal da barra de aço
S355. Ataque químico feito com Nital 3%.

Essa microestrutura é extremamente parecida com a estrutura da barra laminada, podendo-
se notar alguma diferença nas linhas de perlita devido ao trabalho mecânico diferenciado
entre a barra e a placa. Isso fica mais evidente quando se observa os cortes transversais da
barra (figuras 8 e 9) e os cortes transversais da placa (figuras 6 e 7).

A Tabela 4 apresenta a composição química de uma amostra de uma das barras.

Tabela 4: Propriedades mecânicas da barra de aço S355

Limite
Elástico (1)

Resistência
Máxima (1)

Elongação
(1)

Valores de Energia de Impacto
Charpy (2) (J)

(MPa) (MPa) (%) -40°C -20 °C ±0°C +20°C
Certificado
da produção

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Resultados
dos testes

402,5 574 28,83 120 150 185 200

N.D.: Não disponível
(1) Média de três amostras
(2) Média de cinco amostras
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5.1.3 PLACA DE AÇO S355 COM MATERIAL DEPOSITADO DE UMA SOLDA DE FUSÃO

A análise química iria ser feita por um outro instituto, mas infelizmente os resultados não
puderam ser entregues a tempo para este trabalho.

Retirou-se material das placas via usinagem e o vazio foi preenchido com material
depositado por uma solda de fusão, fazendo-se diversos passes até o completo
preenchimento do canal.

As figuras 12 e 13 mostram macrografias feitas no material depositado pela solda de fusão.

Figura 12: Macrografia da seção transversal do
depósito de material feito por solda de fusão.

Figura 13: Macrografia da seção longitudinal do
depósito de material feito por solda de fusão

Nessas macrografias, pode-se notar o resultado dos diferentes passes da solda de fusão,
i.e., o material depositado de cada um dos passes fica evidente, assim como o fato de que
cada uma dos passes afetou termicamente os passes anteriores, observando-se as  Zonas
Termicamente Afetadas.

As figuras 14-17 mostram a microestrutura característica encontrada no material depositado
pela solda de fusão, ou seja, grãos colunares, ou dendríticos, grãos grandes na área
intermediária entre a ZTA e os grãos colunares e finalmente a ZTA, que consiste de
microestrutura revenida, com grãos bem pequenos.



Figura 14: Corte transversal do depósito da solda
de fusão. Aumento 50x.

Figura 15: Corte longitudinal do depósito da solda
de fusão. Aumento 50x.

Na parte de cima das  figuras 14 e 15 nota-se, uma área com estrutura revenida, que
provém da solda posterior, já que calor é gerado no depósito e o material previamente
depositado sofre um ciclo térmico. Mais abaixo na figura, consegue-se visualizar os grãos
dentríticos (colunares), seguidos de grãos grandes, mas não mais na forma de dendritas.
Observa-se um gradiente no tamanho dos grãos (maior para menor), à medida que se
desce mais na figura e se chega na outra Zona Termicamente Afetada.

Figura 16: Corte longitudinal do depósito da solda
de fusão. Zona Termicamente Afetada. Aumento
200x.

Figura 17: Corte longitudinal do depósito da solda
de fusão. Estrutura lamelar. Aumento 200x

A Tabela 5 mostra as propriedades mecânicas de amostras retiradas das placas com
material depositado por solda de fusão.
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Tabela 5: Propriedades mecânicas do material depositado pela solda de fusão

Limite
Elástico (1)

Resistência
Máxima (1)

Elongação
(1)

Valores de Energia de Impacto
Charpy (2) (J)

(MPa) (MPa) (%) -40°C -20 °C ±0°C +20°C

Certificado
da produção

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Resultados
dos testes

(longitudinal)

360 527 20 N.D. N.D. N.D. N.D.

Resultados
dos testes

(transversal)

460 556 25 N.D. 131 N.D. N.D.

N.D.: Não disponível
(1) Média de três amostras
(2) Média de cinco amostras



5.2 GEOMETRIA DO PINO E DO FURO

Os pinos (18mm em diâmetro) foram
usinados na oficina do GKSS, a partir da
barra de S355, com uma geometria
chanfrada.
Os furos (25mm diâmetro do topo,  10 mm
diâmetro do fundo e 20mm de profundidade)
foram feitos nas placas de aço S355 e nas
placas com material depositado por solda de
fusão. A geometria dos pinos e dos furos
pode ser vista na figura 18. Algumas das
placas de material base eram duas vezes
maiores do que as outras, de modo que
fosse possível a retirada de amostras tanto
transversais quanto longitudinais à direção
de laminação e/ou ao material depositado
pela solda de fusão. Isto foi feito deste modo
devido à limitada quantidade de recursos
mandada pela indústria. Figura 18: Geometria chanfrada do pino e do furo

5.3 EQUIPAMENTO DE SOLDA

O sistema usado nesse estudo pode ser descrito como uma máquina hidráulica de solda por
fricção. Ela foi construída para ser usada debaixo d’água pela companhia Circle Technical
Services Ltd. em Aberdeen.

O equipamento consiste de 4 componentes principais: unidade hidráulica (“Hydraulic Power
Unit” – HPU), o bloco da válvula, a “weld head”, que é a parte móvel, e o sistema de
controle:

HPU: Na configuração usada, a bomba funciona com um motor elétrico de 50kW que
fornece 115L/min a uma pressão de 315bar. A pressão máxima de óleo é continuamente
ajustada enquanto que a bomba ajusta automaticamente o fluxo.

O HPU controla o fluxo e pressão através de um sistema de mangueiras, de 60m de
comprimento, ligado ao bloco da válvula. Devido a essas mangueiras e à sua flexibilidade,
existe um atraso no aumento da pressão depois de uma mudança súbita da pressão
requerida. Este fenômeno levou a alguns problemas, especialmente no primeiro contato
entre o pino e a placa base (“Touch Down”) em velocidades muito altas, onde o sistema
falhou algumas vezes devido à baixa pressão de óleo.
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Infelizmente, a conexão com as mangueiras se fez necessária devido à distância entre o
local da solda e a localização do HPU nos prédios do GKSS.
Bloco da válvula: essa parte regula o fluxo
de óleo e a pressão fornecida pelo HPU.
Todas as operações da “weld head” são
controladas por válvulas proporcionais no
bloco da válvula. Além de válvulas de
segurança, são usados três transdutores de
pressão para monitorar a pressão da linha
principal (fornecida pelo HPU) e os dois lados
do pistão na “weld head” (pressão axial).

Como suplemento para esta configuração
padrão, foram instalados sensores adicionais
para permitir um melhor acompanhamento de
todas as variáveis do sistema. Um medidor
de fluxo e uma sonda para temperatura
foram adicionados à linha principal para
monitorar mudanças de fluxo e um possível
superaquecimento do óleo. Foram usados
dois transdutores de pressão para medir a
pressão ao longo do motor hidráulico da
“welding head”.

“Weld head”: a parte móvel tem
aproximadamente 600mm de comprimento e
160mm de diâmetro. Ela consiste de um
motor hidráulico na parte superior e um
pistão hidráulico dentro do cilindro inferior. O
pistão pode mover a parte inferior 50mm na
direção axial e aplica a pressão axial
requerida.

Figura 19: "Weld head"

Figura 20: Equipamento de solda

Pinos consumíveis são fixados na parte inferior do pistão. Um sensor de proximidade
controla a velocidade de rotação, enquanto que um sensor linear de proximidade (“Linear
Proximity Sensor” - LPS) mede o movimento axial dentro do pistão. A “weld head” é
colocada na posição adequada através de uma estrutura de suporte.

Sistema de Controle: o sistema de controle baseado em computador PC adquire a
informação do sensor (velocidade rotacional, posição axial e pressão no pistão) e controlaa
solda de acordo com os parâmetros escolhidos. Este sistema controla o processo de
soldagem pelo “burn-off”. Os parâmetros de processo são guardados na forma de “projetos”



pelo sistema de controle. Eles podem ser definidos antes da solda ser feita. Os parâmetros
são mostrados em tempo real durante a solda e guardados dentro dos “projetos”.

5.4 PROCEDIMENTOS, EQUIPAMENTO E  TESTES DO MATERIAL BASE

5.4.1 PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM

A parte interior dos furos, assim como a superfície dos pinos, foi limpa com acetona antes
de serem soldados. Os pinos foram fixados na máquina e as placas foram presas através do
uso de parafusos, porcas e barras.

A solda durou um período que variou de 10 a 35 segundos, dependendo dos parâmetros de
processo utilizados e do tamanho da placa base. A solda foi feita em 8 estágios, com
diferentes velocidades de rotação do pino e diferentes pressões, conforme apresentado na
tabela 6.

Tabela 6: Estágios do processo de solda

Estágio Pressão (bar) Burn-off (mm) Velocidade de Rotação (RPM)
1 10,3 2 5500
2 12,1 2 5100
3 13,8 2 4600
4 15,2 2 4200
5 17,2 2 3800
6 18,6 2 3400
7 20,7 2 3000
8 20,7 - -

Este é um exemplo de uma das soldas. As soldas com diferentes parâmetros tiveram
diferentes pressões e velocidades de rotação iniciais, mas os aumentos na pressão e
diminuições nas velocidades foram os mesmos em todas os experimentos, assim como foi
utilizado sempre o mesmo “burn-off”.

Depois de soldadas, as amostras foram resfriadas ao ar, em cima de uma placa metálica.
Uma vez resfriadas, as amostras foram levadas para a avaliação das propriedades da solda.

5.4.2 MICROSCOPIA ÓTICA

A análise da microestrutura foi feita na seção transversal das soldas, material base e pinos.

As amostras foram cortadas, lixadas e polidas até pasta de diamante 1 µm de acordo com

as normas padrão. O ataque químico foi feito com Nital 3% para todas as amostras. A
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observação das microestruturas foi feita com um microscópio ótico, Reichert-Jung modelo
meF3.

5.4.3 ENSAIO DE DUREZA

Todas as amostras, que já estavam polidas e atacadas quimicamente, foram submetidas a
um ensaio de microdureza Vickers de acordo com os padrões DIN EN 1043-2. Os perfis de
microdureza foram medidos em duas linhas (2mm e 18mm da superfície), na área ao redor
da linha de ligação pino/base, assim como ilustrado na figura 21.

Figura 21: Pontos onde foi medida a microdureza

As indentações foram feitas usando-se uma carga de 0,2 kg durante 5s, com distância entre
as indentações de 0,2mm. Os testes foram realizados numa máquina Shimadzu Hardness
Testing System (HMV – 2000) com um computador acoplado e sistema automático de
transporte e indentação da amostra.

5.4.4 ENSAIO DE TRAÇÃO

Foram realizados testes de tensão uniaxial no material base e nas soldas de acordo com as
normas DIN EN 10 002 e DIN EN 895(12 e 13). Para o ensaio, foram usadas amostras com
10mm de diâmetro e 90 mm de comprimento total. Os testes foram feitos com uma taxa de
deformação de 1mm/min em uma máquina Instron (50kN capacidade).



As amostras do material base da solda de fusão e as amostras das soldas FHPP feitas no
mesmo material base foram testadas na direção transversal à solda (placas menores) e na
direção longitudinal à solda de fusão (placas maiores).

5.4.5 ENSAIO DE IMPACTO CHARPY

Foram feitos testes de resistência ao impacto com amostras Charpy-V de acordo com a
norma DIN EN 10 045(14). As amostras do material base e das soldas FHPP foram usinadas
a uma distância de 7mm da superfície da placa. O sulco foi feito perpendicularmente à
superfície da placa para todas as amostras na linha de ligação da solda, na meia altura do
pino. Todas as amostras foram extraídas transversalmente à direção de laminação.

5.4.6 TESTE DE DOBRAMENTO

Amostras para ensaio de dobramento foram usinadas para avaliação da qualidade da
ligação da solda. Uma máquina para este propósito foi construída por Pauli(15), para  testar
amostras menores do que o tamanho padrão de acordo com as normas DIN EN 910 e AWS
D3.6M:1999(10 e 11).

A superfície das amostras foi polida e atacada quimicamente previamente à usinagem, para
identificação da região da fratura. As amostras foram testadas com o punção posicionado no
centro da região da solda. O teste foi interrompido assim que a peça falhasse e o ângulo
final foi medido.
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6 DESENVOLVIMENTO DOS PARÂMETROS DE PROCESSO

A fim de se obter boas propriedades de solda e adesão pino/base, é necessário estudar os
parâmetros apropriados para o processo. Uma vez que uma faixa de possíveis parâmetros é
escolhida, passamos para o estágio onde se escolhe qual o melhor parâmetro para a solda.

6.1 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Tendo as propriedades do material base conhecidas, é possível se ter uma idéia da
velocidade de rotação e pressão axial para a solda, e então criar uma janela de possíveis
parâmetros de processo.

As combinações dos parâmetros são mostradas na figura 22 e foram escolhidas de modo
que ficassem dentro dos limites do sistema de solda. O equipamento está limitado a operar
com pressões acima de 6,90bar, sendo que o limite de velocidade é 7000 RPM. Testes
feitos por Meyer(8) indicaram que velocidades abaixo de 4500 RPM fazem o motor falhar, e
pressões acima de 34,48 bar têm o mesmo efeito.

Figura 22: Matriz com os parâmetros de processo I (estágio inicial)

Os parâmetros mostrados na figura 22 são os parâmetros do primeiro estágio da solda.
Tipicamente, a solda é feita em 8 estágios. O estágio inicial é o que tem a pressão mais
baixa e a velocidade mais alta. À medida que a solda avança para os próximos estágios, a



pressão aumenta e a velocidade diminui. Essas mudanças são feitas de acordo com um
padrão regular e todos os parâmetros iniciais passam pelos mesmos sete estágios com as
mesmas variações, assim como descrito na seção 5.4.1.

6.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.2.1 ESTUDO E CONTROLE DOS PARÂMETROS DE PROCESSO

Os testes foram feitos com os parâmetros de processo mostrados na figura abaixo, sendo
que o motor falhou em duas das combinações: PB4-003 (4500 RPM e 24,14 bar) e PB4-004
(4500 PM e 31,03 bar). Isso era esperado, já que a literatura indica que altas pressões e
baixas velocidades de rotação não produzem soldas de boa qualidade e fazem o motor
falhar (8).

O monitoramento dos parâmetros de processo das outras combinações é mostrado na
figura 23.

Figura 23: Matriz com o controle dos parâmetros de processo I

Todos os gráficos da figura 23 tiveram suas escalas e eixos retirados a fim de facilitar a
comparação qualitativa entre eles. Pode-se ver uma tendência do motor falhar a baixas
velocidades (4500 RPM), sob a forma de picos e instabilidade da velocidade, e a altas
pressões (31,03 bar), na forma de picos na pressão e na velocidade. No limite, altas
pressões e baixas velocidades, não foi possível se fazer a solda.
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6.2.2 MACROESTRUTURA

O material soldado foi cortado, polido e atacado conforme descrito na seção 5.4.2 deste
relatório. Uma visão geral das macrografias é dada na figura 24.

Nas combinações de baixa velocidade e alta pressão, PB4-003 e PB4-004 não foi possível
se fazer a solda, já que o motor falhou. Isso já era esperado, pois a literatura (8) indica que,
em velocidades muito baixas e para pressões muito altas, o motor falha e não se consegue
obter a solda. Nesse caso, se é desejado fazer soldas nessas condições, deve-se usar um
motor com maior capacidade e potência.

Em algumas combinações de parâmetros, como PB4-002, PB4-007, PB4-008 and PB4-012,
o material plastificado não preencheu o furo inteiramente, produzindo soldas de baixa
qualidade, não passíveis de serem empregadas. Essas combinações de parâmetros foram
descartadas e se prosseguiu com o estudo das outras que não falharam.

Figura 24: Matriz com macrografias

Na combinação PB4-001, ocorreu falta de adesão no fundo da solda, como é indicado pela
seta  na figura 25 que apresenta uma maior magnificação da macrografia desta amostra.
Isso também já havia sido citado na literatura (8).



Figura 25: Macrografia da solda PB4-001, seta indica vazio que significa falta de adesão

6.2.3 MICRODUREZA

Apenas as amostras nas quais o material plastificado preencheu inteiramente o furo tiveram
suas durezas medidas. Os perfis de microdureza podem ser encontrados na figura abaixo.

Figura 26: Matriz com os perfis de microdureza das diferentes combinações de parâmetros
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Mais uma vez, todos os gráficos, após serem colocados na mesma escala, tiveram suas
escalas retiradas para melhor visualização. A linha vertical no meio do gráfico marca a linha
de ligação e separa o material do pino (esquerda) do material da placa (direita). Nota-se que
em geral os maiores valores de dureza se encontram justamente na área de transição
pino/placa, exceto para a combinação de parâmetros 6500 RPM and 24,14bar.

Nessa parte do trabalho, é necessária apenas uma comparação qualitativa entre as
combinações de parâmetros, porque estamos procurando os parâmetros que fornecem as
durezas mais baixas. Uma visão quantitativa é dada na seção 7.2.3.

6.3 CONCLUSÕES PRELIMINARES

Das primeiras doze combinações de parâmetros de processo, apenas seis são passíveis de
serem utilizadas e desenvolvidas. As outras combinações mostraram problemas, como
adesão insuficiente e falha do motor durante a solda. As seis combinações de parâmetros
PB-001 (4500RPM / 10,34bar), PB-005 (5500 RPM / 10,34bar), PB-006 (5500 RPM /
17,24bar), PB-009 (6500 RPM / 10,34bar), PB-010 (6500 RPM / 17,24bar) and PB-011
(6500 RPM / 24,14bar) serão estudadas mais a fundo.

Apesar das durezas medidas não serem as menores, a combinação de parâmetros
6500RPM and 17,24bar é a que supostamente dará os melhores resultados. Isso ocorre
porque a maior pressão de forjamento deve produzir uma melhor ligação entre o material do
pino e o material da placa base. A combinação de parâmetros 6500RPM and 24,14bar usa
maiores pressões e, segundo a literatura, deveria apresentar melhores resultados. No
entanto, ela apresenta um perfil de microdureza muito instável e picos de dureza muito altos.



7 AVALIAÇÃO E PROPRIEDADES DAS SOLDAS FEITAS NA PLACA DE AÇO

S355

Uma vez selecionada uma coleção de parâmetros, procede-se para a escolha da melhor
combinação. Foram soldadas amostras usando-se cada uma das combinações de
parâmetros escolhidas previamente a fim de fornecer material para ensaios mecânicos.

7.1 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Treze amostras foram soldadas para cada uma das combinações de parâmetros, com
exceção da PB-001, na qual apenas duas foram soldadas. Isso se deveu ao fato de aquela
combinação a principio ter sido excluída, já que mostrou falta de adesão no fundo da solda.
Decidiu-se fazer mais dois ensaios para ver se o fenômeno se repetia.

Figura 27: Matriz dos Parâmetros de Processo II (estágio inicial)

A quantidade de amostras para cada teste mecânico e análise foi a seguinte:

• 2 amostras para metalografia

• 3 amostras para ensaio de dobramento

• 3 amostras para ensaio de tração

• 5 amostras para ensaio de Charpy
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7.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma visão geral dos parâmetros de processo, identificação de amostras e programa de
testes é dada na tabela 7.

Tabela 7: Visão geral das amostras soldadas e parâmetros testados

4500 Rpm
10,34 bar

5500 Rpm
10,34 bar

5500 Rpm
17,24 bar

6500 Rpm
10,34 bar

6500 Rpm
17,24 bar

6500 Rpm
24,14 bar

Metalografia A01 (mf) B01 C01 D01 E04 (mf) F04 (mf)
Metalografia A02 (mf) B02 C02 D02 E05 F05 (mf)
Dobramento B03 C03 D03 E01 F01
Dobramento B04 C04 D04 E02 F02
Dobramento B05 C05 D05 E03 F03

Tração B06 C06 (mf) D06 E06 F06 (mf)
Tração B07 C07 (mf) D07 E07 F07 (mf)
Tração B14 C08 (mf) D08 E08 F08 (ns)
Charpy B09 C09 (ns) D09 E09 F09 (ns)
Charpy B10 C10 (ns) D10 E10 F10 (ns)
Charpy B11 C11 (ns) D11 E11 F11 (ns)
Charpy B12 C12 (ns) D12 E12 F12 (ns)
Charpy B13 C13 (ns) D13 E14 F13 (ns)

B08 (mf) E13 (mf)
mf = motor falou   ns = não soldada

Pode-se ver, na tabela, que ocorreu falha do motor em várias soldas realizadas com
combinações de parâmetros “A”, “C” e “F”. Já que o motor falhou em duas amostras para a
combinação “A”, em três amostras para a combinação “C” e em quatro amostras da
combinação “F”, as outras amostras não foram soldadas. O objetivo deste trabalho é achar a
combinação de parâmetros na qual supostamente o motor nunca vai falhar, e, portanto, não
há razão para investigar aqueles parâmetros nos quais o motor falhou, já que essa não é a
proposta.



7.2.1 CONTROLE DAS SOLDAS VIA ACOMPANHAMENTO DOS PARÂMETROS INSTANTÂNEOS

O controle das soldas por acompanhamento dos parâmetros instantâneos foi feito para se
tentar melhor entender e comparar os resultados das diferentes condições. Todas as
amostras na qual o motor falhou foram refeitas. Apenas uma das combinações de
parâmetros será mostrada, já que as outras seguiram tendências muito parecidas. A
combinação “E” , que vai ser estudada mais a fundo, será a única apresentada.

Figura 28: Controle dos parâmetros de processo II – Na solda E13 o motor falhou

Assim como é mostrado na figura 27 e na tabela 7, nas soldas chamadas E04 e E13 ocorreu
falha do motor. Isso pode ser visto na figura 27 pela distância insuficiente percorrida pelo
pino (burn-off) e, no caso da solda E13, pela súbita queda da pressão e na velocidade de
rotação do motor.

Um fenômeno interessante que ocorreu durante as soldas: notou-se que algumas soldas
ficavam prontas mais rapidamente do que outras, e que isso ocorreu em várias das
combinações dos parâmetros, como pode ser visto na figura 29.
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Figura 29: Controle dos parâmetros de processo III

Existe uma tendência das amostras com a base metálica de mesmo tamanho  se agruparem
juntas, mesmo que algumas amostras pareçam evitar essa tendência. É interessante notar
nessa figura que as amostras menores possuem diferentes comportamentos com diferentes
velocidades rotacionais: a 6500 RPM existe uma tendência da duração da solda das
amostras maiores ser menor do que a duração das soldas das amostras menores, enquanto
que à 5500 RPM a duração das soldas é maior para as placas maiores. Considerando que
as placas com diferentes tamanhos possuem diferentes taxas de resfriamento, talvez exista
uma mudança do mecanismo de calor gerado por fricção quando se vai de baixas para altas
velocidades. Se assim não fosse, deveria ser possível notar-se as mesmas tendências (ou
todas as soldas nas placas pequenas ou todas as das placas grandes serem as mais
rápidas) para todas as diferentes velocidades.

Um estudo mais aprofundado deste fenômeno, no entanto, não será feito nesse trabalho, já
que este tipo de estudo deveria originar uma abordagem completamente nova, incluindo
equações matemáticas e modelamento teórico para tentar explicar estes resultados. Veja o
capítulo de sugestões para trabalhos futuros.

7.2.2 METALOGRAFIA

Todas as amostras foram preparadas e atacadas quimicamente de acordo com os
procedimentos descritos na seção 5.3.1. Uma vez que todas as soldas, mesmo com
diferentes combinações de parâmetros, mostraram a mesma microestrutura, apenas a
amostra PB4-011 será analisada e apresentada com maior detalhe. Uma macrografia  desta
amostra (combinação de parâmetros “E”) é mostrada na figura 30 com uma área
selecionada. Essa área é mostrada com maior aumento na figura 31.



Figura 30: Macrografia da amostra soldada com a combinação de parâmetros "E"

Figura 31: Visão geral da microestrutura da solda da combinação de parâmetros "E"

Examinando-se a figura 31, pode-se ver o material base, da esquerda para a direita,
seguido por uma estrutura recozida (ZTA), linha de ligação e por fim o material do pino,
microestrutura martensítica / bainítica.

Foram obtidas fotografias do material base, Zona Termicamente Afetada (ZTA) e material do
pino com maior aumento, mostradas nas figuras 32-35.



34

Figura 32: Material base. Bandas de Perlita numa
matriz ferrítica. Aumento 100x.

Figura 33: Material base. Bandas de Perlita numa
matriz ferrítica. Aumento de 500x.

A estrutura do material base é grãos orientados de perlita numa matriz de ferrita. Movendo-
se na direção da linha de ligação, encontra-se a ZTA com microestrutura recozida. Perto da
linha de ligação existem grãos maiores, e após a linha de ligação aparece uma estrutura
martensítica-bainítica com uma ocorrência ocasional de segunda fase.

Em algumas das figuras, podem ser vistas indentações de dureza que aparecem na forma
de um losango. As durezas são apresentadas no capítulo 7.2.3

Figura 34: ZTA mostrando estrutura recozida.
Aumento 100x.

Figura 35: ZTA mostrando estrutura recozida.
Aumento 500x.

As figuras 36-38 apresentam micrografias da região da linha de ligação.



Figura 36: Visão geral da linha de ligação

A área à esquerda da linha de ligação mostra alguns grãos maiores com estrutura recozida,
enquanto que a área mais a direita mostra grãos menores com estrutura provavelmente
ferrítica.

Figura 37: Área selecionada à esquerda da linha
de ligação, com maior aumento

Figura 38: Área selecionada à direita da linha de
ligação, com maior aumento
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7.2.3 MICRODUREZA

Um perfil das microdurezas obtidas na amostra PB4-011 (série de parâmetros “E”) é
mostrado na figura 39.

Figura 39: Perfil de microdureza da série de parâmetros "E"

Existem picos na linha de ligação e a dureza no material do pino é a mesma ou maior do
que a dureza encontrada na ZTA. O material base é a parte da solda que apresenta as
menores durezas.

7.2.4 ENSAIOS DE TRAÇÃO

Os resultados dos ensaios de tração das amostras soldadas no material base simples
podem ser vistos na tabela 8. Nos casos em que as amostras falharam na linha de ligação,
é apresentado o pior resultado.

Tabela 8: resistência a tração das amotras soldadas em material base simples

Amostra Limite Elástico
(Mpa)

Limite de
resistência (Mpa)

Elongação Comentários

Serie “B” 385 435 2% 2 quebraram na
linha de ligação

Serie “D” 377 414 1% 1 quebrou na linha
de ligação

Serie “E” 382 575 18% Nenhuma falhou
na linha de ligação



O fato de amostras das séries “B” e “D” quebrarem na linha de ligação é muito ruim.
Significa que a solda por fricção tem uma resistência menor do que o material base e
compromete o seu uso como método de reparo.

7.2.5 ENSAIO DE IMPACTO CHARPY

Os resultados do ensaio de impacto Charpy podem ser vistos na tabela 9.

Tabela 9: Tenacidade das amostras soldadas no material base simples

Sample Energia média (J) Energia Mínima (J) Comentários
Serie “B” 11 9 4 quebraram na linha de ligação
Serie “D” 12 11 Nenhuma falhou na linha de ligação
Serie “E” 13 11 Nenhuma falhou na linha de ligação

O fato de todas as amostras da séries  “D” quebrarem na linha de ligação indica uma
péssima qualidade de ligação entre o pino e o material base.

7.2.6 ENSAIO DE DOBRAMENTO

A figura 40 apresenta os resultados dos ensaios de dobramento.

Figura 40: Ângulos de dobramento das diferentes combinações de parâmetros "B", "D" e "E"

Parece existir uma tendência das amostras responderem com menores ângulos para a
pressão de 17,24bar. Apesar do fato que amostras feitas a 5500RPM parecerem responder
melhor, os resultados estão muito dispersos para que uma conclusão significativa seja
tirada. A diferença entre os resultados do teste é simplesmente muito grande.
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8 SOLDAS FEITAS NO MATERIAL DEPOSITADO POR SOLDA DE FUSÃO

8.1 PROCEDIMENTOS

As soldas no material depositado por solda de fusão foram feitas de acordo com a
combinação de parâmetros “E” (6500 Rpm e 17,24 bar), que foi a que teve os melhores
resultados no material base.

8.2 RESULTADOS

Controle das Soldas via Acompanhamento dos Parâmetros Instantâneos

As soldas foram produzidas no depósito da solda de fusão e em nenhum dos testes o motor
falhou, o que é um  ótimo indicador.

Figura 41: Controle dos parâmetros do sistema IV

Mais uma vez se pode notar diferentes durações das soldas, devido ao fato de que placas
de diferentes tamanhos foram usadas para fornecer amostras que seriam testadas tanto na
direção longitudinal quanto na transversal.



8.2.1 METALOGRAFIA

Todas as amostras foram cortadas, lixadas, polidas e atacadas de acordo com o
procedimento descrito na seção 5.4.2

Figura 42: Macrografia da seção de uma solda FHPP feita no depósito da solda de fusão

A figura 42 apresenta uma macrografia feita
de um das soldas feitas no material
depositado por solda de fusão. Nela, estão
sinalizadas duas áreas, 1 e 2.

A área 1 é mostrada com maior detalhe na
figura 43, onde se consegue ver claramente
o material depositado pela solda de fusão.
Essa estrutura é exatamente a mesma
àquela vista na seção 5.1.3. Na parte de
cima da figura temos uma estrutura de grãos
dentríticos, seguida de grãos grandes que
vão ficando menores e acabam em uma
estrutura recozida, à medida que vamos para
a parte de baixo da figura.

As figuras 44 e 45 mostram, com maior
aumento, a zona dos grão dendríticos, a
zona onde se tem a transição de grãos
grandes para grãos pequenos e um pouco de
estrutura revenida, respectivamente. Figura 43: Area à esquerda da macrografia (1).

Depósito da solda de fusão, estrutura dentrítica.
Aumento 100x.
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Figura 44: Parte superior do depósito da solda de
fusão. Aumento 500x.

Figura 45: Parte inferior do depósito da solda de
fusão. Aumento 500x.

Indo da esquerda para a direita na figura 46 pode-se observar um pouco da estrutura
dendrítica, dos vários passes da solda de fusão e uma estrutura recozida resultante da
mesma solda, que acaba em uma zona com estrutura recozida pela solda FHPP. Não é
possível se fazer uma distinção exata de onde começa a ZTA resultante da solda de fricção e
onde termina a ZTA da solda de fusão, pois a microestrutura é idêntica. Movendo-se mais
para a direita encontramos a linha de ligação, e depois desta, uma estrutura de bainita e
martensita na região do pino. Os pontos pretos na forma de linha são as indentações de
dureza.

Figura 46: Visão geral da linha de ligação

A figura 47 apresenta um aumento maior da linha de ligação. Nota-se que perto da linha de
ligação existem grãos maiores em um gradiente que vai desde a estrutura recozida,
passando por grãos pequenos, depois grãos maiores, até a estrutura martensítica do interior
do pino. Os pontos pretos são as indentações de dureza feitas na amostra.



Figura 47: Maior aumento da linha de ligação, 100x.

A figura 48 apresenta um maior aumento da área à esquerda da linha de ligação, onde se
observa uma estrutura de grãos finos. Essa região é a Zona Termicamente Afetada pela solda
de fusão e possui uma estrutura recozida.

A figura 49 mostra um maior aumento da linha de ligação, onde consegue-se notar um
gradiente de grãos menores, à esquerda da linha, que são do material base, até grãos
maiores, à direita da linha, pertencentes ao material do pino. A indentação de dureza se
encontra praticamente em cima da linha de ligação.

Figura 48: Área à esquerda da linha de ligação.
Aumento 500x.

Figura 49: Maior aumento da linha de ligação,
500x
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Figura 50: Material  do pino. Aumento 100x. Figura 51: Material do pino. Aumento 500x.

As figuras 50 e 51 apresentam, com maior aumento, a estrutura de martensita e bainita que se
encontra no pino. As duas figuras apresentam zonas mais claras e zonas mais escuras, que
ocorrem devido à diferentes concentrações de carbono dissolvido na matriz, resultando em
ilhas de martensita, bainita e ocasionalmente ferrita acicular.

8.2.2 ENSAIO DE DUREZA

A figura 52 apresenta os resultados obtidos da microdureza de uma amostra da combinação
de parâmetros “G”.

Figura 52: Durezas da combinação de parâmetros "G"



Ao contrário do observado nas soldas feitas no material base simples, os picos de dureza
não foram encontrados na linha de ligação, mas sim no material do pino. As maiores
durezas foram aproximadamente as mesmas encontradas nos ensaios feitos no material
base simples.

8.2.3 ENSAIO DE TRAÇÃO

A tabela 10 apresenta os resultados obtidos no ensaio de tração das amostras soldadas no
material depositado por solda de fusão.

Tabela 10: resistência a tração das amotras soldadas em material depositado por solda de fusão

Amostra Limite Elástico
(Mpa)

Limite de
Resistência (Mpa)

Elongação
(%)

Comentários

Series “G” long. 350 520 15% 1 quebrou na
linha de ligação

Series “G” trans. 400 590 16%

Os resultados quantitativos não são muito confiáveis porque a solda induziu durezas
maiores no centro do corpo de prova, que acabou falhando na zona fora da zona padrão
prevista na norma. Seria necessário então produzir corpos de prova maiores, a fim de que
os resultados ficassem padronizados. Qualitativamente, nota-se que apenas uma das
amostras quebrou na linha de ligação, ou seja, em todas as outras, foi o material base que
falhou. Isso significa que o reparo pode ser feito sem prejudicar a vida útil do material, sob
este ponto de vista.

8.2.4 ENSAIO DE IMPACTO CHARPY

A tabela 11 apresenta os resultados obtidos no ensaio de Charpy.

Tabela 11: tenacidade das amostras soldadas no material depositado por fusão

Amostra Energia Média (J) Energia Mínima (J) Comentários
Series “G” 29 26 4 quebraram na linha de ligação

Sobre o ponto de vista de tenacidade, os resultados obtidos foram muito abaixo do
necessário. A solda acaba por impor gradientes de dureza e picos que prejudicam a
tenacidade do material, que fica extremamente baixa quando comparada com a tenacidade
do material base.

É necessário prosseguir com o estudo para tentar melhorar a tenacidade do produto da
solda. Um outro fator importante que se deve levar em conta é, que para uma “stitch
welding”, as soldas posteriores acabam por “recozer” as soldas anteriores e diminuem o
gradiente de durezas, possivelmente aumentando também a tenacidade do material. Este é
outro aspecto que deveria ser estudado em uma próxima etapa de investigação.
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9 CONCLUSÕES FINAIS

Assim como proposto, foi feito o estudo da possibilidade de reparos e escolha dos melhores
parâmetros do processo FHPP para o material escolhido. Chegou-se à uma combinação de
parâmetros que dá o melhor resultado, que é a combinação de pressão 17,24bar e 6500
RPM, mas infelizmente essa combinação ainda não é aplicável industrialmente devido à
alguns resultados de testes de propriedades que devem ser melhoradas.

Na maioria dos ensaios, para a combinação escolhida como a melhor, o corpo de prova
rompeu no material base, sem falhar na linha de ligação, o que é muito bom, e que significa
que a solda não prejudica a vida útil da estrutura nesse aspecto.

É necessário um estudo maior dos parâmetros de processo e avaliação dos mesmos.
Apesar de ter-se obtido alguns resultados muito bons, a tenacidade das soldas feitas no
material depositado pela solda de fusão está muito baixa, assim como os ângulos obtidos
nos ensaios de dobramento. Considerando que o ensaio de dobramento é o que a indústria
mais leva em conta nesse tipo de aplicação, deve-se fazer a avaliação de como as soldas
se comportam no caso de “Stitch welding”, porque o fato de haver mudança microestrutural
e menores durezas irão certamente influenciar o resultado.

Aparentemente o aparato utilizado para se fazer o ensaio de dobramento não foi o ideal, e
como o raio da ponta do punção é muito pequeno, induziu-se esforços muito maiores do que
o necessário. Infelizmente, a impossibilidade de se produzir corpos de prova maiores e a
falta de acesso à um equipamento mais adequado podem ter prejudicado os resultados.



10 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Uma coisa interessante que aconteceu mas que não foi estudada mais profundamente é o
fato que placas de diferentes tamanhos resultam em diferentes tempos para se efetuar a
solda por fricção, já que a quantidade de material envolvida é diferente e a quantidade de
energia necessária para se fazer a solda é diferente também. É interessante se estudar e
tentar criar uma equação que mais ou menos descreva o comportamento da duração da
solda em função do tamanho da placa utilizada. Espera-se se chegar num certo limite no
qual o tamanho da placa não influenciará significamente o tempo de duração da solda. Isso
pode nos fornecer uma primeira estimativa de quanto tempo o reparo demorará para ser
feito.

Uma outra sugestão é verificar a qualidade da solda na qual o material base é previamente
aquecido a uma determinada temperatura. Foram feitos alguns testes com pré-aquecimento
da placa a 400 graus Celsius, e se descobriu que o perfil de dureza não apresenta picos e é
muito mais suave, também apresentando durezas menores. Acredita-se que isso ocorre
porque o material está sendo recozido ao mesmo tempo em que está sendo soldado. Isso
pode fornecer melhores resultados quando à tenacidade, que é o maior problema
encontrado nesse trabalho, apesar de que dependendo da aplicação pode ser muito difícil
se fazer um pre-aquecimento do material base. Nesse caso, aplicação desse processo em
estruturas submersas é muito difícil ou impossível a nível de custos.
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