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RESUMO
A crescente escassez de recursos energéticos renováveis bem como o aumento contínuo
dos seus custos, tem requerido uma redução drástica no consumo de energia utilizada para o
transporte de cargas e passageiros nas últimas décadas. Uma alternativa é a redução de peso
com a utilização de ligas leves em substituição às ligas convencionais utilizadas no setor de
transporte. Nesse conceito o uso de ligas de magnésio é justificado pela sua baixa densidade.
Dentre as ligas de magnésio, a matriz ASTM série ZK é a que apresenta maior resistência
mecânica e a adição de elementos de terras raras (RE) elevam a resistência à corrosão, a
temperatura de trabalho e o limite de escoamento, devido à formação de filmes de óxidos
finos e densos, além de intermetálicos de alto ponto de fusão e de maior dureza. A formação
de intermetálicos do tipo MgZn de baixo ponto de fusão, torna as ligas de matriz do tipo ZK
susceptíveis à formação de trinca à quente durante a soldagem, inviabilizando o uso de
processos de soldagem convencionais. Uma alternativa é a solda por fricção e mistura
mecânica (SFMM) realizada abaixo da temperatura de fusão. Neste trabalho, foram
produzidas ligas ZK60, ZK60-1,5RE (liga ZK60 com adição de 1,5 % em peso de
mischmetal) por fundição convencional e ZK60-1,5RE tixofundidas com batimento mecânico
no estado semissólido. Todas foram laminadas a quente em um laminador simétrico e
soldadas por fricção e mistura mecânica. Os métodos de fundição e resfriamento apresentaram
materiais isentos de defeitos e com homogeneidade química, além do batimento mecânico
proporcionar uma microestrutura com grãos globulares homogêneos. A adição de mischmetal
deu origem a uma microestrutura com granulometria aproximadamente 22 % menor. Quando
comparado com o método de fundição, a liga fundida com batimento no estado semissólido
apresentou uma diminuição no tamanho médio de grão de aproximadamente 26 %. A
laminação deu origem a uma microestrutura parcialmente recristalizada, com tamanho médio
de grãos entre 3 e 4 μm. A rede de intermetálicos foi quebrada, porém, manteve-se contínua
para as ligas com adição de Mm. Quanto à resistência mecânica, a liga ZK60 foi superior,
devido à menor quantidade e redes intermitentes de intermetálicos, uma vez que tanto para as
ligas fundidas quanto para as laminadas, as trincas foram originadas nas regiões de
aglomeração de intermetálicos. As ligas com adição de Mm apresentaram melhor estabilidade
térmica durante a soldagem e melhor acabamento superficial, sendo possível a soldagem com
rotação de 1200 rpm e velocidade de avanço de 400 mm/min enquanto a liga ZK60 só foi
possível a soldagem com 200 mm/min. As análises das tensões residuais apresentaram valores
e perfis semelhantes e seguem o fluxo de material, bem como a textura dos cordões de solda.
Os mapas de microdureza na secção transversal do cordão de solda revelaram maior dureza
nas zonas de mistura, e valores ainda maiores e mais homogêneos para liga ZK60, pode-se
afirmar que os intermetálicos do tipo MgZn tem maior dureza que os do tipo MgZnRE.
Palavras-chave: Magnésio, Terras Raras, Soldagem, Fundição, Laminação, FSW, ZK60.
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ABSTRACT
The growing scarcity of renewable energy resources, as well as the continued rise in costs has
required in recent decades a dramatic reduction in energy used for transportation freight and
passenger, which is increasing daily all over the world. An alternative is to weight reduction
with the use of light alloys, this concept the use of magnesium alloys is justified by their low
density, about 1/3 lower than that of aluminum. Among the magnesium alloy, the matrix is
ZK type that has greater mechanical strength and the addition of rare earth elements (RE) to
increase corrosion resistance, working temperature and yield strength due to the formation of
thin films and density oxides, and intermetallic of the high melting point and higher hardness.
The formation of intermetallic of the MgZn type, which has a low melting point, makes alloys
with matrix of the ZK type susceptible to formation of hot crack during the welding, making
impossible the use of conventional welding processes, an alternative is the friction stir
welding (FSW) that the union is made below the melting point. This work shows the studies
the addition of 1.5% wt. of mischmetal (Mm) in the ZK60 alloy and effects of the casting
process with mechanical mixing in the semi-solid state. Were produced the alloys: ZK60,
ZK60-1.5RE with conventional casting and ZK60-1.5RE Tixo with mechanical mixing in the
semi-solid state, all were hot-rolled in a symmetrical laminator and welded with friction stir
welding (FSW) process. The methods of casting and cooling gave resulted in materials free of
defects and chemical homogeneity, and the mechanical mixing provides homogeneous
microstructure with globular grains. The alloy with mischmetal addition had an average grain
size of about 22% lower than ZK60 alloy, when compared to the casting method the ZK601.5RE Tixo alloy had an average grain size of about 26% lower than ZK60-1.5RE alloy. The
rolling process gave rise to a partially recrystallized microstructure with average grain size of
between 3.3 and 4.23 μm, the intermetallic network were broken, however, kept continuous
for alloys with Mm addition. As for mechanical strength was higher for ZK60 alloy, due
smaller amount and intermittent network of the intermetallic. The alloys with Mm addition
had better thermal stability during welding and showed better surface quality, being possible
to do a welding with rotation of 1200 rpm and advancing speed of 400 mm/min while the
ZK60 alloy only was possible the welding with advancing speed of 200 mm/min. The
analyzes of residual stresses had similar values and profiles and follow the flow of material as
well as the texture of the weld beads. The micro hardness maps in the cross section of the
weld bead showed a higher hardness in the mixing zones, and higher and more homogeneous
values for ZK60 alloy, and can thus affirm that the intermetallic MgZn type has higher
hardness than the MgZnRE type.
Keywords: Magnesium, Rare Earth, Welding, Casting, Rolling, FSW, ZK60.
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO
1.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A crescente escassez dos recursos energéticos renováveis, bem como o contínuo aumento
dos seus custos, tem requerido nas últimas décadas uma redução drástica no consumo de
energia utilizada para o transporte de cargas e passageiros, o qual está aumentando
diariamente em todo o mundo, em função do crescimento da economia mundial. Como
consequência, os meios de transporte emitiram 36 % mais gases causadores do efeito estufa
em 2000 do que em 1990 [1].
Motivado por estes fatores, as empresas do setor de transporte estão preferindo materiais
leves [2][3]. O objetivo principal é a maximização da relação potência/peso dos veículos de
transporte, o que conduz à significativa redução dos custos operacionais da frota pelo
aumento da carga paga (pay load). Dentro deste contexto, uma demanda atual por materiais a
base de magnésio (Mg) é justificada devido a sua baixa densidade (1/3 mais leve que o
alumínio), a sua fácil usinabilidade e boa resistência mecânica específica, se comparado aos
demais metais puros, aliados ainda a um elevado potencial de reciclagem [4]-[9][10]. Além
disso, a sua utilização em escala industrial depende somente de aplicações economicamente
justificáveis, visto que as suas reservas naturais podem ser consideradas como quase
inesgotáveis. O Mg é o segundo elemento mais abundante nas águas do mar depois do sódio,
e o quarto mais abundante no planeta, seguindo o ferro, o oxigênio e o silício [4],[11]-[13].
A produção mundial de Mg sofreu grandes modificações nos últimos 15 anos, com a
migração de 90 % da capacidade mundial instalada para a China. No entanto, o Brasil
permanece como um dos quatro países no mundo que dispõe de um produtor nacional de Mg
competitivo, o Grupo RIMA Industrial, com capacidade de atender às necessidades de
demanda por este metal, sem depender de importações da China [14].
Entretanto, o Mg ainda é um material pouco conhecido pelos engenheiros de materiais
e

processos

no

Brasil.

O

resultado

da

escassez

de

estudos

e

dados

sobre

fabricação,processamento e propriedades de estruturas à base de Mg, leva a aplicação dos
commodities mais conhecidos, como aço, ferro fundido, alumínio (Al) e polímeros,

os

materiais de preferência na construção de veículos de transporte.
Assim, o consumo médio de Mg na indústria automobilística brasileira tem sido de
apenas 2,74 Kg/veículo, contra uma média mundial de 4,40 Kg/veículo [14]. Visto que a
indústria automotiva no Brasil produziu mais de 3 milhões de veículos em 2008 e tem,

28

portanto, se consolidado como um dos 5 maiores produtores mundiais, o crescimento do uso
do Mg em veículos automotores é emergente e estratégico para a economia nacional.
Na indústria aeronáutica, o Mg foi amplamente utilizado nas décadas de 1950 a 1970
em aeronaves comerciais (Boeing 707, 727, 737 e 747) e militares, bem como em motores de
helicópteros e em estruturas de projéteis e satélites. O seu uso decresceu significativamente
depois da segunda guerra mundial, por causa de problemas reais de corrosão [10]. No entanto,
as novas políticas ecológicas e econômicas têm motivado o desenvolvimento de grandes
projetos a nível mundial, visando uma redescoberta do Mg para aplicações em estruturas
aeronáuticas mais leves. Exemplos são os projetos FP6 AEROMAG e FP6 Mag Forming
financiados pela União Europeia e que reúnem diversas empresas e instituições de pesquisa,
com o objetivo de desenvolver e processar ligas com propriedades mecânicas superiores às
das ligas de Al aeronáuticas, séries 5000 e 2000 [5][6]. Tendo em vista que a EMBRAER é a
quarta produtora mundial de aeronaves comerciais, a pesquisa e o desenvolvimento de ligas
de Mg surgem como pré-requisito para a modernização da indústria aeronáutica brasileira e a
sua adequação às novas tendências internacionais.
Com exceção dos aços de alta resistência e baixa liga [3], o Mg apresenta importantes
vantagens, se comparado às demais alternativas existentes para a construção de veículos de
transporte mais leves [6]: maior potencial para desenvolvimento de novas ligas em
comparação com o Al; custo reduzido se comparado aos laminados híbridos fibra-metal; bem
como propriedades mecânicas superiores em baixas e altas temperaturas, além de melhor
condutividade elétrica que os polímeros estruturais.
As principais ligas comerciais de Mg são as séries AZ (Mg-Al-Zn) e AM (Mg-Al-Mn).
Elas sofrem de uma insatisfatória resistência à fluência a temperaturas acima de 125 °C, além
de apresentarem propriedades inferiores às das ligas de Al aeronáuticas, tais como: resistência
mecânica e a corrosão, além da flamabilidade. Ligas de Mg-Zn-Zr do tipo ZK representam
uma matriz de máxima resistência mecânica dentre todas as ligas de Mg [5][7]-[9] e,
geralmente, melhor resistência à corrosão devido à maior pureza das ligas com adições de Zr
[10][15]. No entanto, sua resistência mecânica ainda é menor quando comparada às ligas de
Al aeronáuticas e, além disso, os precipitados do sistema Mg-Zn, assim como nas ligas tipo
AZ,apresentam baixo ponto de fusão (aproximadamente 340 °C) e, consequentemente, tem
baixa estabilidade térmica e tendência à formação de trincas a quente [16][17]. Uma
importante alternativa para atingir patamares mais elevados de resistência mecânica nas ligas
de Mg, em geral, é dada pela adição de elementos de terras raras (RE). As RE formam
dispersões de precipitados quimicamente estáveis, além de elevado ponto de fusão (acima de
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620°C) e maior dureza, aumentando o limite de resistência à temperatura ambiente
[7][9][18][19][20] e estabilizando a microestrutura durante solicitações mecânicas a
temperaturas mais elevadas. As resistências à corrosão [21][22] e à oxidação [21]-[29]
também são melhoradas graças à formação de filmes óxidos densos a partir da presença de
elementos RE em solução sólida.
1.2 - OBJETIVOS
O objetivo geral do trabalho foi a confecção de ligas de Magnésio através de fundição
com batimento mecânico, estabelecendo uma comparação entre o metódo de fundição
convencional e com batimento mecânico no estado semissólido, além de uma comparação
entre a liga ZK60 sem e com adição de mischmetal, fundidas através do metodo de fundição
convencional. Com a finalidade de avaliar a evolução micoestrutural, bem como as
propriedades mecânicas, as ligas foram processadas através de laminação convencional e
estabelicida comparação entre as ligas como fundidas e laminadas. Com o intuito de estudar a
soldabilidade, as ligas foram soldadas por Fricção e Mistura Mecânica (friction stir welding).
As ligas foram avaliadas em função do tamanho e distribuição dos grãos, recristalização,
textura dos laminados e das zonas das juntas soldadas, distribuição e morfologia dos
intermetálicos, resistência mecânica a tração e tensão residual através de sin2Psi das juntas
soldadas. Ao mesmo tempo, cabe ressaltar que o presente projeto propiciou a nucleação de
uma linha de pesquisa inovadora junto à USP São Carlos (USP-SC) em materiais metálicos
leves e de elevada resistência mecânica específica, necessários ao desenvolvimento
econômico sustentável do país, despertando interesse tanto na indústria do Mg, como em
setores automobilístico e aeronáutico nacionais.
Os objetivos específicos foram:
1. Viabilizar a produção independente de novos materiais leves à base de magnésio junto ao
Departamento de Engenharia de Materiais (SMM) da USP em São Carlos, ampliando a
infraestrutura para tixofundição por agitação mecânica com atmosfera controlada, já
existente no Departamento;
2. Estudar a influência do teor de terras raras nas propriedades da liga ZK60 e das suas juntas
soldadas, visando demonstrar a sua aplicação em estruturas aeronáuticas mais leves;
3. Estudar a influência do processo de fundição em estado semissólido na microestrutura, nas
propriedades mecânicas e na resistência das ligas ZK60 modificadas;
4. Estudo da laminação nas diferentes ligas, quanto à microestrutura, corrosão e resistência
mecânica.
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5. Estudar a soldabilidade das novas ligas de Mg de elevado desempenho pelo método de
fricção e mistura mecânica;
6. Estudar a influência do aporte térmico de soldagem na formação e na susceptibilidade à
corrosão das diferentes regiões microestruturais, bem como nas propriedades mecânicas e
no estado de tensão residual da soldagem por fricção e mistura mecânica (SFMM) entre as
ligas de Mg propostas;
7. Estudar a influência da textura cristalográfica produzida na ZM de SFMMs no
comportamento mecânico das juntas de Mg;
8. Confrontar a soldabilidade por fricção e mistura mecânica e as propriedades obtidas nos
metais de base tixofundidos e nas juntas soldadas das ligas ZK60-RE.
1.3 - ESTRUTURA DA TESE
A presente Tese foi organizada e dividida em capítulos em função dos objetivos
apresentados.
O Capítulo 1 apresenta a introdução do trabalho contendo os aspectos teóricos mais
relevantes referentes às ligas de Magnésio dentro do contexto atual. Também são
apresentados os objetivos e a estrutura do trabalho.
O Capítulo 2 aborda a pesquisa bibliográfica na seguinte ordem: Magnésio e elementos
de liga, fundição, Laminação, corrosão e soldagem.
O Capítulo 3 aborda todos os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento deste
estudo.
O Capítulo 4 apresenta os resultados e discussões sobre fundição, macro tomografia,
caracterização microestrutural e propriedades mecânicas para as ligas como fundidas.
O Capítulo 5 apresenta os resultados e discussões sobre a laminação, caracterização
microestrutural, micro e macro textura e propriedades mecânicas para as ligas laminadas.
O Capítulo 6 apresenta os resultados e discussões sobre a soldagem por fricção e
mistura mecânica (SFMM), dividido em duas partes, uma para as ligas como fundidas e outra
para as ligas laminadas, ambas são compostas por: Soldagem, caracterização micro estrutural
das soldas, tensão residual e propriedades mecânicas das soldas.
O Capítulo 7 apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.
O Capítulo 8 apresenta as referências bibliográficas.
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 - MAGNÉSIO
2.1.1 - Aspectos Históricos e Propriedades
Em 1755 o químico escocês Joseph Black descobriu um novo elemento presente na
Magnesita, o magnésio. Em 1808 o químico e cientista britânico Sir Humphrey Davy
conseguiu isolar o metal (magnésio), devido a isso ele é homenageado como o descobridor. O
magnésio é um dos elementos mais abundantes, sendo encontrado em diferentes fontes,
conforme Tabela 1[30]- [32].
Tabela 1- Concentração em peso de Magnésio em diferentes matérias primas
Matéria Prima

Concentração em Peso (%)

Magnesita
Dolomita
Bischofita
Carnallita

28,8
28,8
11,96
8,75

Serpentina
Água do Mar Morto

26,33
4,2

A extração do Magnésio se dá por dois diferentes métodos, por redução eletrolítica e
por redução térmica, a escolha de um ou do outro depende das condições energéticas, pessoal,
financeiras e ambientais de cada país além da matéria prima, a Tabela 2 estabelece uma
comparação entre ambas. Atualmente a China lidera a produção, e usa a tecnologia Pidgeon,
que é o método mais básico de produção, porém, necessita de 20 a 25 toneladas de carvão
para a produção de uma tonelada de magnésio, além de gastar quase o dobro de energia que
os processos eletroquímicos usados pelos países desenvolvidos, não atendendo as
preocupações ambientais, pois libera grandes quantidades de SO2 para atmosfera [30][31].
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Tabela 2 - Comparação entre os processos de Redução Eletrolítico e térmico[30].
Parâmetro Comparativo

Tecnologia Eletrolítica

Tecnologia de Redução Térmica

Magnesita
Dolomita
Matéria prima

Bischofita
Carnallita

Dolomita

Serpentina
Água do Mar
Fontes de Energia
Hidrelétrica, gás e combustível
Consumo de Energia por
18-28
tonelada de Mg [MWh]
Condições operacionais
Processo Contínuo
Investimento de Capital por ton.
10.000 – 18.000
de Mg (US$)
Mão de obra operacional
X

Carvão e Gás
45-80
Processo Descontínuo
Até 2000
Até 5X

Apesar de descoberto em 1808, o magnésio levou mais de 100 anos para ter uma
demanda real, foi amplamente utilizado na produção de aeronaves para combate durante a
segunda guerra mundial (1939-1945). A baixa densidade combinada à boa resistência
especifica das ligas de magnésio, o faz o material a ser escolhido em projetos de componentes
leves, por outro lado o potencial eletronegativo muito alto combinado com impurezas, tornam
estas ligas propicias à corrosão galvânica e essa limitação a faz perder espaço no mercado. A
partir deste contexto, pesquisadores vêm se empenhando com a finalidade de aumentar o
potencial de aplicação do Mg, e somente em 1992 atingiu o ápice novamente. Nas duas
ultimas décadas seu uso vem crescendo significativamente com aplicação na indústria
aeronáutica e de equipamentos esportivos, porém, só será economicamente viável com uma
maior aplicação na indústria automobilística, assim aumentando a demanda e diminuindo os
custos de obtenção da matéria prima e da fabricação das ligas [33][30][31].
O magnésio com densidade especifica de 1,74 g/cm3 supera a outros materiais
comumente utilizados na indústria, como o Aço (7,85 g/cm3) e o Alumínio (2,7 g/cm3) e com
isso é caracterizado como o mais leve metal estrutural. Algumas propriedades físicas do
magnésio estão apresentadas na Tabela 3[30][31].
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Tabela 3- Propriedades físicas do magnésio puro (99,9% em peso[30].
Símbolo do Elemento

Mg

Numero Atômico

12

Peso Atômico

24,3040

Estrutura cristalina

Hexagonal Compacta (HC)

Parâmetro de rede a

0.32094 nm (±0.01%)

Parâmetro de rede c

0.52107 nm (±0.01%)

Razão de raios c/a

1.6236

Raio atômico

0,159 nm

Ponto de fusão

650 °C(±2)

Mudanças de volume durante a solidificação
Mudanças de volume durante resfriamento (650-20 °C)
Calor latente de fusão

4,2%
5%
0,37 [MJ/kg]

Potencial de Oxidação

-2.4 Volts

2.1.2 - Magnésio como Material Estrutural
O Magnésio puro não pode ser usado como material estrutural, devido ao seu baixo
limite elástico em compressão e tração (21 MPa) e baixa resistência a penetração (37 HBRdureza Brinell). Para que o Magnésio seja usado como material estrutural sua resistência
mecânica e ductilidade tem que ser melhoradas a fim de suportar as solicitações de
carregamento. Por isso o magnésio deve ser ligado a outros metais, que possibilitam a
formação de mecanismos de endurecimento para aumento da resistência, tais como: soluções
sólidas, formação de precipitados e endurecimento por encruamento. A ductilidade é
melhorada com a redução do tamanho de grão e por adição de elementos solubilizados na
matriz. A adição de elementos de liga influencia também nas propriedades de radioatividade
do material fundido, moldabilidade e resistência à corrosão. São aproximadamente dez, os
elementos que podem ser usados como elementos de liga para o magnésio, os mais usados
são: Alumínio, Zinco, Manganês e Zircônio além dos elementos de Terras Raras e Ítrio que
são usados para elevar a temperatura de aplicação da liga. A melhora nas propriedades fica
limitada à quantidade possível de solubilização destes elementos no magnésio, diminuíndo
assim o número de variações possíveis de ligas [33][30][31][32].
2.1.3 - Comportamento de Deformação do Magnésio
A deformação do Magnésio é extremamente influenciada pela assimetria de sua
estrutura cristalina hexagonal compacta (HC), a qual limita a ativação simultânea de sistemas
de deslizamentos. Estes sistemas são formados pelos planos com maior densidade atômica e
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as direções mais com
mpactas nelle contida. Independeentemente das
d estruturras cristalinnas, a
deformação ocorrerá quando
q
umaa força de cisalhamento
c
o máxima for
f aplica noo plano de maior
m
densidade atômica e na
n direção m
mais compaacta deste plano, uma vez
v que, esttes planos são
s os
mais espaççados na esstrutura crisstalina e a resistência
r
ao deslizam
mento são menores
m
quue em
outros gruppos de planoos.
A Figura
F
1 illustra os principais
p
planos e sisstemas de deslizamen
ntos da estrrutura
cristalina Hexagonal
H
Compacta
C
(H
HC). A estrrutura HC teem um únicco plano com
m alta densidade
atômica, quue é o planoo basal (00001) e tem a direção <1-120> com
mo a mais coompacta. A força
critica de ccorte para o sistema de deslizamen
nto basal é cem
c vezes menor
m
que a necessáriaa para
ativar os siistemas de deslizamennto prismático {10 -1 0 }〈11 -20 〉 e piramidal {10 -1 1}〈1-1
20 〉, por iisso o desliizamento no
n Mg em temperatura
t
a ambiente vai ocorrerr no plano basal
[33][30][31].

Figura 1- Prrincipais sisttemas de desllizamento daa célula unitáária Hexagonnal compactaa (HC)[30].

NCIA DA ADIÇÃO DE
E ELEMEN
NTOS DE LIGA
L
2.2 - INFLUÊN
A adição de elementoss de liga no magnéésio melhorra significaativamente suas
c
ducttilidade, reesistência a tensões de
d tração e de
propriedaddes mecânicas, tais como:
compressão e resistên
ncia à fluênncia. Estas propriedades podem ser
s diretam
mente melhooradas
d soluto em
m forma de solução sóólida, ou ind
diretamente na formação de
através do aumento do
metálica e por
p efeitos de refinam
mento de grããos. A adiçção de elem
mentos de ligga no
fases interm
Magnésio é limitadaa quanto à solubilização. A Tabela
T
4 apresenta
a
u
uma
relaçãão da
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solubilização máxima dos principais elementos usados neste trabalho: Zn, Zr, Ce, La, Pr e
Nd[30][31][32].
Tabela 4- Propriedades cristalinas e solubilização máxima dos elementos de liga no Magnésio[30].
Estrutura
Densidade
Raio
Ponto de Máxima solubilização
Elemento
c/a
Cristalina
(g/cm3)
Atômico
fusão
em Mg (% em peso)
HC
1,74
0,159
1,623
648,8
Mg
HC
7,14
0,133
1,86
419,6
6,2 a 340 ºC
Zn
HC
6,57
0,159
1,59
1852
0,6 a 654 ºC
Zr
CFC
6,77
0,182
798
0,74 a 590 ºC
Ce
HC
6,15
0,187
1,619
920
0,22 a 600 ºC
La
HC
6,48
0,182
1,614
931
1,7 a 575 ºC
Pr
HC
7,00
0,181
1,614
1010
3,6 a 552 ºC
Nd

A seguir estão listados os elementos de ligas utilizados neste trabalho, e seus efeitos
no magnésio.
2.2.1 - Zinco
O zinco é, ao lado do Alumínio, o elemento de liga de maior uso em magnésio e para
as ligas binárias de Mg-Zn as adições ternárias mais importantes são de zircônio ou terras
raras. O Zinco como elemento de liga em Magnésio atua como refinador de grãos e com isso
pode aumentar o limite de escoamento seguindo o conceito do efeito Hall-Petch, além disso,
contribui para superar os efeitos prejudiciais de impurezas de ferro e de níquel sobre as
propriedades de corrosão das ligas e durante a fusão e fundição melhora a fluidez da massa
fundida, porém, pode introduzir microporosidades no material vazado[33][30].
Conforme ilustrado no diagrama binário Mg-Zn na Figura 2, a solubilidade do Zn no
Mg é máxima e igual a 6,2 % em peso à 340 ºC e diminui gradualmente com a variação da
temperatura chegando a aproximadamente 1,8 % em peso à temperatura ambiente. Na
temperatura ambiente, a decomposição da solução sólida supersaturada de Zinco pode ser
controlada através de tratamentos térmicos, sendo aplicados para elevar a resistência das ligas
através de endurecimento por precipitação[33][30].
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Figura 2- D
Diagrama de fases
f
do sisteema Mg-Zn [33].
[

mo fundidass, a adição de zinco promove um
m aumento na ductilidade à
Nass ligas com
temperaturra ambientee, em conncentração de 1 % em
e peso. A ductilidaade se dá pelo
amaciamennto promovvido pelo ziinco nos plaanos prismááticos dos cristais
c
sim
mples. Entrettanto,
para conceentrações superiores a 1 % em peso, a taxxa de enduurecimento por deform
mação
aumenta ccoincidindoo com dim
minuição noo alongam
mento, send
do assim o amolecim
mento
promovidoo pelo desliizamento seecundário é gradualmente compeensado pelo
o endurecim
mento
através da formação de solução sólida em concentraçções elevaddas de soluttos, aumenttando
assim a ressistência meecânica da liga [33][30][31].
2.2..2 - Zircôniio
As ligas de maagnésio em
m sua maioriia, com excceção de alggumas ligass contendo Lítio,
apresentam
m estrutura hexagonal
h
c
compacta
(H
HC), limitanndo assim a conformabbilidade do metal
m
à temperattura ambiennte, devido ao baixo numero
n
de sistemas dee deslizameento. Isso ocorre
o
devido ao deslizamennto localizaddo e ao acu
umulo de tennsões nos contornos
c
dee grão em locais
l
onde a defformação occorre. Com o refino do
os grãos ocoorre também
m um aumennto de contornos
de grão e m
melhores distribuições destas tensõ
ões, aumentando a fluiidez e confo
ormabilidadde das
ligas[33][330].
O Zircôônio é o additivo de reffino de maioor eficiênciaa em ligas metálicas,
m
n geral grããos de
no
10-100µm de diâmetrros são obtidos, depenndendo das condições de resfriam
mento. Embbora o
d pesquisa, alguns fattores contribbuem
mecanismoo preciso dee refinamennto ainda seeja objeto de
para o proccesso de reffinamento, ttais como:

377



A semelhhança entree os parâmettros de redee do zircônio
o e do magnnésio (Tabeela 5).



A preseença de um
ma reação peritética entre o Zr
Z e Mg próximo
p
aoo ponto dee
solidificaação (Figurra 3).



A saturaação do magnésio
m
liqquido pelo zircônio ocorrer
o
logoo acima doo ponto dee
solidificaação.

Tabella 5 – Parâm
metros de redee para o Mg e Zr[33].
Elemento
o
A
A[nm]
C[nm]
00,320
0,514
Mg
0
0,323
0,520
Zr

c/a
1,606
1,610

Estrutu
ura
HC
HC

Figurra 3- Diagram
ma de fases do
d sistema Mg-Zr
M
[30].

Para as ligas
l
saturaddas de Zr-α
α na fase líqquida, o resffriamento innduz a preccipitação dee
partícculas de Zrr ao se aprooximar da temperatura
t
a de solidifi
ficação. Na temperaturra peritéticaa
(aprooximadamennte 654 ºC)) as partícu
ulas de Zr eem suspensão podem formar núccleos para a
reaçãão peritéticaa entre as paartículas dee Zr e o líquuido de Mg saturado dee Zr, produzzindo assim
m
um sólido
s
de Mg-α
M
com alta
a concenttração de Zr,
Z esta reaçção é favoreecida deviddo a grandee
semeelhança entrre os parâmeetros de redde do Mg e Z
Zr. Os cristtais de Mg-α
α são formaados a partirr
de núcleos
n
de precipitadoos de Zr dispersos
d
no líquido, seu crescim
mento é innibido peloo
cresccimento dee cristais vvizinhos, o resultado final é a solidificaçção de um
ma estruturaa
homoogênea de grãos
g
hexaggonais finoss. A Figura 4 mostra o efeito da adição
a
do Zrr quanto aoo
refinno dos grãoss e a microeestrutura[33]][30].
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Figura 4- Efeito da adiçção de Zr quaanto ao tamaanho de grãoo e microestru
utura do Mgg puro; a) Mgg puro
Microestrutuura), c) Mg coom adição 0,7 % em peso de Zr (Frattura) e d) Mgg com
(Fratura), b)) Mg Puro (M
adição 0,7 % em peso de Zr (Microeestrutura) [300].

2.2..3 - Terras Raras (Misschmetal)
A adição
a
de terrras raras (R
RE) em ligaa de magnéssio é usada em
e especiall para melhoorar a
resistência à fluênciaa, mas tambbém seu uso apresentta melhora na resistênncia mecânnica e
estabilidadde térmica.. Quando adicionado
o em peqquenas quantidades, são obserrvado
refinamentto de grãos e melhoria na
n ductilidaade[33][30][31].
Os elementos de terras raaras podem ser adicionnados ao maagnésio de forma
f
indivvidual
ou em misstura (mischhmetal) e ambas
a
as adições prom
movem características semelhantees no
resultado final
f
da ligaa. Também conhecidos como lanntanídeos, cério, lantânnio, praseoddímio,
neodímio, tório, ítrio e escândio ssão os elem
mentos de terrras raras mais
m aplicadoos como liggantes
uada, tais como:
c
no magnéssio, porém, a aplicaçãão individuaal de algunns deles foii descontinu
tório (por sser muito reeativo), prasseodímio e escândio
e
(devido ao altto custo)[33
3].
O uso dos elemenntos de RE está limitaddo ao seu altto custo, eleevando o prreço final da liga
a
para dimin
nuir os cusstos é o usso de
e diminuinndo sua coompetitividaade. Uma alternativa
mischmetaal, o mais co
onhecido enntre eles é o cério-miscchmetal (Ce-Mm) com
mposto por cério,
c
lantânio, neodímio
n
e praseodím
mio. Segue um
u exempllo de comp
posição de Ce-Mm (%
% em
peso): Ce 50,6; La 22
2,6; Nd 18,22; Pr 6,4; Fe
F 0,59; Si 0,16;
0
Cr 0,003; e outrass impurezass 1,42
%p/p[33][330].
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2.3 - FUNDIÇÃO
2.3.1 - Fundição sob Pressão
O mercado mundial, de ligas e componentes leves à base de Mg é concentrado no
segmento de fundição sob pressão [33][34][35], sendo utilizado mais frequentemente na
indústria automobilística para a fabricação de: blocos de motor, painéis, estruturas internas,
rodas, direção, pedais de freio, entre outros [33][36]. As ligas conformadas mecanicamente
representam somente 1 % do consumo total de Mg, devido a dois fatores: as baixas taxas de
produção (a extrusão de uma liga de magnésio é realizada, por exemplo, com velocidades de 5
a 10 vezes menores que aquelas aplicadas às ligas de alumínio) que estão associadas à
estrutura cristalina hexagonal do Mg com poucos sistemas de escorregamento; e a oferta
atual, ainda limitada, em novas ligas com uma melhor combinação de resistência mecânica,
ductilidade e resistência à corrosão[33][35].
Apesar disso, a fundição sob pressão apresenta algumas dificuldades relacionadas à
velocidade de preenchimento do molde que é muito alta e causa um fluxo turbulento de
material [33][37]. Isto resulta em fundidos com inclusões de gás comprimido, os quais
provocam porosidade ou bolhas após o tratamento térmico. Visando a redução destes
problemas, a fundição sob pressão a vácuo tem sido desenvolvida. No entanto, o foco da
fundição está na fabricação de fundidos de grandes dimensões com paredes finas e, não
necessariamente, de partes que estejam submetidas a elevadas solicitações mecânicas [33].
2.3.2 - Fundição de Semi-sólidos
Uma importante alternativa à fundição sob pressão, visando baixos níveis de porosidade,
bem como um aumento da resistência mecânica e do alongamento até a ruptura nas ligas de
Mg, é a fundição em estado semissólido [[33][37]-[39]. Esta técnica se baseia nas observações
realizadas por Spencer de que ligas metálicas agitadas durante o seu resfriamento produziam
uma microestrutura composta por partículas sólidas esféricas, ao contrário da morfologia
dendrítica convencional [10][40]. A agitação, promovida normalmente de forma mecânica ou
pela ação de um campo magnético imposto ao líquido em solidificação, causa o rompimento
da estrutura dendrítica em formação e estimula a multiplicação cristalina. Após a
solidificação, são obtidas microestruturas refinadas de grãos globulares e composição química
mais homogênea, sem a macrosegregação dos elementos de liga.
Mesmo na presença de significativas frações de sólido (de 30 a 50%), a agitação de
semissólidos pastosos pode requerer somente um ligeiro aumento da tensão de cisalhamento,
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quando a temperatura é diminuída [41]. Este aumento de tensão é, no entanto, função da taxa
de cisalhamento aplicada, podendo ser extremamente elevada para baixos valores de tensão
[42]. Isto possibilita a manipulação das pastas como um sólido (sem exercer pressão), mesmo
que esta contenha ainda 50% de fase líquida. A viscosidade destas pastas ainda depende do
tempo de aplicação da tensão. Este comportamento reológico é caracterizado pelo que se
denomina tixotropia.
A fabricação de pastas tixotrópicas se subdivide, de forma geral, em dois tipos de
processos, dependendo da condição inicial do material: reofundição, quando a matéria-prima
está no estado líquido e é resfriada até a temperatura liquidus ou próxima dela; e tixofundição,
quando a matéria-prima se encontra no estado sólido e é reaquecida entre as temperaturas
solidus e liquidus [33][40].
A possibilidade de manuseio das pastas tixotrópicas como sólidos aliado à redução da sua
viscosidade com o aumento da tensão aplicada, também torna o processamento destes
materiais mais viável a submissão em conformação mecânica sob a ação de pressões, como o
forjamento, a extrusão, a laminação e a estampagem, no caso de pastas com altas frações
sólidas; ou a própria fundição sob pressão, no caso de pastas predominantemente
líquidas[40][15]-[44].
Outra importante vantagem é a temperatura reduzida de processamento. A sua influência
positiva no rendimento do equipamento e na economia de energia manifestada na ausência de
manipulação do metal líquido, nos tempos de vida mais longos para os moldes e no melhor
aproveitamento da matéria prima devido à redução de perdas causadas principalmente pela
oxidação e evaporação do líquido superaquecido[20]-[46]. No caso específico do Mg, a
redução da temperatura ainda contribui para a segurança do processo de fusão, visto o risco
devido a sua elevada combustibilidade[38][39].
Ao mesmo tempo, reduções contínuas de temperatura abaixo da linha liquidus aumentam
a fração de matéria sólida na pasta. A reduzida fração de líquido na massa tixotrópica
contribui para reduzir a porosidade residual e o rechupe, melhorando a integridade do produto
e também alcançando os resultados de uma moldagem definitiva (near-net-shape)[47]-[50].
Desta forma, os produtos fundidos em estado semissólido podem ser, em geral, soldados e
tratados termicamente, sem a necessidade de outros estágios intermediários de processamento
[33] [51].
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2.4 - LAMINAÇÃO DE LIGAS DE Mg
A laminação convencional de ligas de Mg é normalmente conduzida a quente no
intervalo de temperatura entre 300 °C e 480 °C, dependendo da liga e do pré-tratamento da
matéria prima. Ligas com fases intermetálicas de baixo ponto de fusão carecem de um
tratamento térmico prévio de homogenização intensiva por até 24 h a 400 °C para
solubilização. Durante a deformação a quente, a microestrutura grosseira de fundidos ou
materiais solubilizados é refinada, apresentando um tamanho de grão intermediário de 20 m
ou menos [52].
Em geral, reduções por passe da ordem de 10 a 30 % podem ser realizadas no
processamento de ligas comerciais de Mg conformadas, como as do tipo AZ31 ou AZ61, sem
risco de ocorrência de trincas. Como estes percentuais de redução são limitados, diversos
reaquecimentos intermediários são normalmente necessários, tornando o processo ineficiente
e de custo mais elevado. Microestruturas completamente recristalizadas são observadas
somente após os passes finais de laminação a quente com redução efetiva acima de 99,5 %.
As propriedades mecânicas dos laminados são determinadas pelo tamanho de grão final,
conforme discutido na seção anterior, mas também pela sua textura cristalográfica. Para a
otimização das microestruturas, um controle rigoroso de diversos fatores é indispensável,
entre eles: o encruamento, recuperação e recristalização, os quais são determinados pela
composição química da liga; a temperatura de laminação; os parâmetros de deformação,
como a redução por passe ou o parâmetro de Zener-Hollomon (Z, taxa de deformação
corrigida pela temperatura de deformação); os ciclos de reaquecimento; a taxa de
resfriamento até a temperatura ambiente; e tratamento térmico posterior [52].
No caso da textura, acima de 90 % de redução, as chapas desenvolvem uma forte
orientação cristalográfica preferencial, na qual planos basais da célula unitária hexagonal do
Mg se alinham paralelamente ao plano da chapa (<0001> // ND) [53][54], e que não é afetada
por tratamentos térmicos posteriores . Este tipo de textura basal promove um baixo fator de
Schmid, ou seja, uma baixa tensão de cisalhamento decomposta (resolved shear stress)
atuante no plano basal e na sua direção de escorregamento de discordâncias, durante
operações posteriores de estampagem. Desta forma, a força para deformação é aplicada na
direção normal da chapa, causando uma baixa estampabilidade de chapas de Mg com forte
orientação cristalográfica preferencial. Além de dificultar a estampagem, uma chapa de Mg
com forte textura cristalográfica apresenta ainda comportamento mecânico altamente
anisotrópico com coeficiente de anisotropia normal R bastante diferente de 1 e forte
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assimetria nos regimes de tração e compressão das chapas a temperatura ambiente. No caso
do Mg, existem no máximo quatro sistemas de escorregamento e, por isso, a maclação
também é um importante mecanismo de deformação [54]. Visto que a maclação, ao contrário
do escorregamento de discordâncias, é um processo unidirecional, ela ocorrerá na liga apenas
quando o eixo cristalográfico ‘c’ da maioria dos grãos apontar em uma direção da amostra,
ocorrendo uma deformação trativa, devido à razão c/a  1,624 < 3 observada no Mg. Sendo
assim, em geral é observada a ocorrência de maclação e, consequentemente de um menor
limite de escoamento, na compressão de chapas com textura basal pronunciada.
Portanto, a melhoria da estampabilidade, bem como a redução da anisotropia normal
requerem a randomização das orientações dos grãos nos laminados de Mg [11]. Pesquisadores
tem demonstrado [12]-[14] que o uso de um processo de laminação assimétrico aumenta
consideravelmente a conformabilidade plástica das chapas de Mg através do enfraquecimento
da textura basal e a manutenção de tamanhos de grão refinados. O uso de velocidades
diferentes de rotação nos cilindros superior e inferior do laminador provoca deformações de
cisalhamento na direção da espessura da chapa, enfraquecendo assim a textura basal. A
laminação com a rotação de apenas um dos cilindros também tem sido eficiente.
Uma alternativa para a randomização das orientações dos grãos em laminados de Mg é
o uso de ligas com adição de elementos RE [55]-[57]. Estes elementos causam a formação de
diversas partículas intermetálicas e, por isso, tem sido referenciados na literatura, pela
ocorrência da formação de núcleos de recristalização estimulada por partículas (particlestimulated nucleation, PSN) nas ligas. A deformação de uma liga com partículas grosseiras
(geralmente > 1m) e indeformáveis ocorre de forma mais acentuada nas vizinhanças das
partículas, causando um acúmulo de discordâncias geometricamente necessárias nestas
regiões. Assim, a nucleação da recristalização é favorecida nestas regiões devido à elevada
desorientação no reticulado (Figura 5). Isso tem como consequência a aceleração da cinética
de recristalização em ligas contendo dispersões grosseiras de partículas. PSN tem sido citado
frequentemente como um importante mecanismo para randomização de texturas com
utilização no processamento de outras ligas metálicas, como por exemplo, as de Al [55].
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Figurra 5-Esquem
ma da estrutuura de subgrrãos ao redoor de uma paartícula duraa em materiaal altamentee
deforrmado, mostrrando a deforrmação acen
ntuada ao reddor da mesmaa [58].

Recentem
mente, foi moostrado quee uma laminnação de acaabamento a frio para produção de
chapas finas de Mg (aproxx. 0,5 mm de
d espessuraa) em diverrsos passes com cerca de 5 % de
m pode conntribuir parra minimizar a texturra dos lamiinados, se combinado
reduçção também
adeqquadamente com recoziimentos para recristalizzação estáticca [59].
DAGEM
2.5 - SOLD
2.5.1 - Solldagem do Magnésio
M
A
Apesar da boa fundibbilidade de diversas liggas de Mg, não é sem
mpre econoomicamentee
justifficável a fuundição de componente
c
es com geom
metria com
mplexa. Com
m a crescentte demandaa
por construções leves, o desenvolvvimento dee tecnologias de uniãão adequaddas para a
monttagem de paartes estrutuurais de Mg, como, porr exemplo, na
n carroceriia de autom
móveis ou naa
fusellagem de aeeronaves, teem se tornad
do um fato de relevância tecnológgica [60]. Atualmente,
A
,
junçõões em com
mponentes de
d Mg são efetivadas
e
p
principalmen
nte através de fixadorees de Al ouu
aço, ou da soldaagem por fuusão a arco TIG (do innglês, Tungssten Inert Gas)
G
e MIG (do inglês,,
Metaal Inert Gass) com proteeção de argô
ônio [33] [661].
E
Estruturas fixadas
f
meccanicamentee apresentam
m, além do aumento
a
dee peso, probblemas reaiss
com a corrosãão galvânicca e com a manutennção do toorque de contenção,
c
devido àss
deforrmações dee origem mecânica
m
e/oou térmica. Já na solddagem por fusão,
f
as prropriedadess
físicaas do Mg im
mpõem dessafios aos processos.
p
E comparaação com as
Em
a ligas de Al,
A existem
m
diferrenças signiificativas, que
q fazem com
c
que os conhecimeentos adquirridos com a soldagem
m
do A
Al não sejam
m diretamentte aplicáveiis [33]:
 O Mg possuii apenas a metade
m
da teemperatura de vaporizaação do Al, isto é 11000°C. Assim,,
a sua pressãoo de vaporiização no inntervalo de temperaturra relevantee para a solldagem porr
m
fuusão é de 3 a 4 ordens de grandezaa maior quee a do Al. Isto causa grrandes probblemas com
reelação ao apporte de callor introduzzido no metal de adiçãoo, podendo resultar naa ocorrênciaa
dee excessivoss respingos durante a soldagem.

44

 Devido ao seu elevado coeficiente de expansão térmica (maior que duas vezes o do aço
carbono e ainda 10 % maior que o do Al), o Mg apresenta grande tendência à distorção e
às tensões residuais, além da necessidade de aparatos rígidos de fixação, capazes de resistir
às elevadas tensões térmicas. Ligas fundidas devem ser submetidas a tratamentos térmicos
de alívio de tensões pós-soldagem [62].
 As ligas de Mg possuem ainda um intervalo de solidificação relativamente amplo, que
varia de aproximadamente 420 a 620 °C. Isto cria sérios riscos de formação de trincas a
quente e porosidade significante, se aliado à presença de fases eutéticas de baixo ponto de
fusão [63]. Ligas de maior resistência mecânica, como as do tipo ZK com elevados teores
de Zn, são sensíveis à formação de trincas, apresentando uma soldabilidade por fusão
especialmente baixa.
2.5.2 - Soldagem por Fricção e Mistura Mecânica (Friction Stir Welding)
Diante do presente contexto, a técnica de soldagem no estado sólido por fricção e mistura
mecânica (SFMM), patenteada pelo The Welding Institute (TWI) na Inglaterra, surge como
uma rota promissora para ampliar as aplicações industriais do Mg[64]-[66]. A Figura 6 ilustra
o princípio do processo que consiste em uma ferramenta rotativa não-consumível composta
por um pino e um ombro. Esta ferramenta penetra na junção a ser soldada, plastificando o
material e se movimentando na direção do cordão de solda, consolidando a junta. As partes
soldadas têm que ser fixadas sobre uma chapa de sustentação, que deve ter rigidez suficiente
para suportar as elevadas cargas exigidas no processo e para prevenir a separação da junta
[64]-[66]
Força axial suficiente para manter
o contato ferramenta/interface

Interface da
Junção

Lado de avanço da
solda

Bordo de ataque
da ferramenta
Ombro da
Ferramenta

Pino

Bordo de fuga da ferramenta

Lado de retrocesso
da solda

Figura 6- Princípio do processo de soldagem por fricção e mistura mecânica[67]

45

O calor é gerado pelo atrito entre a ferramenta, principalmente pelo seu ombro, e as peças
a serem soldadas. Este calor promove o amolecimento do material sem atingir o seu ponto de
fusão, permitindo o movimento da ferramenta ao longo do cordão de solda. O material
plastificado é transferido da superfície da ferramenta até a base do ombro, onde é forjado pelo
contato íntimo entre a superfície inferior do ombro e a superfície superior da chapa soldada. O
processo produz um furo remanescente ao final da solda, que vai sendo preenchido durante a
sequência de operação. Além disso, as camadas de óxido se rompem durante a operação,
permitindo uma soldagem autógena e limpa [66].
A geometria da ferramenta determina o fluxo de material, sendo um dos principais
parâmetros responsáveis pela qualidade da zona processada. Diversos tipos de ombros (plano,
côncavo, usinado, etc.) e pinos (cilíndrico, cônico, sem rosca, rosqueado, rosqueado com
canais, etc.) têm sido estudados e projetados, aumentando o leque de aplicações do processo.
No caso da soldagem do Mg, estudos experimentais combinados às simulações por elementos
finitos revelaram que o aumento do diâmetro do ombro e a textura rosqueada do pino,
principalmente, bem como ângulos maiores em pinos cônicos geram um aumento do limite de
resistência, bem como da ductilidade das juntas produzidas por SFMM [68][69].
Além da geometria da ferramenta, outras importantes variáveis devem ser ajustadas para
cada aplicação [67][70][71], são elas:
 Velocidade de rotação (, rpm) e de avanço (v, mm/min) da ferramenta: com o aumento da
velocidade de rotação ou diminuição da velocidade de avanço, é gerado um aumento no
aporte de calor mecânico introduzido pelo processo. Para evitar a formação de poros e
defeitos, o material que flui em torno da ferramenta deve ser suficientemente aquecido,
facilitando, assim, a deformação plástica. No entanto, elevadas temperaturas podem
promover a liquefação de fases minoritárias presentes no material a ser unido.
 Ângulo de ataque e profundidade de penetração da ferramenta: são fundamentais para a
qualidade da junção. Asseguram uma força suficiente de forjamento na zona traseira do
pino e previne que o canto da zona frontal seja introduzido dentro do material a ser
soldado.
 Força axial: controla a pressão que a ferramenta exerce sobre o material deformado
plasticamente. Quando controlado, ajuda a reduzir a variância do processo. O controle da
carga normalmente estabiliza a soldagem.
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q
as solddas SFMM
M são
Estudoos realizados em divversos mateeriais demoonstraram que
caracterizaadas por quatro
q
regiões microeestruturais (Figura 7)) [64][72]--[75], são estas
classificadas como:

Figura 7- R
Regiões micrro estruturaiss de uma SF
FMM entre a liga AZ31 e a de Al AA6040,
A
estuudadas
por EBSD [73][74].

 Zona dee mistura (Z
ZM): é a reggião que soffre intensa ddeformação
o plástica (F
Figura 7(b) e (c))
e desennvolve umaa elevada densidade
d
de
d discordââncias, quee pode ser a causa para a
ocorrênncia de um
ma recristaalização diinâmica. A microesttrutura é fina, de grãos
relativam
mente equiiaxiais e recristalizad
r
dos. Dependdendo da liga e doss parâmetroos do
processoo, a zona dee mistura poode ser tam
mbém caractterizada pelaa presença de
d uma estrrutura
similar à de casca da
d cebola (oonion ringss). A formaçção desta esstrutura tem
m sido atribuuída a
um efeiito geométrico do proccesso e estáá associado com o mov
vimento dee avanço doo pino
durante uma rotaçãão.
 Zona terrmomecanicamente afeetada (ZTM
MA): ocorre a cada ladoo da zona dee mistura (F
Figura
7(a) e (bb)). Estas reegiões sofreem deformaação plástica a níveis innferiores à zona de mistura,
podendoo, por isso,, não revelaar sinais dee recristalizaação. Nestaas zonas os grãos aparrecem
alongaddos e deform
mados.
 Zona teermicamente afetada (ZTA):
(
é a região subbmetida ao ciclo térm
mico e ondee não
existem
m sinais de deformaçãoo plástica (Figura
(
7(a))). É comum
m a todos os processoos de
soldagem e a sua extensão eestá relacionnada com o fluxo de calor, que, por sua vez,
v
é
controlaado pelos paarâmetros de
d soldagem
m, bem comoo pela liga selecionada
s
.
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 Á
Área de conttato do ombbro: é a região formadaa acima da zona de miistura, quanndo o braçoo
daa ferramentaa passa por cima da sollda.
A
As juntas taambém apreesentam um
ma assimetria caracterísstica em tornno do cordãão de solda..
As fforças resulltantes que atuam na ferramentaa nos moviimentos de avanço e de rotaçãoo
exibeem diferenças significcativas, qu
uando compparado o lado de avanço com o lado dee
retrocesso. Estaas diferençaas na veloccidade efetiiva da ferramenta poddem causarr diferentess
níveiis de deform
mação e, connsequentem
mente, microoestruturas distintas
d
noos dois ladoss do cordãoo
[64][[65][73].
P
Por se tratar de um processo
p
reealizado noo estado só
ólido, não ocorrem
o
esstruturas dee
soliddificação no cordão de solda e o prroblema relacionado coom fases intterdendríticcas frágeis e
causaadoras de porosidade
p
e ligas dee Mg é elim
em
minado. Atraavés do apo
orte reduziddo de calor,,
mateeriais de baixa soldabbilidade em
m processoos de fusãoo, (como ligas
l
de Al
A tratáveiss
termiicamente, da
d série 20000, por exeemplo), poddem ser soldados e menores
m
disttorções sãoo
produuzidas em comparaçãoo com os processos
p
dee soldagem
m convencio
onais. As prropriedadess
mecâânicas resulltantes são excelentes
e
e diversos materiais metálicos
em
m
[664]-[65][70]], conformee
provaado por testtes de fadigga, tração e dobramentoo, a Figura 8 mostra um
ma comparaação entre a
uniãoo por rebitees e solda SFMM.
S
Com respeito ao Mg, esttudos iniciaais realizadoos sobre ass
juntaas revelam que
q a eficiênncia das junntas é elevadda (de 80 a 100 %) [644][69][76].

Figurra 8- Falha em
e painéis dee Al sujeitoss aos mesmos esforços; a)
a unidos porr SFMM e b)
b unidos porr
rebitees[70].

O
Outra caraccterística daas soldas poor fricção e mistura mecânica
m
é a formação de texturass
cristaalográficas de deform
mação na ZM
Z
[64], as quais, em geral, se diferem
m daquelass
obserrvadas no metal
m
de basse. No caso do Mg quee é um metaal de estrutuura hexagonnal, existem
m
no máximo
m
qu
uatro sistem
mas de escoorregamentto e, por isso, a macclação tambbém é um
m

48

importante mecanismo de deformação [77][78].

Visto que a maclação, ao contrário do

movimento de discordâncias, é um processo unidirecional, ela ocorrerá apenas em direções de
deformação trativa, devido à razão c/a  1,624 < 3 observada no Mg. Isto implica na
formação de texturas na ZM diferentes daquelas observadas no metal de base, o que favorece
a ocorrência localizada de maclação na ZM, e as propriedades mecânicas das juntas soldadas
são afetadas [79]-[81]
Com relação à formação de tensões residuais, em geral, o processo SFMM gera apenas
baixos valores de tensão, devido às reduzidas temperaturas de soldagem. No entanto, quando
comparado com técnicas de soldagem por fusão, o processo SFMM necessita de uma fixação
mais rígida das partes a serem unidas, causando, portanto, uma restrição muito maior das
chapas soldadas. Esta restrição impede mecanicamente a contração térmica da ZM, bem como
das ZTMA e ZTA, causando tensões longitudinais e transversais ao cordão de solda
[67][72][82]. As tensões residuais são de relevância para as propriedades mecânicas da
junção, especialmente na fadiga [64][65][83].
O contínuo desenvolvimento da SFMM indica que ela está se tornando comercialmente
atraente para aplicações, tais como: navios, painéis de fuselagem aeronáutica, fabricação de
tubos, fabricação de caminhões, vagões ferroviários, e fabricação de equipamentos. No Brasil,
a Embraer já trabalha há vários anos no desenvolvimento desta tecnologia, que promete ser
mais rápida e de maior durabilidade que a união por rebites.
2.6-DIFRAÇÃO DE RAIOS – X
Quando um feixe de raios-X monocromáticos incide sobre um material cristalino
ocorre o fenômeno da difração. Imagine inicialmente que a incidência ocorra em um único
átomo isolado. Os elétrons deste átomo ficarão excitados e vibrarão com a mesma frequência
do feixe incidente. Estes elétrons vibrando emitirão raios-X em todas as direções com a
mesma frequência do feixe incidente. O átomo pode ser visto como uma fonte de emissão
esférica de radiação (princípio de Huyghens)[84].
Ao se incidir um feixe de raios-X sobre um cristal, onde os átomos estão
regularmente espaçados (periodicidade do arranjo cristalino), cada átomo será uma fonte de
emissão esférica de radiação. Netas condições poderá haver interferências construtivas ou
destrutivas entre as ondas eletromagnéticas se estiverem em fase entre si ou defasadas,
respectivamente. O comprimento de onda da radiação incidente deve ser da mesma ordem de
grandeza do tamanho da partícula a ser analisada.
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Con
nsidere os pllanos cristaalinos formaados por áto
omos orden
nados conforrme mostraa
Figurra 9.

Figura 9 - Esquema
E
da difração de Bragg
B

l de Braagg (Eq. 1) estabelecce as conddições neceessárias paara que ass
A lei
a
dadas por:
interferências coonstrutivas aconteçam,
n  d sen 

Eqq. 1

ondee n  númeero de átom
mos,  é com
mprimento de
d onda do raios-X em
m Angstrom
m
ngulo de inccidência ou reflexão do
o feixe inciddente.
(Å), d é distânciia interplanaar,  é o ân
A Figura 9 ilustra um
m difratômettro de raios X com a geeometria Brragg-Brentaano com um
m
goniôômetro horiizontal θ-2θθ.

Figurra 10 - Difrattograma esquuemático de raios X: T = fonte de raiios x; S = am
mostra; C = ddetector; O =
o eixoo ao redor doo qual a amoostra e o detector giram[884].

O feixe monocromát
m
tico de raio
os X é geraddo no ponto T, e as inntensidadess dos feixess
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m
de um
u detectorr (C), que está monttado sobre uma
difratados são detecttadas por meio
plataformaa móvel quee pode girar ao redor doo eixo O. Em
m um goniô
ômetro convvencional doo tipo
θ-2θ, a am
mostra e a pllataforma estão acoplaadas mecaniicamente dee modo quee uma rotação da
amostra em
m um ânguloo θ correlacciona na rotaação do dettector equivalente a 2θ..
Em uuma medição convenccional do tippo θ-2θ, a informação
o estrutural é obtida appenas
com respeito à direçãão normal à superfíciee da amostrra, geralmeente usado para analises de
fases. Isso não é suficciente, por eexemplo, para se analiisar a texturra cristalogrráfica e a teensão
m um materiial. Para esttas analises é necessáriio determinnar em diferrentes
residual prresentes em
direções doo material a frequênciaa de ocorrênncia das fam
mílias de pllanos difrataantes, atravvés do
monitoram
mento da áreea dos picoss de difraçãão, assim coomo o desloocamento dos
d picos soobre o
eixo 2θ.
A Figura
F
11 ilustra um difratômettro de quattro círculoss, utilizado
o neste trabbalho,
contendo uum goniôm
metro euleriiano. Este tipo
t
de gonniômetro permite
p
anaalisar a áreaa e a
posição doos picos de difração em
m diferentees direções do materiaal através doos seus disttintos
eixos de rotação e inclinação da amostrra. Neste tipo
t
de difratômetro, o círculoo θ é
m ser varriadas
desacopladdo do círrculo 2θ e ambas as posiçõões angulaares podem
independenntemente. Em
E vez de θ,
θ esse grau
u de rotaçãoo é chamado
o de ω, e oss quatro cirrculos
deste tipo de difratôm
metro são atrribuídos aos seus quatrro ângulos variáveis
v
ω 2θ, ϕ e ψ.. Para
ω,
ψ = ± 90 ° os eixos de
d rotação ddos três círculos ω, 2θθ e φ coinciidem [85]. Este goniôm
metro
euleriano permite
p
reallizar a mediição de difrractôgramass em diferenntes direçõees do materiial ao
rotacionar e inclinar a amostra em
m torno dos ângulos ω, ϕ e ψ.

Figura 11 - Esquema difratômetro
d
de 4 ciclos com a variáável azimutaal ϕ e o ânggulo de incliinação
ψ[85].
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2.6.1 - An
nálise da ten
nsão residual por DRX
X - Método sen2Ψ
s
A análise de tensão residual
r
por DRX pela técnica de sen
s 2Ψ ou múltipla
m
exposição, tem
m
por bbase a variação das distâncias
d
i
interplanare
es d(hkl) geradas
g
pelaa deformaçção elásticaa
contiida no mateerial para um
m conjunto particular
p
d planos criistalográfico
de
os {hkl}. Dessa forma,,
tem-se o registrro de um coonjunto de distâncias
d
interplanarees para umaa família {hh k l} comoo
nação Ψ da amostra com
m respeito à direção dee medição ou
o vetor de difração Q..
funçãão da inclin
A dirreção do veetor Q é deffinida pela bissetriz
b
do ângulo entre os vetorees corresponndentes aoss
feixees incidentees (k0) e diffratante (k). Vetorialm
mente, Q = k – k0, connforme ilusttra a Figuraa
12. Na
N inclinaçção Ψ = 0°° da amosttra, a direçção de meddição Q corrresponde à normal à
superrfície da am
mostra.

Figura 12
1 - Geometrria da construução do vetoor de difração
o ou direção de medição Q.

Essa técn
nica pode ser usada para materriais que apresentam
a
uma distrribuição dee
orienntação dos grãos aleattória ou quaase aleatóriia, que justtifique um comportam
mento quasee
isotróópico ou isotrópico
i
d proprieedades elásticas (mód
das
dulo de Yooung e coeeficiente dee
Poissson) do matterial.
As alteraçções no parââmetro de rede represeentam a defo
ormação eláástica induzzida por um
m
nsão trativaa leva à exxpansão daa
esforrço mecânico interno ou externoo. A preseença de ten
distâância interpllanar de um
ma família de planos {h
{ k l}, enqquanto que tensões coompressivass
reduzzem as distâncias innterplanares na direçãão de atuaação da foorça. Sendoo assim, a
deforrmação  medida
m
no reeticulado criistalino seráá dada por [86]:
Eqq. 2
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Onde
d0 = é a disstância interrplanar do material
m
livrre de tensõees.
d = é a disttância interp
planar após a deformaçção elástica..
Derrivando-se a lei de Braggg (Eq. 1), podemos obbter:

∆

tan

Eq. 3

Assim
m, a análisse da variaçção das disttâncias inteerplanares permite
p
a determinação
d
o dos
valores de deformaçãoo. Devido às
à caracteríssticas de tennsão e deformação pod
de ser necesssário
realizar as medições em várias direções
d
naa amostra, e para isso, a definição
o de pelo menos
m
dois sistem
mas de coord
denadas carrtesianas. Os
O dois sisteemas cartesiianos, assim
m como o ânngulo
azimutal  e o ânguloo polar ϕ sãoo ilustrados na Figura 13.
1


Sisttema de co
oordenadas da amostra S: o eixo S3 é a norm
mal à superrfície da am
mostra
enqquanto que S1 e S2 sãão direçõess muitas veezes dadas pela próprria amostraa, por
exeemplo, parallela e perpeendicular a uma
u solda.



Sisttema de cooordenadas do laboratóório L: o eixo
e
L3 é definido
d
com
mo a direçãão da
medição Q, qu
ue é a norm
mal aos planoos hkl refletidos. O eixxo L2 é paraalelo à supeerfície
a
e o eixo L1 é dado
d
pelo prroduto dos vetores
v
da amostra

.

Figura 13 - Orientação do
d sistema dee laboratórioo em relação ao sistema da
d amostra[86].

A matriz
m
de trransformaçãão ωij paraa os sistem
mas de coorrdenadas da
d amostra e de
laboratórioo é dada porr [86]:
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cos

cos ψ
sin
cos sin ψ

ωij =

sin cos ψ
cos
sin sin ψ

sin ψ
0
cos ψ

Eq. 4

Uma vez que o eixo L3 é definido pelos ângulos de medição ϕ e ψ, define-se a
componente de deformação ε’33 medida no sistema de coordenadas do laboratório e que está
relacionada com as componentes do tensor

de deformações na amostra e da matriz de

transformação  cf. Eq. 5:

′



′ ,ψ
ε

ψ
2

ε

ε
ψ

ψ ε
cos sin 2 ψ

ε

ψ
ε

Eq. 5

2ψ

Assim um mínimo de seis medições em direções diferentes para ϕ e ψ permitem a
determinação do tensor de deformação triaxial. Uma vez que o tensor de deformações

é

determinado, podem-se calcular as componentes do tensor de tensões , aplicando se a Lei de
Hooke. Entretanto, substitui-se usualmente o módulo de elasticidade E é o coeficiente de
poisson  macroscópicos pelas constantes elásticas de difração s1 e ½ s2 [86], que, para
materiais não isotrópicos, dependem da família de planos {hkl} usada na medição das
deformações:
Eq. 6

1
2

Eq. 7

1

Dessa

forma, a equação básica para a análise da tensão residual usando a DRX é obtida [86]:
1

,ψ

1

11

22

1
2

33

2

2

ψ
1
2

sin 2

Quando as deformações

ψ

,

33

Eq. 8

ψ
sin 2 ψ

2ψ

medidas em várias direções da amostra, definidas pelos

ângulos ϕ e ψ, não são afetadas por gradientes de tensão próximos à superfície, o estado de
tensão médio é o mesmo para cada medição. Além disso, frequentemente as componentes de
cisalhamento

e

podem ser desprezadas. Cumprindo-se razoavelmente estes requisitos
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a Eq. 8 redduz-se para:
′

′

,ψ

1
2

3
1
2

Eq. 9

ψ

sin
n2

Com:
sin 2

′

e a diferen
nciação

,e

1

ψ

2

2

Eq. 10

33

Já ppara mediçõões próximaas a superfíccie ou no caaso de amosstras finas (estado
(
de teensão
plana), poode-se assu
umir que

0 . Assim,
A
o vaalor da ten
nsão residuual

diretamentte a partir daa inclinaçãoo m de

′

⁄

é obtido
o

.

1

Eq. 11

2 2

A Figura 14ilu
ustra a relaação linearr para umaa série de medidas de
d difração para
diferentes ângulos
â
ψ, obtendo asssim uma cuurva da deformação inteerplanar verrsus

Figura 14 - Técnica

ψ [86].

ψ.
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Realizando medições em diferentes direções

0°,

(por exemplo,

90°

45° ), o tensor de tensão bidimensional é obtido. Observa-se que não é necessário o
conhecimento de
diagrama ′

por

do material livre de tensões e o valor de
ψ. Já

é obtido pela inclinação m no

pode ser obtido pelas direções de ψ* livre de tensões, que é

dada por:

1

ψ

Eq. 12

A Figura 15 mostra as possíveis distribuições não lineares para o gráfico de

,ψ por

ψ. Na Figura 15(a) tem-se o comportamento que indica a anisotropia (propriedades
físicas que variam com a direção) do material. E pode ocorrer por diferentes razões:


Efeitos da granulometria grosseira - quando o numero de cristalitos no volume
medido é pequeno para cumprir a exigência do estado quase isotrópico do material,
então a anisotropia tensão deformação dos cristalitos individuais que contribuem para
a intensidade da difração causa as oscilações no gráfico de

ψ. Neste

,ψ por

caso o número de cristalitos analisados deve ser aumentado, seja pelo volume de grãos
analisados, ou por oscilação (rotação e/ou translação) da amostra durante a medição,
aumentando dessa forma o número de cristalitos refletores.


Textura: no caso de amostra com cristalitos com orientação preferencial, a anisotropia
elástica e/ou plástica do material leva a não linearidade no gráfico de

,ψ por

ψ.
A curvatura obtida na distribuição da deformação interplanar (Figura 15(b)) ocorre
quando o volume estudado depende da medida na direção para ϕ e ψ, e tensão ou gradientes
de

estão presentes. Então cada medida representa outro estado de tensão média ou médio
.
A distribuição da deformação interplanar com uma divisão entre positivo e negativo de

ψ (Figura 15(c)) ocorre pela presença dos componentes de tensor em

e

.Esse tipo de

distribuição é característico de um estado de tensão após usinagem intensa na superfície.
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Figurra 15 - Tiposs de distribuiição não lineear [86].

2.66.2 - Texturra Cristaloggráfica
A textura criistalográficaa descreve a distribuiição de orientação doos cristalitos (ou
grãos) em
m uma am
mostra policcristalina e representaa um dos parâmetroos básicos para
caracterizaação de um
m material policristalino
p
o. A análisse de texturra é um méétodo estatíístico,
portanto, é necessárioo analisar um
u numeroo suficiente de cristalittos, que sãão caracterizzados
pelos seus respectivoss sistemas de
d coordenadas do cristtal KA (Figuura 16). Em primeiro
p
luggar, a
ntação tem que ser reelacionada com um sistema
s
de coordenadaas da
distribuição de orien
u
a orientação
o
g de todos os grãoss. O sistem
ma de
amostra (oou do material) KB usando
coordenadaas da amostra pode sser definidoo pelo moddo de defo
ormação ouu pela form
ma da
amsotra. N
Na Figura 166, o sistema de coordennadas da am
mostra é ilustrado paraa um processso de
laminação (RD – direeção de lam
minação, TD
D – direção transversal
t
e ND – dirreção normaal). A
o da orienttação ƒ(g) resultante
r
representa a fração vollumétrica ddV de
função de distribuição
m um deterrminado inccremento de
d orientaçãão dg. Um
ma descriçãoo detalhadaa dos
grãos com
diferentes m
modos de se descreverr a orientaçãão g dos grããos através dos
d ânguloss Eulerianoss, dos
índices (hkkl)[uvw] ou da matriz dde rotação pode
p
ser enccontrada em
m [87][88].
Em
m segundo lugar,
l
a distribuição da orientaçção pode depender
d
daa localizaçãão do
elemento dde volume dentro
d
de um
ma amostra compacta, de modo quue um gradiiente de texttura é
observado.. Exemplos típicos sãoo os produtoos semiacabbados. Conssequentemen
nte, a orienntação
do cristal ttem que ser relacionadda não som
mente com o sistema de
d coordenaadas da am
mostra,
mas tambéém com ass posições x,
x y e z na amostra, no que see denomina estereologgia de
orientação[87].
m terceiro lu
ugar, a textuura cristaloográfica medida, docum
menta o preesente estaddo do
Em
material. Q
Qualquer traatamento terrmomecânicco ou recozzimento pod
de alterar a textura,
t
de modo
m
que durantte um trataamento a teextura mudda com o tempo
t
em função doss parâmetroos do
processo. Para um entendimennto detalhaado de taiis processoos, é de grande
g
inteeresse

577

acom
mpanhar a mudança
m
de textura durrante o proccessamento. Portanto, recentemennte métodoss
in-sittu para anállise de textuura têm sido
o desenvolvvidos e requ
uerem possiibilidades de varreduraa
rápidda adaptadas às velociddades de reaação, como por exemplo, em casoos de recristtalização ouu
carreegamento mecânico[87
m
].

Figurra 16 – Definnição da orieentação g paara um grão individual. KA
K é o sistema de coorddenadas paraa
um ccristalito (ou grão), KB é o sistema de coordennadas da amoostra ilustraddo com as direções
d
RD
D
(direçção de laminnação), TD (ddireção transversal) e ND
D (direção noormal).

Devido à estrutura cristalina do materiaal, as proprriedades físsicas e meecânicas dee
m
que a textura crristalográficca também descreve a
monoocristais sãão anisotróppicas, de modo
anisootropia de propriedaddes de um
m policristal. Conseqquentementee, a anisootropia dass
proprriedades dee um materrial policrosstalino textuurizado (tais como módulo
m
de elasticidade,
e
,
conddutividade elétrica,
e
exppansão térm
mica, anisotrropia plásticca ou compportamento magnético))
situaa-se entre a anisotropia do monocrristal e o coomportamennto isotrópicco de um material
m
sem
m
orienntação prefeerencial de grãos, con
nforme ilustra o diagrrama em cooordenadas polares naa
Figurra 17[87].

Figurra 17 – Anisootropia de monocristal e policristal
p
[887].

As figuraas de polo são
s usadas para
p a repreesentação grráfica das teexturas. Um
ma figura dee
polo é uma proojeção de direções
d
em
m um planoo. Muitas vezes
v
a projjeção estereeográfica é
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o na Figura 18a. Uma direção
d
é deefinida por uma
u
linha de
d centro dee uma
usada, quee é mostrado
esfera (O) até um poonto na supperfície da esfera (A).. A direçãoo pode ser, por exempplo, a
normal de um conjunto de planoos de rede. Quando
Q
o ponto
p
A é visto
v
do pon
nto P, o ponnto de
intersecçãoo B marca a projeção estereográffica da direeção

em
m um plano. As orientações

determinaddas desta fo
orma podem
m ser desenhhadas em um
ma grade polar
p
(Figuraa 18b). Quanndo a
distribuição de intenssidade é obbtida a parttir da mediição de um
ma reflexão em treliçaa com
mostra é rotaacionada em
m torno de dois
d eixos (ângulos
(
α e β) e desennhado
índices hkll, onde a am
em cada grrade polar usando
u
linhhas de contoornos, é chaamada de figgura de póllo. A intensidade
difratada é proporcio
onal à fraçãão de cristaalitos dentroo do volum
me ensaiadoo e orientaddo na
direcção esspecifica[877].

Figura 18 – (a) projeçãoo estereográffica. (b) Grad
des polares na
n qual são desenhadas
d
a figuras dee polo.
as
(c) Parte da grade polar usada para figura
f
de polo
o invertida de
d um material cubico[87
7].

Trêês ângulos são
s necessárrios para deefinir a orieentação de um
u cristalitoo em relaçãão aos
eixos de uuma amostrra, onde diiferentes co
onjuntos de ângulos sãão possíveiis. Uma escolha
comum é o conjunto dos
d ânguloss de Euler φ1,
φ ϕ e φ2 para
p
as rotaações conseccutivas em torno
do eixo z, eixo x e no
ovamente eiixo z [88]. Matematica
M
amente, a teextura pode ser descritaa pela
F) f (g) com
m a orientaçção g (φ1, ϕ, φ2). Coomo a
função de distribuição de orienttação (ODF
n dependde do ânguloo de rotaçãoo em volta do
d vector de dispersão, dois
intensidadee difratada não
ou mais núúmeros de polos
p
têm de
d ser determ
minados parra um cálcu
ulo da ODF, onde o núúmero
necessário de figuras de polos e as escolhass adequadass dos planos hkl depenndem da sim
metria
do cristal e da simetrria da amosstra. Funçõees de distribbuição da orientação
o
são
s normalm
mente
traçadas paara um conjjunto de vallores diferenntes de φ1 (por
(
exempllo, a cada 5º),
5 para cadda φ1,
a distribuiçção é desenh
hada como um gráfico
o de contornno com os eixos ortogoonais ϕ e φ2 [88].
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Uma descrição muito prática da função de distribuição da orientação, que pode ser calculada a
partir de φ1, ϕ e φ2, é o plano cristalografico (h k l) e a direção cristalografica (uvw) paralelos
à direcção de laminação. Uma representação da orientação do cristal em relação à orientação
da amostra é chamada de figura de polo invertida. Apenas uma parte da grade polar é
necessária para tal representação, dependendo da simetria cristalina do material (Figura
18c)[87].

2.6.2.1 - Medição de Textura em Laboratórios
2.6.2.1.1 ‐ Difração de Raios‐X
Como método laboratorial padrão, a difração de raios X é a mais comumente utilizada
para medições de textura. A configuração essencial de um difratometro de textura de raios-X
Consiste de um tubo de raios-X, um detector e um goniômetro de quatro círculos chamado
Berço Eulerian. Dois métodos de medição da figura de polo são geralmente utilizados, a
reflexão e geometria da transmissão (Figura 19). A amostra é rodada em dois eixos, inclinação
(χ na reflexão e ω na transmissão) e rotação (ϕ na reflexão e χ na transmissão) em uma
posição fixa do detector (2ϴ) para um determinado plano cristalográfrico. Como os raios X
são fortemente absorvidos pela matéria, a transmissão geometria é aplicável a películas finas
ou materiais com baixa absorção. Figura 20 representa a figura de polo de grade de 5 x 5 em
inclinação e rotação, e a figura de polo com a cobertura em uma posição de amostra usando
diferentes tipos de detectores. Mais que uma figura de polo pode ser medida simultaneamente
usando

um

detector de posição sensível (detector de linha) cobrindo mais de uma reflexão. Dentro
Além disso, vários pontos de medição em cada figura de polo podem ser cobertos
simultaneamente utilizando um detector bidimensional sensível à posição (detector de área).
Devido ao baixo poder de penetração e ao pequeno tamanho do feixe em Difração de raios-X
de laboratório, quando comparados com os de nêutrons, baixas estatísticas de grãos são
obtidos em materiais de granulometria grosseira. Para aumentar as estatísticas de grãos, as
amostras são osciladas em alguns milímetros durante as medições e são assumidas texturas
homogêneas na área oscilada. Outra forma de aumentar as estatísticas é adicionar os números
de polo medidos em mais de uma posição (ou amostra). Devido ao forte efeito de desfocagem
e à geometria de difração, as figuras polares completas não podem ser medidas por difração
de raios-X de laboratório. Na geometria de reflexão, a medição da figura do polo é realizada
em geral até χ 70º ou no máximo χ 85º. Pelo contrário, a parte periférica da figura de polo é
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o valores dos
d polos sãão medidos até ω
coberta na geometria de transmisssão. Na traansmissão, os
55º ou no m
máximo ω 60º[87].
6

Figura 19 – Geometria de difraçãão nas meddições de figguras de poolo; a) em reflexão
r
e b)
b em
transmissãoo[87].

Figura 20 – a) Figura dee polo medidda com espaaçamento de 5x5 na inclin
nação e rotação. Cada poonto é
medido inddividualmente, por um pponto ou um
ma linha de detector. b)) Imagem dee difração de
d Mg
extrudado em um dettector de áreea. A figuraa de polo é coberta por uma linha de difração nesta
(
é marcado na imagem a) por um
ma linha pretta[87].
imagem, poor exemplo: (002)

Divversos métoodos são usados para se
s obter figguras de pollo completaas, por exem
mplo,
recálculo da figura de polo a partir da função dee distribuiçção de oriientação (O
ODF),
missão com
m o método de reflexãoo, ou o uso
o de amostrras oblíquas. No
combinaçãão de transm
entanto, oss dois últim
mos métodoss são raram
mente utilizaados devidoo a dificuldaades na meedição
preparaçãoo de amostras, enquantto que o cállculo ODF se tornou procediment
p
to em análiise de
textura de raios-X. Encontra-se
E
frequentem
mente em medidas
m
prááticas que alguns picoos de
difração eestão localiizados muiito próximoos uns dos outros ou
o totalmennte sobrepoostos,
especialmeente em am
mostras poliffásicas e/ouu materiais com baixaa simetria cristalina.
c
N
Nesses
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casoss, os picos sobrepostos dificilmen
nte serão usados para medições, a menos quue se possaa
emprregar o pico
o de ajuste matemático
o para picoss. Apesar das
d limitações acima, a técnica dee
difraação de raioos-X de labboratório é o mais am
mplamente utilizado
u
paara análise de textura,,
deviddo à facilidaade no uso, baixo custoo e preparaçção de amosstra relativaamente fácil[87][88].
2.6.2.1.2 ‐ Difração de
d Elétrons
A determiinação de orientação
o
p difraçãoo de elétronns é realizadda pela inddexação doss
por
cham
mados padrõões de Kikuuchi ou paadrões de pontos de diifração, utilizando, poor exemplo,,
Difraação de áreaa (SAD) ou difração dee elétrons coonvergentess de pequenno ângulo (S
SCBED). A
Figurra 21 ilustra a formação
o da linha Kikuchi
K
e poonto padrão SCBED. Os
O padrões Kikuchi
K
em
m

MEV
V e MET são
s formadoos de maneeira semelhhante. A únnica diferença é que em SEM oss
elétroons de retro
oespalhadoss têm uma direção
d
oposta para o feixe
f
incidennte, enquannto no MET
T
os elléctron trannsmitidos formam
f
os padrões dee Kikuchi. Quando um
m feixe de eléctron é
direccionado parra uma am
mostra cristaalina, os elééctron são dispersos a partir dee planos dee
retícuulo de acorddo com a lei de Bragg. Esses elécttron dispersos emergem
m ao longo de
d cones dee
difraação tendo um
u angulo de
d abertura de
d 180º - 2ϴ
ϴ[87].

Figurra 21 – a)F
Formação dee linhas de Kikuchi no MET. b) Padrões de ponto
p
em ME
ET-SCBED,,
padrõões de Kosseel-Möllensteedt no caso 2α<2ϴ[87]].

Quando os cones dee elétrons difratados
d
crruzam uma tela, eles formam
f
linhhas Kikuchii
na teela. A utiliização de SCBED
S
em
m resultadoss de MET tem melhoorias signifficativas naa
resollução espaccial abaixo de 10 nm, enquanto SAD
S
fornecce informaçção média de
d cerca dee
0,5µm
m. Uma vez que o feixxe é focalizzado para um
m ângulo de
d convergên
ncia menorr (2α) que o
ânguulo de difraçção (2ϴ), o padrão de ponto
p
não soobreposto pela
p difraçãoo elástica de elétrons é
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observado no MET, denominado padrão

de Kossel-Möllenstedt. Com a ajuda dos

desenvolvimentos de Microscopia eletrônica, técnicas de computador e indexação
automatizada de padrões, por exemplo, indexação de padrões de Kikuchi com base na
transformação de Hough, ou SAD padrões pontuais indexados por casamento de padrões, a
difração de elétrons tornou-se uma ferramenta importante para a análise de microestrutura e
textura. O poder real da difração de elétron na análise de materiais está na determinação
simultânea de orientação e microestrutura com alta resolução angular e lateral em uma
posição definidas da amostra. Também, a análise química de energia dispersiva de raios-X
(EDX) pode ser realizada simultaneamente com mapeamento de orientação. Baseado nas
possibilidades acima, os componentes de textura podem ser separados em relação aos
elementos microestuturais, por exemplo, composição química, tamanho de grão, fase,
posição, etc. Importante da difração eletrônica é a possibilidade de medição direta da textura,
a orientação tridimensional no ponto de medição é determinada pela indexação dos padrões de
difração. Portanto, os resultados de difração eletrônica podem ser apresentados diretamente no
espaço de orientação sem adição de cálculos matemáticos, que são necessários em medições
de raios-X e Nêutron. Com base nesse recurso, os possíveis erros que ocorrem durante os
tratamentos matemáticos podem ser evitados em difração de elétrons. No entanto,
mapeamento de longo tempo e grande escala é necessário para se obter estatísticas
satisfatórias para a determinação da textura global, o que dificilmente se obtém no TEM. A
qualidade de difracção é muito sensível às condições de amostra, por exemplo, planicidade da
superfície da amostra, tamanho de grão, densidade de deslocamento, condutividade elétrica,
etc. Em difração de eletrons retroespalhados (EBSD) em MEV, Figura 22, os elétrons
penetram apenas algumas dezenas de nanômetros, aqualidade do padrão é ainda mais sensível
do que no TEM. É geralmente recomendado para usar correntes de alto feixe para obter uma
alta relação sinal/ruído em MEV-EBSD e também para aplicar polimento eletrolítico para
evitar danos na amostra durante a preparação[87].
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Figurra 22- Repreesentação esqquemática do
d MEV no modo EBSD
D. a) Repressentação esquuemática do
o
arranj
njo interno do
d MEV parra uso do EB
BSD, com o posicionam
mento da am
mostra inclinnada 70º em
m
relaçãão ao feixee de elétronns e do dettector de EB
BSD em frrente da am
mostra; b) reepresentação
o
esqueemática da difração
d
de elétrons
e
confforme lei de Bragg, mosttrando como
o é formado as linhas dee
Kikucchi no MEV
V-EBSD.

2.7- TOM
MOGRAFIA
A COMPUT
TADORIZA
ADA (TC)
A primeiira varredurra por Raioo-X em Tom
mografia Co
omputadorizzada foi feitta em 19722
por G
Godfrey N. Hounsfieldd no laboraatório de peesquisa EM
MI em Londdres [89]. A Figura 233
mosttra os princíípios básicoos em 3D dos Raio-X de
d tomografia computaadorizada. Os
O Raios-X
X
são ggerados na fonte
f
de Raio-X, que atravessa
a
um
ma amostra e são colhid
dos por um detector. A
amosstra fica fix
xada em um
ma base girratória, e as
a mesmas completam
m o giro de 360º entree
passees. Essenciaalmente, é usado um feixe cônicco e um detector de matriz que possibilitaa
analiisar pequeno
os detalhes ou grandes áreas da am
mostra. Um conjunto dee imagens projetadas
p
é
captuurado em ceertas posiçõões angularees, e para a reconstruçãão de uma imagem
i
triddimensionall
são uusados algorritmos mateemáticos.
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Figurra 23- TC esqquemático [T
Tese Stefan]

d
p Wilhelm
por
m Conrad Roentgen,
R
São gerados usando um
m tubo
O rraio-X foi descoberto
de Raio-X,, que esta essquematizadda na figuraa 1. O catoddo (filamentto) é aquecido e elétronns (e-)
são emitiddos e acelerados por um
ma Tensão U [90]. Oss elétrons acelerados
a
c
colidem
com
m um
ânodo quaando então desaceleram
m para umaa velocidadee de aproxiimadamentee 1 mm/s a uma
distância de
d 10 a 100nm [91]. Essas
E
interaações são transferênci
t
ias de enerrgia cinéticaa dos
elétrons aoos átomos do materiaal do anodo
o. Essa eneergia cinétiica, energiaa de movim
mento
adquirida com a acelleração doss elétrons, pode ser trransferida para
p
o anodo na form
ma de
energia térrmica (caloor) ou eneergia eletrom
magnética (radiação infravermel
i
lha ou raioos X,
podendo estes últimoss ser radiaçção caracterrística ou dee freamento
o), diminuinndo a velocidade
dos elétronns até estes pararem.
p
Esssa conversão de energgias depende em que paarte do átom
mo do
material o elétron vai interagir. Os
O átomos são
s composttos por um núcleo (próótons e nêuttrons)
e camadas orbitais occupadas por elétrons. Então,
E
os eléétrons aceleerados em direção
d
ao anodo
a
podem inteeragir tanto com o núcleo dos seuus átomos, ccomo com os
o elétrons das
d suas divversas
camadas orrbitais [90]..
2.7.11 - Reconstrrução de daados
Parra a realizaçção de tomoografia com
mputadorizadda são neceessárias diveersas imageens de
projeção obtidas
o
em diferentes direções radiográficas. A Figurra 24 mostrra uma im
magem
radiográficca de projeçção. Em uma medição de
d TC os Raaios X incid
dem sobre uma
u amostraa fixa
com intenssidade I0 e são
s colhidoos do outro lado da am
mostra por um
m detector com intensidade
menor Id, cconforme deescrito pela lei de Lambbert-Beer (E
Eq. 13) [92]].
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Eqq. 13

nsidade do feixe
f
antes de
d atravessaar o materiaal absorvedoor
Ondee: I0 = Inten
Id = Inteensidade do feixe após de atravesssar o materiaal absorvedor
μ = coefficiente de atenuação
a
linnear
x = espessura do maaterial absorrvedor
O coeficiente de ateenuação lineear μ dependde do materrial e comprreende os effeitos
d espalham
mento, além da produçãoo de pares.
fotoeelétricos e de

Figgura 24 – Im
magem de raddiográfica em
m uma amosttra de ZK60 com
c
2,5% em
m peso de mischmetal
m
comprimidaa [93].

Após a captura
c
de uma
u
imagem
m radiográffica, o prato
o giratório é rotacionaddo com um
m
passoo angular definido
d
e uma
u
nova im
magem seráá capturadaa. Este proccesso é repeetido váriass
vezes até centeenas de im
magens de projeção
p
foorem adquirridas. A quuantidade de
d imagenss
ejada e do detector
d
utillizado. O método
m
de fiiltered backk projectionn
depende da resoolução desej
P) [93], é usado
u
para a reconstruução de dados tridimeensionais (F
Figura 25) a partir dee
(FBP
imaggens de projeção bidimeensional.

F
Figura 25 – Reconstrução
R
o tridimensioonal- amostraa de ZK60 coom 2,5% em peso de misschmetal
comprimidaa [93].
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 - MATERIAIS
Para a execução deste trabalho, todas as ligas foram confeccionadas no departamento de
Engenharia de Materiais da EESC (SMM-USP). A liga ZK60 que tem composição química
esperada de Mg-6%Zn-1%Zr em peso, foi confeccionada usando as seguintes matérias
primas: magnésio metálico, liga de adição Zirmax (Mg-33,3%Zr) e zinco eletrolítico. Para as
ligas ZK60-1,5RE e ZK60-1,5RE Tixo que tem composição química esperada de Mg-6%Zn1%Zr-1,5%RE em peso, foi confeccionada usando os mesmos elementos da liga ZK60 e
acrescentado 1,5 % em peso de mischmetal (55 % Ce, 24 % La, 15 % Nd, 4 % Pr).
3.2 - FUNDIÇÃO
As fusões foram feitas em um forno resistivo com sistema de agitação mecânica
acoplado, conforme mostrado na Figura 26, com capacidade de aquecimento de até 15 ºC por
minuto e temperatura máxima de trabalho de 900 ºC, este equipamento foi projetado pelo
autor deste projeto atendento às necessidades para a confecção de ligas de magnésio,
principalmente no quesito proteção atmosférica, uma vez que as fusões de ligas de magnésio
apresentam altos riscos se ouver contato de oxigênio com o material acima de 100 ºC, pois
nesta temperatura o magnésio passa a ser considerado combustível e acima de 350º C o
mesmo é considerado explosivo [94]. Uma vez inflamado, o risco de explosão passa a ser
eminente, pois o material se aquece muito rápido, dificultando a ação corretiva. Caso ocorra
algum incidente, deve se usar extintores de incêndio expecificos e/ou areia em grande
quantidade, com a finalidade de barrar o contato do oxigênio do ar com o material. O controle
atmosférico é extremamente importante nas fusões de ligas de magnésio, e com a finalidade
de manter o menor custo possível com alto nível de qualidade na produção, foi mesclado de
forma sistemática o uso de bomba de vácuo e adição de gás (argônio), conforme a sequência
seguinte: depois do forno lacrado e antes de ligar as resistências, a bomba de vácuo é acionada
até a pressão de -0,45 a -0,6 bar, quando então é introduzido argônio até a pressão atingir 0
bar, a bomba continua ligada durante todo o processo e a vazão de argônio é controlada entre
2-4 l/min. A pressão interna foi mantida entre -0,15bar e -0,3bar, para evitar a perda de
material por evaporação.
O sistema de agitação mecânica se movimenta na posição vertical quando acionado em
um percurso de aproximadamente 450 mm sob um trilho fixo, a agitação é feita por um motor
de 0,5 cv conectado a uma pá fabricada de aço SAE AISI1020 (Figura 27(b)). A pá em
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u
softtwares tridiimensionaiss para
formato dee elice (rossca de transsporte) foi projetada usando
garantir efficiência, poois a mesm
ma tem inflluência direeta na com
mposição, hoomogeniedaade e
refino da microestruttura. Nestee projeto, a pá com velocidade
v
de rotaçãoo de 10 Hzz, foi
0 ºC e retirrada no fim
m do processso, seguinddo os
introduzidaa durante o aquecimennto em 760
intervalos térmicos
t
dee cada materrial, conform
me E.P. Silvva et. all [944]e apresenntado no Cappítulo
4.

Figura 26- IImagens do forno
f
resistivvo usado para a fusão dass ligas ZK600 e ZK60-RE
E.

Parra a fusão das
d ligas fooi usado um
m cadinho ccilíndrico, com
c
diâmetrro de 120 mm
m e
altura de 4420 mm, coonfeccionado em aço SAE
S
AISI10020. O material do Caadino, bem como
da pá de m
mistura, forra selecionaados visndoo eficiênciaa e custos, pois,
p
o açoo 1020 apreesenta
baixo custoo e tem tem
mperatura dee trabalho superior
s
à de
d fusão das ligas de magnésio.
m
F
Foram
fundidos aproximadam
a
mente 5 Kg
K de Mg em
e cada etaapa de fusãão e, para suprir as perdas
p
causadas ppor evaporaação e/ou decantação, foi adicioonado mateeriais confoorme a segguinte
proporção:: Mg-8,5%Z
Zn-1,5%Zr em peso paara liga ZK
K60 e para ligas
l
ZK60-1,5RE e ZK60Z
1,5RE Tiixo foi accrescido 2 %p/p de
d Mischm
metal, estess valores foram obbtidos
experimenttalmente, um
ma vez quee a evaporaçção dependee do tempo de permanêência do maaterial
em alta tem
mperatura, da
d magnitudde do vácuo
o aplicado e a decantaggem depend
de dos elem
mentos
de liga utillizados paraa fundir a ligga e do sisteema de agitaação.
As ligas do tip
po ZK apreesentam tenndência de formação
f
de
d trica à qu
uente durannte os
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proceessos de soolidificação, devido ao
o alto coefiiciente de dilatação
d
téérmica do magnésio
m
e
diferrenças de patamares
p
t
térimicos
m
muito
grannde entre os
o intermetáálicos do tipo
t
MgZnn
(tempperatura de fusão de ~350º)
~
e o magnésio
m
(teemperatura de fusão de
d ~610ºC)[94]. Com a
finaliidade de ob
bter melhorees propriedaades mecânnicas nas ligas estudadaas, através do
d refino dee
grão,, homogen
neidade química, aussência de porosidade e trincass de solidiificação, o
resfriiamento paassou a serr controladoo através do
d método de resfriam
mento direccionado em
m
moldde permaneente, conheccido em innglês como:: Permanen
nt Mould Inn direct Chhill Castingg
(PMIICC), apressentado na Figura 27. O cadinho foi
f retirado do forno e mergulhanndo em um
m
reserrvatório conntendo águaa a temperatura ambiennte, com veelocidade dee descida coonstante dee
aproxximadamennte 100 mm//min.

a)

b)

Figurra 27- Permaanent Mouldd In direct Ch
hill Casting (PMICC); a)) imagem representativa do PMICC;;
b) im
magem mostrra o momennto em que o cadinho contendo
c
a liga
l
de Mg é mergulhaddo de formaa
continnua em águaa.

3.3 - MAC
CRO TOMO
OGRAFIA
As análisees de macroo tomografiia foram realizadas usaando o tom
mógrafo de dupla
d
fontee
calcuulada RayScan 250E iinstalado na
n Universiddade de Ciiências Apllicadas Cam
mpus Wels,,
Áusttria (FHOÖ Wels), Figgura 28. Parra a realizaçção da análiise os seguintes parâmeetros foram
m
utilizzados: tamaanho de Voxxel de 115 µm, energia de 190 kV
V, corrente de 630 µA
A, tempo dee
50000 ms, projeçção de 1080 e filtro de estanho
e
(Snn) de 1 mm.
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Figura 28- ttomógrafo dee dupla fontee calculada RayScan
R
250E

3.4 - ANÁLISE
ES MICROE
ESTRUTUR
RAIS
As lligas foram
m preparadaas para annálise metaalógrafica nos
n
modos tradicionais de
lixamento com papel de SiC até #4000,
#
polimento com OPS (Sílicca coloidal) por 30 seguundos
seguido dee polimentoo com pastaa de diaman
nte de 0,255 m e finaalizado com
m polimentoo com
OPS por 10-15 segunndos. Para as
a análises por
p MEV no
n modo de Difração de
d Elétrons Retro
R
a amostras foram lixaddas em papeel de SiC manualmentee e sem apliccação
espalhadoss (EBSD), as
de força atté #2500 luubrificada com
c
água e #4000 com
m álcool, polimento manual
m
duraante 2
minutos coom OPS. Em
m seguida, foi realizaddo um polim
mento em máquina
m
com
m carga de 10 N
por 90 minnutos em pasta de diaamante de 0,25
0
µm e finalizado
f
c
com
polimeento manuall sem
carga por 30 segundoo com OPS. A preparaação para EBSD
E
é mais crítica, pois,
p
as amoostras
d deformaçõeso causadas pela preparação,
p
além de camadas finnas de
devem estaar isentas de
óxidos, com
mum em lig
gas de magnnésio, dificu
ultarem a obbtenção de bandas
b
de Kikuchi.
K
As m
microestrutuuras foram analisadass por Micrroscopia Ópptica em um
u equipam
mento
SteREO D
Discovery V12
V
da Zeeiss e por Microscóppio Eletrôn
nico de Vaarredura (M
MEV)
utilizando um microsccópio FEI Inspect
I
FL550 e ZEISS Ultra 55, nos
n modos de
d elétrons retro
E). As análiise no modoo EBSD forram feitas em
m um
espalhadoss (BSE) e ellétrons secuundários (SE
microscópiio ZEISS Ultra
U
55 com
m um detecctor da Oxfford e os resultados forram processados
com o softw
ware Chann
nel 5 da Oxford.
3.5 - LAMINAÇ
ÇÃO
Decorrennte da limitação do laaminador (F
Figura 12(a))), quanto à geometriaa das placass e às
taxas de ddeformação aplicadas, foram usad
das placas ccom dimen
nsões iniciais de: 50x660x17
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mm de largura, comprimennto e espesssura, respecttivamente. Todas
T
as chhapas foram
m laminadass
para redução tottal de aproxximadamentte 65 %, segguindo passees conformee descrito abbaixo:

- ZK
K60: temperratura de 3115 °C, passees de 10 % de
d redução.
- ZK
K60-1,5RE e ZK60-1,,5RE-TIXO
O: temperatuura de 345 °C, passess iniciais dee 2,5 % dee
reddução até approximadam
mente 50 %, seguidos de
d dois passses de 15 % de reduçãoo.
Ass chapas forram colocaddas no forno
o durante 300 minutos antes
a
do prim
meiro passee, depois dee
cada passe as mesmas
m
foraam retornaddas ao fornno por 15 minutos,
m
proocedimentoo executadoo
h
dade térmicca. No finall do processso de laminnação as pllacas foram
m
para garantir a homogeneid
f
duran
nte 20 minuutos e por fim, resfriaadas em ággua. Para a
calibbradas, retorrnadas ao forno
laminnação, foraam usados forno
f
e lam
minador insstalados no departamento de Enggenharia dee
Mateeriais da EE
ESC (SMM
M-USP), connforme ilusttrado na Fiigura 29, um
m forno ressistivo com
m
aquecimento atéé 1300 ºC, precisão
p
de ±2 ºC e lam
minador de dois rolos simétricos
s
c
com
75 mm
m
m velocidadee máxima dee 13 rpm.
de diiâmetro e rootação contrrolável com

a)

b)

Figurra 29- Imageens com equuipamentos usados
u
para laminação;
l
a)
a Laminadorr de dois rollos; b) forno
o
resisttivo.

3.6 - MAC
CRO E MIC
CROTEXTU
URA
Foram feittas análisess de macro
o e microteextura das chapas lam
minadas, am
mbas foram
m
mediidas nas seccções transvversais. Parra a macrottextura foi usado o difratômetro Panalyticall
MRD
D-XL. Foram
m medidas cinco figurras de polo ( 1010 , 0002
0
, 101
11 , 1012 e 1120 )
para o cálculo da função orientação
o de distribbuição (do inglês, Orrientation Distribution
D
n
F). As mediidas foram efetuadas usando
u
um feixe de 2 mm
m x 2 mm
m, o phi foii
Funcction – ODF
variaado de 0º a 360º, com passo
p
de 5ºº, e chi variaando-se de 0º a 85º, coom passo dee 5º. Foram
m
calcuuladas as po
oli figuras 0002 , 10
011 , 1010 e 1120 com o sofftware Textuure Xpert®.
As annálises de microtextura
m
a foram feittas em microscópio eleetrônico de varredura
v
Z
ZAISS
Ultraa
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m área
55 no moddo EBSD coom detectorr da Oxfordd e processaadas em sofftware Channnel 5, com
de 600 x 10000 µm e taamanho de passo
p
de 0,2
25-0,55 µm
m.
3.7 - PROPRIE
EDADES MECÂNICA
M
S
3.7.1 - Ensaio De
D Tração
Para análise
a
da resistência
r
m
mecânica
e identificaçção das disttribuições das
d deformaações,
foram feitoos ensaios de tração com monittoramento da
d deformaação instanttânea atravéés de
fotografiass e calculad
do pela movvimentação de pixels com
c
o softw
ware Aramiss. Para tantto, foi
confeccionnado dois corpos
c
de prova
p
para cada conddição ensaiaada, com dimensionam
d
mento
seguindo padrões
p
da norma
n
AST
TM E8M e mostrado na
n Figura 300(a). Para uso
u das imaagens,
alguns cuiidados com
m a iluminaação e prepparação doss corpos dee prova forram tomadoos. A
preparaçãoo dos corpos de prova foi feita conforme a seequência: As
A superfícies foram lixxadas
com lixa d’água
d
#12
200 e lavaddas em álco
ool, posterioormente foi aplicado uma camadda de
lackspray de cor brannca da marcca AQUA e aguardadoo a secagem
m em no mínimo
m
umaa hora
4 ml
(Figura 30(c)), quandoo então umaa solução coom 4 ml de etanol, 0,4 g de grafitaa em pó e 4,5
m de açúcaar cristal, fooi pulverizada na superrfície transvversal
(4 gotas) dda solução H2O10%Mm
do corpo de
d prova co
om uso de uma
u
pistola aero gráficca AB200 da
d marca Co
onrad electrronic.
As partícuulas de grafita ficaraam finas e homogenneamente distribuídas
d
(Figura 300(d)),
possibilitanndo uma maaior precisãão nos cálcuulos.

Figura 30- Corpo de prova confeeccionado paara ensaios de tração. a) simulaçãão em softw
ware e
forme normaa ASTM E88M, b) CP pós-usinagem, c) CP com
c
aplicaçãão do
dimensionamento confo
f
e detalhhando a supeerfície onde foram pulveerizadas parttículas
lackspray e d) CP com preparação final
de grafita.
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Os ensaiios de traçãão foram feeitos no equuipamento TesTWinneer 922 da marca
m
TesT
T
do no depaartamento de
d materiaiss híbridos do Centro Aeroespaciial Alemãoo
GmbbH, instalad
(DLR
R), em colô
ônia- Alemaanha. Foram
m executaddos com vellocidade de deformaçãoo constantee
de 0,,074 mm/m
min e uma footo foi tirada a cada 100 segundos, com uma câmera
c
D7220 da marcaa
NIKO
ON que fo
oi fixada em
e frente à secção transversal do corpo de prova,, conformee
apressentado na Figura
F
31.

Figurra 31- Posiciionamento ddo corpo de prova
p
(CP) e da câmera fotográfica durante
d
ensaaio de tração
o
no eqquipamento TesT.
T

3.7.2 - Mapeamento
M
o De Microdureza
As análisees de microodureza foram realizaadas utilizaando um equipamento
e
o Hardnesss
Testeer MMT-X7 da CLEM
MEX, installado no deppartamento de Materiaais Híbridoss do Centroo
Aerooespacial Alemão
A
(D
DLR) em Colônia-A
Alemanha. Foram feiitos mapeaamento dee
dos cordões de solda, com 1173 indentações
microodureza Vicckers (HV) na secção transversal
t
i
s
para cada amosstra, usanddo uma carga de 0,3 Kg, divididas em 177 linhas e 69 colunass
espaççadas em 0,,3 mm.
3.7.3 - Tensão
T
Residdual
A tensão
o residual (T
TR) foi deteerminada paara as juntass de topo prooduzidas coom rotaçõess
de 12200 rpm e velocidadee de avanço
o de 100, 200
2 e 400 mm/min,
m
naas ligas ZK
K60, ZK60-1,5R
RE e ZK60-1,5RE Tixoo como funndidas e lam
minadas, ussando o Diffratômetro de
d Raios-X
X
PAN
NALYTICA
AL MRD-X
XL, instaladdo no depaartamento de
d Engenhharia de Materiais
M
daa
Escoola de Engennharia de Sãão Carlos (E
EESC-USP)). Para tanto
o foi usado o método Sin
S 2Psi com
m
energgia fixa e variando
v
o 2θ, aplicanndo sete Psii espaçadoss entre 0° e 76°. Foraam colhidoss
someente os vallores de T
TR longituddinais, pois, são repreesentativos por apreseentarem oss
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F
Estes valores foram determ
minados com
m base na média
m
maiores vaalores para as soldas FSW.
dos resultaados obtidoss com as linnhas de difraação do Mgg (201), (1122) e (103) leevando em conta
as respectiivas multiplicidades. Por
P causa da
d microesttrutura SSC
C grosseirass, as análises de
tensão foraam realizad
das com um
m feixe incid
dente de 2 mm
m x 2 mm
m e com moodo oscilação de
amostra em
m 10 mm aoo longo da direção
d
do cordão
c
de soolda.
3.8 - SOLDAGE
EM POR FRICÇÃO
FR
E MISTURA
A MECÂNIICA (FRIC
CTION STIR
R
WEL
LDING- FS
SW)
Para serem soldaadas atravéés do processso de Fricção e Mistuura Mecâniica (Frictionn Stir
Welding), foram sepaarados dois conjuntos de placas ddas ligas ZK
K60; ZK60-1,5RE e ZK60Z
1,5RE Tixo, fundidas e laminadaas. As soldaas foram feiitas com o equipament
e
to para solddagem
por fricçãoo e mistura mecânica - modelo RM1
R
- Manuufacturing Technology
T
y, Inc, do Centro
C
Nacional de
d Pesquisa em Energia e Materiaais (CNPEM
M), Campin
nas, Brasil, conforme
c
F
Figura
32.

Figura 32- eequipamentoo para soldaggem por fricçção e misturaa mecânica - modelo RM1 - Manufacturing
Technologyy, Inc, do Cenntro Nacionaal de Pesquissa em Energiia e Materiaiss (CNPEM).

Om
material seleccionado parra confecçãão das chappas foram obtidas de um
u mesmo bloco
b
para cada liga, e exxtraídas preferencialmeente de reggiões mais centrais. Todas
T
as chhapas
utilizadas ppara soldaggem foram usinadas
u
atrravés de freesagem até dimensões finas de: 400 mm
de largura,, 5,4 mm de
d espessuraa e 200 mm
m de comprimento. As soldagens foram feitaas em
juntas de toopo sem esppaçamento entre
e
as chaapas, conforrme Figura 33.
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Figurra 33-Imagem
m ilustrando a configuração das juntas, direção de
d soldagem e ferramentta, aplicadass
nas sooldas FSW das
d ligas estuudadas.

A ferrameenta para soldagem
s
foi
f confecciionada em aço ferram
menta AISI H13, com
m
metro do om
mbro de conttato igual a 18 mm e piino móvel de
d aço GGD
D APT knifee steel (Açoo
diâm
Prataa) de ponta cônica com
m diâmetro
o da base maior
m
de 5 mm
m e altura de 5 mm
m, conformee
ilustrrado na Figgura 34. A ferramentaa e os pinoos foram usinados
u
para dimensõões finais e
trataddos termicaamente por têmpera
t
segguido de revvenimento, a ferramennta teve dureeza final dee
52 R
RC e o pino 65 RC.

Figurra 34-Representação esquuemática da ferramenta
f
u
usada
para a soldagem
s
FS
SW das ligas estudadas.

As soldas foram feitaas com veloocidade de rotação
r
de 1200
1
rpm e velocidadee de avançoo
de 400 mm/min
n com forçça aplicada de 15 KN
N , exceto para
p
a liga ZK60 lam
minada, quee
apressentou trinccas superficciais quando aplicada estas variááveis, por issso para esta amostra,,
foram
m mantidas a velocidadde de rotação e a forçaa porém com
m a aplicaçção de uma velocidadee
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de avanço menor e igual a 200 mm/min. Todas foram feitas com inclinação da ferramenta (tilt
angle) de 3º.
De acordo com Wei et All [85], o aporte térmico (AT) [kJ/mm] é calculado por:
2πωT
1000ν

Eq. 14

Onde ω é a rotação [rpm]; T é o torque [N.m] e ν é a velocidade de avanço [mm/min].
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CAPÍTULO 4 - LIGAS COMO FUNDIDAS
4.1 - INTRODUÇÃO
O magnésio com densidade de 1,73 g/cm3, 30 % menos que o alumínio, é o material
estrutural com menor densidade. Porém, sua manufatura é muito complexa, devido ao fato de
ser altamente inflamável quando em alta temperatura e em contato com o oxigênio [30], além
de que o composto mischmetal, elementos de liga utilizados neste trabalho, formado por
elementos de terras raras como cério (Ce), lantânio (La), neodímio (Nd) e praseodímio (Pr),
são todos altamente reativos, susceptíveis à formação de óxidos entre outros compostos [95].
Este capítulo mostra os resultados dos estudos do processo de fundição em forno resistivo e
com sistema de agitação mecânica, bem como caracterização micro estrutural, análise de
resistência à corrosão e à tração das ligas como fundidas (sem processamento pós-fundição).
Estabelecendo comparação entre a liga com adição de mischmetal (Mm) (ZK60-1,5RE) e sem
Mm (ZK60), assim como entre os processos de fundição para as ligas com adição de Mm:
fundição convencional (ZK60-1,5RE) e fundição com batimento no estado semissólido
(ZK60-1,5RE Tixo).
4.2 - FUNDIÇÃO
Para a fusão das ligas foi usada temperatura máxima de 820 ºC e patamar de 10-20 min,
o suficiente para liquefazer todo material, dissolverem as partículas de zircônio e não ocorrer
perda de material por evaporação. Patamares inferiores a 15 minutos para homogeneização da
temperatura e temperaturas de resfriamento do material de 650 ºC para as fusões
convencionais (todo material se encontra em estado líquido) e de 615-625 ºC para as fusões
com batimento no estado semissólido (O material se encontra parcialmente sólido,
aproximadamente 50 %) [94].
Os gráficos da Figura 35 mostram os resultados dos ciclos térmicos durante todo o
tempo em que o material era mantido dentro do forno com atmosfera protegida. A Figura
35(a) mostra os resultados para as fusões convencionais (ZK60 e ZK60-1,5RE), com
aquecimento até temperatura máxima de 820 ºC e patamar de 10 minutos, resfriamento até
temperatura mínima de 650 ºC e patamar de 15 minutos. A Figura 35(b) apresenta os
resultados para as fusões com batimento no estado semissólido (ZK60-1,5RE Tixo), com
aquecimento até temperatura máxima de 820 ºC e patamar de 20 minutos, resfriamento até
temperatura mínima de 624 ºC e patamar de 15 minutos.
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b)

a)

Figura 35- Curvas Térm
micas para as
a ligas: a) ZK60
Z
e ZK660-1,5RE coonfeccionadaas pelo métoodo de
E Tixo confeeccionada poor tixofundição.
fusão conveencional e b) ZK60-1,5RE

O aaumento da taxa de resfriamento é a principall ferramentaa para conseguir o refinno de
grãos, poréém, quando o resfriameento é feito
o com velocidades muitto elevadas o bloco funndido
apresenta ddefeitos de porosidadees e trincas térmicas, devido às tennsões de soolidificação.. Para
obtenção de
d um material sem deefeitos e ao mesmo tem
mpo com microestrutur
m
ra mais refiinada,
foi usado resfriament
r
to com veloocidade con
ntrolada pello método Permanent
P
Mould In direct
d
Chill Castiing (PMICC
C). A taxa de resfriam
mento foi coontrolada peela velocidaade constannte de
descida doo cadinho no fluido refrigerante
r
e, de aproxximadamentte 100 mm
m/min, confforme
Figura 36.

a)

b)

Figura 36- C
Curvas de resfriamento pelo
p método Permanent Mould
M
In dirrect Chill Cassting (PMIC
CC); a)
ZK60 e ZK60-1,5RE e b)
b ZK60-1,5RE Tixofunddida.

AF
Figura 37 appresenta os tarugos obttidos atravéés do PMICC, onde podde ser obserrvada
a ausência de defeitos superficiais e rechupee de solidificcação.
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a))

b)

Figurra 37- Taruggos da liga ZK60-1,5
Z
RE
E resfriado peelo método PMICC,
P
a) tarugo
t
depois de retiradaa
do caadinho; b) tarrugo após facceamento atrravés de usinnagem em torrno convenciional.

A Figura 38 mostraa as imageens de tom
mografia reaalizada nos blocos fuundidos. Ass
análiises foram feitas com baixa resoolução, devvido ao diâm
metro dos blocos, com
m tamanhoo
mínim
mo observaavél de 0,55 mm. O método dee fundição tanto conv
vencional quanto
q
com
m
batim
mento no esstado semissólido foram
m eficazes, gerando taarugos sem
m macrodefeeitos e com
m
pouccas partícullas de incclusões loccalizadas suuperficialm
mente. O taamanho máximo
m
dass
particculas de incclusões sãoo de aproxim
madamente 1 mm. Macrodefeitos como trinccas e poros,,
comuuns em materiais fundiidos, não forram observaados.
ZK60

ZK60-1,5R
Z
RE

0-1,5RE_Tiixo
ZK60

Figurra 38- Imagens de tomografia realizad
das nos blocoos como fundidos com in
ntensidade m
máxima.

80

4.3 - ANÁLISES MICROESTRUTURAIS
Para análise da distribuição, tipo e morfologia dos intermetálicos, foram realizadas
análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e mostradas na Figura 39. A liga
ZK60 apresenta redes de intermetálicos globulares, intermitentes e localizada na região de
contornos de grão (Figura 39(a)) com morfologia eutética formada por finas lamelas de fase
MgZn, bem como pequenas partículas de MgZnZr/ ZnZr, de aproximadamente 2-5 µm,
localizadas nas regiões de maior concentração de intermetálicos, conforme Figura 39(b). A
liga ZK60-1,5RE apresenta redes de intermetálicos com distribuição homogênea e
parcialmente dendrítica (Figura 39(c)), de fase predominante MgZnRE com partículas
pontualmente distribuídas de ZnZr, com tamanho de 5-10 µm, conforme Figura 39(d). O
batimento no estado semissólido deu origem a uma microestrutura formada por redes
contínuas e distribuição heterogênea de intermetálicos, com regiões nitidamente dendríticas e
outras globulares e mais refinadas (Figura 39(e)), de fases MgZnRE mesclada com MgZn e
partículas de ZnZr, pontuais e similares a observada para liga ZK60-1,5RE, conforme
observado na Figura 39(f). As análises de quantificação de fração dos intermetálicos, Tabela
6, mostram valores menores para a liga ZK60, com 6,6 % de intermetálicos, como já era
esperado devido à adição de menor quantidade de elementos de liga. Para as ligas ZK601,5RE e ZK60-1,5RE Tixo foram observados valores similares, de 7,6 % e 7,8 %,
respectivamente.
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Figurra 39- Imagens de Microsscopia Eletrôônica de Varrredura (MEV
V-SE) das lig
gas como funndidas: a)-b))
ZK600, c)-d) ZK600-1,5RE e e))-f) Zk60-1,5
5RE Tixo.

Assim como
c
o esttudo dos in
ntermetálicoos, a análisse de tamaanho de grãos de um
m
mateerial é de fuundamental importânciia para quaalificação daa resistência mecânicaa. Mesmo a
relaçção de Hall-Petch não tendo
t
validaade para as ligas
l
como fundidas aq
qui estudadaas, devido à
microoestrutura grosseira
g
dee fusão [966], o refino de grão favvorece a melhor
m
distriibuição doss
interm
metálicos, pois
p os messmos são ob
bservados prreferencialm
mente nas reegiões de coontornos dee
grãoss. Os estud
dos da morffologia e taamanho de grãos foraam feitos attravés de análises
a
porr
microoscopia elettrônica de varredura
v
(M
MEV) no modo
m
de difrração de eléétrons retro espalhadoss
(EBS
SD), conforrme mapeam
mentos de Polo
P
Figuraa Invertida (IPF) mosttrados nas imagens
i
daa
Figurra 40. Parra análise da influênccia da adiçção de Mm
m no refin
no da micrroestrutura,,
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Z
e ZK
K60-1,5RE, fundidas dee forma sim
milar (fusão convencionnal), e
comparamos as ligas ZK60
foi observaado tamanhho de grãos médio de 150
1 para ligga ZK60 qu
ue é aproxim
madamente 22 %
maior que o observaddo para liga ZK60-1,5R
RE, com 126. Comparaando o méto
odo de funddição,
m batimentoo no estado semisóliddo (ZK60-11,5RE Tixoo) teve tam
manho
a liga produzida com
médio de grãos de 101, aproxim
madamente 26 % maiior que a liiga produziida pelo método
d gãos mais
m
homoggênea,
convencionnal (ZK60--1,5RE), allém de aprresentar disstribuição de
conforme Figura 40(c). As trêês ligas ap
presentaram
m microestrrutura form
mada por grãos
mento mecâânico e doss métodos de resfriam
mento
globulares,, oriundos do sistemaa de batim
direcionados (PMIC).

Figura 40- M
Mapeamentoo (IPFs Mapp
pping) feito através
a
de microscopia
m
e
eletrônica
de varredura (M
MEV)
no modo dde Difração de Elétronss Retro espalhados (EB
BSD) nas liggas como fundidas.
f
a)Z
ZK60,
b)ZK60-1,55RE e c)ZK660-1,5RE Tixxo.
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Tabella 6- Valoress de fração de
d intermetáliicos e tamannho de grãos para
p as ligas como fundidas.

Fraação de inteermetálicoss(%)
Tam
manho méd
dio de grão((µm)

ZK60
Z
6.6
150

ZK60-1.5
5RE
7.6
126

ZK60-1.5RE
Z
E Tixo
7.8
101

4.4 - PRO
OPRIEDAD
DES MECÂN
NICAS
4.4.1 - Ensaio
E
De Tração
T
As proppriedades mecânicas
m
d ligas coomo fundiddas foram analisadas através dee
das
ensaiio de traçãoo. A Figura 41
4 apresentta as curvas de tensão versus
v
deforrmação. Foii observadoo
compportamento similar paara as ligaas ZK60-1,5RE e ZK
K60-1,5RE Tixo; e prropriedadess
mecâânicas supeeriores paraa a liga ZK
K60, que appresentou vaalores de teensão de ruuptura e dee
limitte de escoam
mento de 241
2 e 153 respectivam
r
mente, bem como
c
uma deformaçãoo global dee
4,55,, conforme mostrado
m
na Tabela 7.

Figurra 41- Gráfico com as curvas de teensão versuss deformação das ligas como fundiidas, obtidass
atravéés de ensaioss de tração com análise de
d deformaçãão local, calcculada pelo software ARA
AMIS.
Tabella 7- Valores de tensões e deformaçãão para as ligas como fuundidas, obtid
dos através de
d ensaio dee
traçãoo com análisse de deformaação local, calculados peelo software ARAMIS.
A

Matérial

σmax(M
MPa)

σr(MPa)

σe (M
MPa)

Deformaçãão(%)

ZK60

2440

241

153

4.552

ZK
K60-1,5RE
E

1774

174

115

2.003

ZK660-1,5RE Tixo

1880

180

118

2.666

O estuddo da resisstência meecânica de um materrial requer o conheccimento daa
distriibuição das tensões applicadas, poiis os concenntradores de
d tensões originam
o
a nnucleação e
propaagação dass trincas, diminuindo
d
a resistência do maaterial e poodendo ocoorrer falhass
catasstróficas. A Figura 42 mostra a diistribuição de deformaação paralella à aplicaçãão da forçaa
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dida, no ponnto de resisttência máxiima de cadaa liga.
durante ensaio de traçção nas ligass como fund
A liga ZK
K60, Figurra 42(a), aapresenta a porcentaggem de deeformação local
l
maioor, de
aproximaddamente 10 %, e tambbém com distribuição
d
uniforme, justificandoo assim maaiores
valores de resistência à tração. Seguido da liga
l
ZK60-11,5Re Tixo com 8,5 % (Figura 42(c)) e
ZK60-1,5R
RE com 6,5 % (Figuura 42(b)), ambas aprresentaram distribuiçãoo heterogênnea e
pontos de deformaçãão localizadda que poddem ser caaracterizados como cooncentradorees de
tensões. A diferença na distribuuição de deeformação foi
f correlaccionada com
m o tamanhho de
grão, fraçãão e distribuuição de fasees intermetáálicas preseentes em cadda liga. Foi observada ainda
a formaçãoo de linhass cruzadas dde deformaação, inclinaadas em ap
proximadam
mente 45º (pponto
onde o fatoor de Schmiid é máximoo), caracteríístico de maaterial dúctiil.

Figura 42- Imagens daa secção traansversal dos corpos dee prova de tração
t
(calcuuladas atravvés do
software Arramis) com gradiente dee cores reprresentando a distribuiçãoo da deformação no ponnto de
resistência máxima
m
paraa cada liga coomo fundida; a)ZK60; b))ZK60-1,5RE
E d c) ZK60--1,5RE Tixo.

Connforme a Figura
F
43 a fratura nass ligas com
mo fundidass foi propag
gada atravéés das
redes de inntermetálicoos que são formadas nos
n contornnos de grão. Seguindo este conceeito, a
distribuição intermitente das reddes de interrmetálicos, favorece o aumento da
d resistênccia do
material, pois
p
a matriiz αMg apreesenta maio
or resistênciia e atua co
omo barreirra de propaggação
da fratura.
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Figurra 43- Imageens de Micrroscopia Eleetrônica de Varredura
V
(M
MEV-SE) daa secção trannsversal doss
corpoos de prova fraturados no
n ensaio dee tração: a)-bb) ZK60, c)-d) ZK60-1,,5RE e e)-f)Zk60-1,5RE
E
Tixo,, todas ligas como
c
fundiddas.

Para anáálise dos miccro mecanissmos de frattura dos maateriais metáálicos, a aboordagem dee
algunns conceitoos básicos é necessárria. A ducttilidade, quue correspoonde a capacidade dee
deforrmação pláástica do m
material atéé a fratura:: Em um material co
om baixa ductilidade,
d
,
concentrações de
d tensões causam trrincas que podem daar origem às fraturass frágeis e
inespperadas, poor fadiga ou por corrrosão-sobtennsão, enquaanto que, em
e um maaterial com
m
ductiilidade adeq
quada as tennsões em pontos de cooncentraçãoo são redistrribuídas, dim
minuindo o
valorr máximo dessas
d
tensõões ainda quue aumentee o volume de materiaal submetidoo à tensõess
maioores do que a média [955].
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m
p
pode
ser classificada em
e quatro tipos princcipais:
A ffratura dos materiais metálicos
alveolar, clivagem,
c
i
intergranula
ar ou por estrias. Tooda fraturaa dúctil occorre por micro
m
mecanismoo alveolar. O micro meecanismo de clivagem absorve poouca energiaa e a fraturaa será
sempre fráágil. O miccro mecaniismo interggranular é considerado
c
o anormal nos metaiss, sua
ocorrência é indício de que occorreu algum
m tipo de fragilizaçãoo durante a elaboraçãão ou
d materiall, enquanto que o micro mecanism
mo de estriaais é caracteerístico quanndo a
utilização do
fratura ocoorre por fadiiga[96].
As imagens da
d Figura 44
4 obtidas através de microscop
pia eletrônica de varredura
(MEV) no modo de ellétrons secuundários (SE
E) mostram
m as superfíccies de fratuura dos corppos de
prova retiraados das liggas como fuundidas e fraaturados durante ensaioos de tração
o.

Figura 44- Imagens fractográficas obtidas
o
atravvés de microoscopia eletrô
ônica de varrredura (MEV) no
d ligas com
mo fundidas. a-b)
a ZK60; c-d)
c ZK60-1,,5RE e e-f) ZK60-1,5RE
Z
modo SE, das
Tixo.
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As Figura 44(a) e (b) mostram as superfícies de fratura da liga ZK60 como fundida.
Mesmo sendo característico de fratura ocasionada por fadiga, é possível observar a formação
do micro mecanismo de estrias, conforme indicado na Figura 44(a); e na Figura 44(b) é
observado a fratura mista, presença de alvéolos (dimples) na matriz de magnésio
caracterizando a fratura dúctil e a formação de clivagem nos intermetálicos (MgZn)
caracterizando a fratura frágil. Para as ligas com adição de mischmetal (Mm) é observado
micro mecanismos semelhantes, com formação de fratura intergranular, conforme indicado
nas Figura 44(c) e (e) para as ligas ZK60-1,5RE e ZK60-1,5RE Tixo, respectivamente, com
formação de fratura mista, presença de alvéolos (dimples) na matriz de magnésio
caracterizando a fratura dúctil; e a formação de clivagem nos intermetálicos (MgZn e
MgZnRE) caracterizando a fratura frágil, conforme é observado nas Figura 44(d) e (f).

88

89

CAPÍTULO 5 - LAMINADOS
5.1 - INTRODUÇÃO
A laminação é um dos mais importantes processos de conformação dos metais e,
portanto, um processo primordial na cadeia produtiva de metais e ligas. Desta maneira, o
estudo dos parâmetros de laminação e a obtenção de um material que, pós-processamento
possua as propriedades desejadas, se faz de fundamental importância para a implementação
do material em estudo na cadeia produtiva.
No caso das ligas de Mg, é esperado uma melhora nas propriedades mecânicas e
resistência à corrosão após a laminação. A melhoria nas propriedades se dá pela relação de
Hall-Petch, com a redução do tamanho de grão há um aumento do valor da tensão de
escoamento do material, além de quebra da rede de intermetálicos e redistribuição
homogênea. Com a adição de elementos de liga formadores de partículas intermetálicas, é
esperado que, em ligas de Mg, a resistência à corrosão diminua vista à formação de células
micro galvânicas. Após a laminação é esperado uma minimização deste efeito com a
possibilidade de solubilização de parte dos intermetálicos, visto que a laminação é conduzida
em altas temperaturas no caso do Mg e suas ligas; e também devido à pulverização dos
intermetálicos, que passam a estar no contorno de grão de uma quantia representativamente
menor de grãos do material, quando comparados ao material como fundido.
Nesse sentido é importante garantir que a microestrutura resultante da laminação seja o
mais homogênea possível. Para tal, é esperado que a condição otimizada seja o material com a
microestrutura totalmente recristalizada, livre de encruamento resultante da laminação ou
grãos grosseiros ainda resultantes do material como fundido.
Os

mecanismos

relacionados

à

recristalização

dinâmica

(DRX)

dependem

intrinsecamente dos mecanismos que operam durante a deformação plástica a que o material é
submetido, parâmetros estes tais como a maclação, escorregamento dos planos basais ou
escorregamento dos planos (a+c). Tais parâmetros também dependem diretamente da taxa de
deformação e temperatura empregada. Desta maneira, as obtenções de parâmetros ótimos que
confluem para uma microestrutura recristalizada após a laminação dependem diretamente dos
parâmetros de laminação empregados. Uma vez que a velocidade de deformação é um
importante parâmetro para a deformabilidade do Mg e suas ligas, a redução por passe,
velocidade de laminação e diâmetro do rolo passam a serem fatores determinantes para a
obtenção de parâmetros de laminação. Destes, os únicos parâmetros disponíveis para variação
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no atual projeto são a taxa de redução empregada a cada passe e, a temperatura a qual a
laminação foi realizada [62].
5.2 - LAMINAÇÃO
Uma série sistemática de testes foi realizada visando a obtenção dos parâmetros
adequados para laminação. Foi variado simultaneamente temperatura e redução, visando obter
a maior taxa possível que o material poderia suportar. Inicialmente, foram testados passes
constantes durante todo o processo, e iguais a 5, 10, 15, 20, 25 e 30 %, a temperatura de
laminação foi variada de 250, 275, 300, 310, 315, 320, 325, 345, 350, 360, 375 e 400 °C. No
entanto, foi observado que os problemas com a laminação eram originados nos primeiros
passes do processo, tal que para algumas ligas, a laminação foi praticamente inviabilizada
com a utilização de maiores reduções por passe.
A fim de resolver tal impasse, foram feitos testes iniciando a laminação com menores
reduções por passe e quando atingido aproximadamente 50 % de redução, foram
posteriormenteaplicadas duas reduções consecutivas com passes maiores, necessárias para
obtenção de uma microestrutura recristalizada. Com a finalidade de fundamentar tal rota de
processamento, foi elaborado um estudo para a liga ZK60-1,5RE Tixo, caso mais crítico, onde
foram retiradas amostras após cada passe de laminação e avaliada a evolução microestrutural
da secção transversal (TD), através de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV-SE). As
imagens da Figura 45 mostram a formação de defeitos (falta de material) na região de
contornos onde estão localizados os intermetálicos, estes defeitos podem ser causados por
solubilização de intermetálicos com baixo ponto de fusão (MgxZny) e/ou pela quebra de
intermetálicos com menor ductilidade (MgxREy). Foi observado ainda que, com a evolução
dos passes de laminação, esses defeitos são eliminados e toda rede de intermetálicos é
quebrada, exceto os intermetálicos com maior resistência (ZnZr) conforme observado nas
Figura 45(g) e Figura 45(i). As reduções iniciais com taxas menores se fazem necessárias para
eliminar os possíveis defeitos de fundição, quebrar a rede de intermetálicos e solubilizar ou
dispersar intermetálicos com baixo ponto de fusão (MgZn), com isso, a resistência ao
cisalhamento do material é aumentada, a probabilidade de ocorrência de trinca a quente,
diminuída, viabilizando a aplicação de taxas de deformações maiores.
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Figurra 45- Imageens da vista transversal da
d liga ZK600;1,5RE Tix
xo com sequeencial de paasses durantee
laminnação, obtidaas através de MEV no moodo SE; a) seem deformaçção; b) 5º paasse, reduçãoo de ~11,9%;;
c) 100º passe, reduução de ~ 222,4%; d) 15º passe, reduçção de ~31,66%; e) 20ºpasse, reduçãoo de ~39,7%;;
f) 25ºº passe, reduução de ~46,9%; g)29º passe, reduçãoo de ~52%; h)30º passe,, redução de ~59,2% e i))
31º passe, redução
o de ~65,3%
%.
Tabella 8- Configuurações de teemperaturas e taxas de reedução para laminação,
l
o
onde
A: ZK660; B: ZK60-1,5RE
E e C: ZK600-1,5RE-Tixoo.
250 °C
2,5%
%
5%
10%
%
15%
%
20%
%
25%
%

A

275 °C

30
00 °C
A
A

310 °C
°
A
A
A
A
A

315 °C
A, B, C
A, B, C
A, B, C
A
A
A

325 °C
A, B, C
A, B, C
A, B, C

345 °C
B, C
B, C
B, C
B, C
B, C

35
50 °C
B,
B C
B,
B C
B,
B C
B,
B C
B,
B C

360°°C
B, C
B, C
B,C
C
C

375 °C
C
C
C

apreseenta as conndições que foram testtadas, dentrro da rota de
d processaamento quee

melhhor se adaptou para cadda liga, poréém, as melhores condiçções foram:

- ZK
K60: temperratura de 3115 ºC e redu
ução com paasses constaantes de 10 %.
- ZK
K60-1,5RE e ZK60-1,55RE-TIXO: temperatuura de 345 °C
° e reduçãão com passses iniciaiss
dee 2,5 % até uma
u redução de aproximadamentee 50 % e possteriores doois passes dee 15 %.
O resultad
do final estáá apresentaddo na Figuraa 46, chapas com bom acabamento
a
o superficiall
e ssem defeitos (trincas).
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Figura 46-C
Chapas das ligas estudadaas após laminnação com variáveis padrronizadas.

5.3 - ANÁLISE
ES MICROE
ESTRUTUR
RAIS
As imagens daa Figura 47 mostram a microestruutura das liggas laminad
das. A liga ZK60
Z
a
distribuição
d
homogênea e orientaada na direçção de lam
minação (RD
D) de
laminada apresenta
intermetáliicos, com redes
r
interm
mitentes, coonforme pode ser obseervado na Figura
F
47(aa), na
Figura 47(bb) é apresenntada a form
mação de agglomerados destes interrmetálicos (MgZn),
(
elees são
formados ppor partícullas muito pequenas e soltas,
s
além
m de, partícu
ulas pulverizadas na matriz
m
αMg. Já paara a liga ZK
K60-1,5RE laminada, foi
f observadda uma redee de intermeetálicos conntínua
e ainda ppouco deforrmada, connforme Fig
gura 47(c), nas regiões de agloomeração destes
d
intermetáliicos, foram
m observadaas partículass de tamannhos heteroggêneos e com defeitos nas
partículas de
d MgZnRE
E, oriundoss das deform
mações aplicadas durannte os passees de laminações
e vazios ccausados pela movim
mentação deestas partícuulas, remannescentes do
d último passe
(Figura 477(d)). Deviddo à microeestrutura iniicial da ligaa ZK60-1,55RE Tixo, com
c
distribuição
heterogêneea nas redees de interm
metálicos, a liga laminnada apresentou refinno e distribuição
heterogêneea dos interrmetálicos, partes com
m grandes deformaçõe
d
es, quebra de redes, outras
o
partes com
m menor deeformação e redes ainnda com asspecto caraacterístico da
d liga bruuta de
fundição, cconforme Figura
F
47(e). A regiãoo de aglomeeração desttes intermettálicos apreesenta
partículas de MgZnRE
E com defeeitos oriunddos do proccesso de lam
minação e intermetálicos de
fase MgZnn identificaddos naFiguraa 47(f).
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M
MgZnRE

MgZnRE
E
Mg
gZnRE

Mg
gZn
Figurra 47- Imageens de Micrroscopia Elettrônica de Varredura
V
(M
MEV-SE) daas ligas lamiinadas: a)-b))
ZK600, c)-d) ZK600-1.5RE e e))-f) Zk60-1.5
5RE Tixo.

Conform
me mostraddo na Tabbela 9 a liga ZK60 apresentta menor fração dee
interm
metálicos, com porcenntagem de 6,2, como já era espeerado deviddo à adiçãoo de menorr
quanntidade de elementos
e
d liga. Parra as ligas com
de
c
adiçãoo de 1,5 % em peso de Mm, quee
tiveraam adição iguais de eelementos de liga e divergentes
d
apenas no método dee fundição,,
apressentaram fraação de inteermetálicoss diferentes,, com porceentagem de 9,1 para a liga ZK60-1,5R
RE Tixo e 7,3
7 para a liga ZK60--1,5RE. Connforme a Figura
F
47(dd), a liga ZK
K60-1,5RE
E
apressentou fraçção muito pequena dos
d
intermetálicos dee fase MgZn, estes podem terr
solubbilizados duurante o proocesso de fu
undição e/ou de laminaação, o messmo não foii observadoo
para liga ZK60-1,5RE Tixoo, Figura 47
7(f).
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Para verificação da recristalização e refino dos grãos de αMg foram feitas análises por
Microscopia Eletrônica de Varredura no modo EBSD, os resultados foram apresentados na
Figura 48. A fração de recristalização foi calculada através de análise de contornos de grão,

onde contornos de ângulos menores que 2 graus foram considerados como ruídos, de 2 a 15
graus (low angle grain boundaries – LAGBs) foram considerados como grãos deformados e,
acima de 15 graus (High angle grain boundaries – HAGBs) para os recristalizados [97]. As
Figura 48(a), (c) e (e) mostram os mapas de figuras polo invertidas para as ligas laminadas

ZK60, ZK60-1,5RE e ZK60-1,5RE Tixo, respectivamente. A liga ZK60 laminada apresentou
microestrutura com refino heterogêneo, com regiões de grãos super-refinados, microestrutura
totalmente recristalizada, outras com grãos ainda grosseiros, deformados e alongados no
sentido da laminação, o tamanho médio de grão analisado foi de 3.4. A Tabela 9 apresenta as
frações de intermetálicos, recristalização e tamanho de grãos para todas as ligas laminadas. Já
a liga ZK60-1,5RE laminada apresentou maior homogeneidade microestrutural, porém, um
menor refino de grão foi observado com tamanho médio de grão em torno de de 4.2. Para a
liga ZK60-1,5RE Tixo foi observada a formação de uma grande quantidade de macla (Twins),
além de grãos ultra refinados mesclados com grãos maiores apresentando tamanho médio de
grão em torno de 3.3. As Figura 48(b), (d) e (f) mostram a desorientação local (Kernel) para as
ligas laminadas ZK60, ZK60-1,5RE e ZK60-1,5RE Tixo, respectivamente. Uma maior
intensidade de desorientação para a liga ZK60 foi observada e, consequentemente menor
recristalização, seguindo os valores mostrados na Tabela 9. A recristalização foi de
aproximadamente 43,6% para a liga ZK60, 66,8 % para a ZK60-1,5RE e 66,7 % para a
ZK60-1,5RE Tixo.

955

Figurra 48- Imagens de Micrroscopia Eleetrônica de Varredura no
n modulo de
d Difração de Elétronss
Retrooespalhados (EBSD)
(
e prrocessadas peelo Softwaree CHANNEL
L 5, das ligass laminadas; a)-b) ZK60,,
c)-d) ZK60-1,5RE
E e e)-f) ZK660-1,5RE Tiixo. As imaggens a), c) e e)
e são mapass de pole figuura invertidaa
d Desorientaação local (K
Kernel).
(IPF)) e b), d) e f) são mapas de
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Tabela 9- Frração de inteermetálicos, recristalizaçã
r
ão e tamanhoo de grãos daas ligas lamin
nadas.
ZK60
ZK60‐1,5REE
ZK6
60‐1,5RE_Tixxo
Fração dee Intermetállicos(%)
6,2
7,3
9,1
Recrristalização(%
%)
43,6
66,8
66,7
Tamanho de Grãoss(µm)
3,4
4,2
3,3

5.4 - TEXTURA
A
D Macroteextura Por Difração
D
D Raios-X
De
5.4.11 - Análise De
As FFigura 50, Figgura 51 e Figgura 52 ilustrram as figuuras de poloo recalculaddas para as ligas
laminadas ZK60, ZK
K60-1,5RE e ZK60-1,5RE-Tixoo, respectivvamente. As
A texturass são
mos dos plaanos basais (0002), pirramidais (1011), prism
máticos (1010) e
representaddas em term
do plano (1
1120).
A ttextura dass chapas laaminadas é consistentte com as texturas coonvencionaais de
laminação do Mg [98
8], em que a orientaçãão de distriibuição doss polos basaais é geralm
mente
próxima a direção no
ormal à chaapa, ou em que os grãoos estão orrientados taiis que os planos
p
basais (00001) estariam
m muito próóximos de estarem
e
parralelos ao pllano de lam
minação. A Figura
49 mostra u
uma representação esqquemática da
d orientaçãão dos cristaalitos na miicroestruturra das

chapas lam
minadas.

Figura 49- Representaação esquem
mática da orrientação geeométrica daas células unitárias
u
(HC
C) de
magnésio naa microestruutura das chappas laminadaas.

m termos de intensidadee da textura recalculadaa foi notado
o que os valo
ores obtidos (7,3
Em
vezes a distribuição randômica
r
p
para
a liga ZK60; 6,99 vezes paraa a liga ZK
K60-1,5RE e 7,9
vezes paraa a liga ZK
K60-1.5RE--Tixo) são relativamennte próximos e não são
s consideeradas
diferenças para os maateriais inveestigados, o que estariaa em contraadição com o esperadoo pela
d textura para ligas com adiçãão de
literatura [98]-[100], que reporrta menoress valores de
elementos de terras-raaras.
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Figurra 50- Figuraas de polo calculadas
c
paara a liga ZK
K60: a) Figuura de polo para
p
a família de planoss
{000
02 ; b) Figura de pólo para a família de planos {1
1011 ; c) Figgura de pólo para a famíllia de planoss
{101
10}; d) Figurra de pólo para a família de
d planos {1
1120 .

Figurra 51- Figuraas de polo calculadas
c
paara a liga ZK
K60-1,5RE: a) Figura dee polo para a família dee
planoos 0002 ; b) Figura de pólo
p
para a família
f
de planos 1011 ; c) Figura de
d pólo para a família dee
planoos {1010 ; d)
d Figura de pólo
p
para a família
fa
de plaanos {{1120 .
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Figura 52- Figuras
F
de polo
p
calculaddas para a ligga ZK60-1,5RE-Tixo: a) Figura de polo
p
para a faamília
de planos {0002 ; b) Fiigura de póloo para a famíília de planoos {1011 ; c)) Figura de pólo
p
para a família
fa
de planos {1
1010}; d) Fiigura de póloo para a famíília de planoss {1120 .

5.4..2 - Análisee De Microttextura Porr Difração De
D Elétronss Retroespaalhados (EB
BSD)
As imagens da
d Figura 53 mostram as figuras de polo paara as ligass laminadas. As
ntadas em termos doos planos basais ( 00
002 ), piram
midais ( 10
011 ),
texturas sãão represen
prismáticos (1010) e do plano (1
1120). Seguuindo o obsservado nas análises dee macrotextuura, a
ma a direção
o normal daa chapa, ouu seja,
orientação de distribuuição dos poolos basais está próxim
os grãos estão orientaados de form
ma que os planos basaais (0001) estão
e
paraleelos a norm
mal da
p
a liga ZK60 de 12,21
chapa, connforme ilusttrado na Figura 49. Com maior inntensidade para
vezes a oriientação ranndômica, seguida da lig
ga Zk60-1,55RE Tixo coom 11,3 vezzes e a de menor
m
intensidadee, com pratiicamente ¼ a menos, a liga ZK60--1,5RE com
m 8,77 vezess.
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Figurra 53- Figuraas de polo daas famílias de
d planos {00002}, {1120 , {1010 e {1011 , obttidas atravéss
de annálise por ME
EV no modoo EBSD e callculadas no software
s
CH
HANNEL 5. a)
a ZK60, b)Z
ZK60-1,5RE
E
e c)Z
ZK60-1,5RE Tixo.

5.5 - PRO
OPRIEDAD
DES MECÂN
NICAS
5.5.1 - Ensaio
E
De Tração
T
As proprriedades meecânicas dass ligas lamiinadas foram
m analisadaas através de
d ensaio dee
traçãão. No gráfi
fico da Figurra 54 estão as curvas de
d tensão versus
v
deforrmação, foii observadaa
uma resistênciaa à tração em
e ordem crescente
c
ppara as ligaas: ZK60 > ZK60-1,5R
RE Tixo >
O valores dee tensões dee ruptura máxima
m
e de limite de escoamento,
e
, bem comoo
ZK600-1,5RE. Os
as deeformações global e mááxima local estão apressentados na Tabela 10.

100

Figura 54- G
Gráfico com
m as curvas dee tensão verssus deformaçção das ligass laminadas, obtidas atravvés de
ensaios de tração
t
com annálise de defformação loccal, calculadaa pelo softwaare ARAMIS
S.
Tabela 10- Valores de tensões e deformação
d
para
p
as ligass laminadas, obtidos atraavés de ensaaio de
MIS.
tração com análise de deeformação loocal, calculaddos pelo softtware ARAM
Materiaal
ZK60
ZK60‐1,55RE
ZK60‐1,5REE Tixo

σmax
m (MPa)
332,2
294,1
305,0

σr(MP
Pa)
325,9
291,5
300,5

σe (MPa)
268,6
199,3
225,3

Deformação(%
D
%)
10,1
11,5
8,2

A ddiferença naa resistênciaa à tração, bem
b
como a taxa de deformação, são oriunddos de
vários fatoores, tais como:
c
tam
manho médiio de grãoo, taxa de recristalizaação, fraçãão de
intérmetáliicos (confoorme apresentado na Tabela 9), intensidadee e tipo de
d microtexxtura,
tamanho daas partículaas e distribuiição dos inttermetálicoss.
A FFigura 55 moostra as imaagens da seecção transversal dos corpos de prova
p
de trração,
calculadas através do software Aramis,
A
com
m gradiente de cores reeperesentand
do a distribuição
mação no poonto de resiistência mááxima para cada liga laminada.
l
U
Uma
deform
mação
de deform
bem distribbuída e hoomogênia fooi observadda para a liiga ZK60 (Figura 55(a))). Para as ligas
ZK60-1,5R
RE e ZK60--1,5RE Tixoo, Figura 55(bb) e (c) resppectivamentte, ocorreu uma
u distribbuição
de deformaação heterogênea. A diistribuição da
d deformaação está lig
gada ao refinno e distribuição
dos interm
metálicos, poois os ponttos de deformação loccal máxima são locais onde a redde de
intermetáliicos se romp
pem, conforrme observaado anteriorrmente na Figura
F
43.
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Figurra 55- Imaggens da secçção transversal dos corppos de prov
va de traçãoo, calculadass através do
o
softw
ware Aramis,, com gradieente de corees representaando a distriibuição de deformação
d
n ponto dee
no
resisttência máxim
ma para cada liga laminad
da; a) ZK60; b)ZK60-1,5
5RE d c) ZK660-1,5RE Tixxo.

Conform
me observaddo na Figuura 56, a fratura
f
é propagada
p
a
através
dass redes dee
interm
metálicos, e teve seuu início deevido à ruuptura nas interfaces entre inteermetálicos-interm
metálicos, conforme apresentado
a
o na Figura 56(b), (d) e (f). Segu
uindo esse conceito, a
distriibuição inteermitente das
d redes dee intermetállicos, favorrece o aumeento da ressistência doo
mateerial, pois a matriz αM
Mg apresentaa maior resiistência e atua
a
como barreira
b
na propagação
p
o
da fratura.
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Figura 56- Imagens dee Microscopiia Eletrônicaa de Varreduura (MEV-S
SE) da secçãão transversaal dos
K60-1,5RE e e)-f)Zk60-11,5RE
corpos de pprova fraturaados no ensaaio de traçãoo: a)-b) ZK660, c)-d) ZK
Tixo, todas laminadas.
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D
Dimples

MgZn

D
Dimples

M
MgZnR

Dimples
MgZ
ZnR
M
MgZnR

Figurra 57- Imageens de Microoscopia Eletrrônica de Vaarredura (MEV-SE) da superficie
s
dee fratura dass
ligas laminadas; a)-b)
a
ZK60, c)-d)
c
ZK60-1,5RE e e)-f)
f)Zk60-1,5RE
E Tixo.

As imaggens da Figuura 57 mostrram as supeerfícies de fratura dos corpos de prova pós-ensaiio de traçãoo. As imageens da Figuraa 57a)-b) moostram as su
uperfícies de
d fratura daa liga ZK600
laminnada, onde foi observaada uma fraatura dúctil com formaçção de alvééolos (dimplles) sob um
m
ânguulo de 40º a 50º com
m relação à superfíciee fraturadaa. Já para as ligas ZK
K60-1,5RE
E
laminnadas, Figu
ura 57 (b) e (c), e ZK600-1,5RE Tixxo laminadaa, Figura 57(ee) e (f), são observadoss
perfis de fratuura mistos. Fratura dú
úctil com a formaçãão de dimpples, proveenientes doo
descoolamento entre
e
os inttermetálicos (MgZnRE
E) e a maatriz (αMg) e; fratura frágil porr
clivaagem, foi ob
bservada noos intermetáálicos (MgZ
ZnRE), prov
veniente do cisalhamennto entre ass
superrfícies desttes intermettálicos, quee foram fraaturados duurante o prrocesso de laminação,,
confo
forme Figura 47.
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CAPÍTUL
LO 6 - SOL
LDAGENS
S
6.1 - SOLD
DAGEM POR
P
FRICÇ
ÇÃO E MIS
STURA ME
ECÂNICA (SFMM)
(
DA
AS LIGAS
COMO FUNDIDAS
F
S
As ligas como
c
fundidas foram soldadas poor Fricção e Mistura Mecânica
M
(S
SFMM), ass
a 6 mm dee espessuraa e retiradass
uniõees foram feeitas em junntas de topoo em chapass usinadas até
do centro
c
dos tarugos funndidos. As variáveis aplicadas
a
d
durante
as soldagens, tais como:
veloccidade de avanço, veelocidade de rotação, forças apliicadas em X,Y e Z bem comoo
penetração da ferramentaa, foram medidas
m
insstantaneameente por seensores acooplados noo
equippamento dee soldagem utilizado e listado no Capítulo 3 da presente Tese. A Figura
F
58 (a))
apressenta um grráfico da vaariação do torque
t
(Nm
m) em funçãão da distânncia (mm) e a Figura 588
(b) m
mostra a vaariação do aporte térm
mico. As trêês ligas forram soldaddas usando as mesmass
variááveis, perfiss estáveis para as três ligas foram
m observadoos, não apreesentando discrepância
d
a
entree o início e o fim dos cordões de solda, poréém, foram notadas
n
difeerenças tantto no toquee
quannto no aporrte térmico. As ligas com
c
adiçãoo de Mm apresentaram
a
m valores de
d torque e
aportte térmico maiores,
m
já em comparração com os
o processoss de fundiçãão, a liga fuundida com
m
batim
mento mecâânico no estado
e
semiissólido (Z
ZK60-1,5RE
E Tixo) aprresentou reedução noss
valorres. Através dos resulltados das análises miicrográficass, apresentaadas anterioormente noo
Capítulo 4, é poossível afirrmar que a variação noos valores de torque e aporte térrmico estãoo
diretaamente ligaados à quanttidade de inntermetálicoos de baixo ponto de fuusão (MgZnn) presentess
em ccada liga.

Figurra 58- Gráficcos com parââmetros das soldas
s
SFMM
M nas juntass de topo dass ligas como fundidas. O
gráficco a) mostra o Torque e o gráfico b) mostra o apporte térmico
o para as junttas soldadas com avânço
o
de 4000 mm/min, rotação
r
da feerramenta dee 1200 rpm e força de 15 KN.
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ntas Soldadaas
6.1..1- Caracteerização Miccroestruturral Das Jun
A FFigura 59 mostra
m
a vissta transversal da juntta de topo da liga ZK
K60 soldadaa por
SFMM. Fooi observad
da a formação de uma zona termoomecanicam
mente afetad
da extensa, tanto
do lado de avanço quaanto do ladoo de retrocesso, além de formações de concenntração exceessiva
de intermeetálicos no lado de avanço na paarte inferiorr da zona de
d mistura e em quasee toda
superfície em contato
o com o om
mbro da ferrramenta, estas
e
regiõees são os loocais com maior
m
aporte térm
mico no pro
ocesso de soldagem
s
SFMM. Os intermetálic
i
cos presentees na liga ZK60
Z
são predom
minantemennte de fase MgZn
M
que tem temperaatura de fusãão por voltaa de 350 ºC [94],
portanto, ppode ter ocoorrido a fusãão destes inttermetálicos nas regiõees de maior concentraçção de
calor.

Figura 59- V
Vista da secçção transversal do cordãão de solda feito
fe em juntaa de topo atrravés de solddagem
SFMM na liga ZK60 como
c
fundidda. a) Metall Base (MB), b) Zona Termomecân
T
nicamente affetada
T
nicamente affetada
(ZTMA) laado de retroocesso, c) Zona de Misstura (ZM) e d) Zona Termomecân
(ZTMA) laddo de avançoo.

A FFigura 60, Figgura 61 e Figuura 62 mostraam as análises feitas po
or EBSD naa ZTMA doo lado
de retrocessso, ZM e ZTMA do lado de avvanço, respeectivamentee, para a ligga ZK60. Como
C
previsto, oocorreu reccristalizaçãoo parcial naas ZTMAss, com regiiões de grããos deform
mados,
formação de maclass e outras de grãos finos e recristalizad
r
dos, já a ZM apresentou
o planos basais
b
recristalizaação total e uma micrroestrutura super-refinnada. A texxtura tem os
orientados paralelos ao
a fluxo de material,
m
dee intensidadde máxima 5.21
5
para ZTMA do lado de
6
para a ZM.
Z
retrocesso,, 7.97 para o lado de avvanço e de 6.09
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Figurra 60- Análiise por MEV
V no modo de
d difração de elétrons retro espalhados (EBSD
D) da secção
o
transvversal da Zoona Termomecânicamentte Afetada (Z
ZTMA) do lado
l
de retro
ocesso da ferrramenta, naa
junta de topo da liga
l ZK60 coomo fundida. a) e b) mappas de pole figuras
fi
inverttidas (IPFs), c) Figura dee
c
a direção de soldagem na verttical (WD) e direção traansversal naa
polo dos principaais planos, com
horizontal (TD).

Figurra 61- Análiise por MEV
V no modo de
d difração de elétrons retro espalhados (EBSD
D) da secção
o
transvversal da Zo
ona de misturra (ZM), na junta de toppo da liga ZK
K60 como fuundida. a) e b) mapas dee
pole figuras inverrtidas (IPFs)), c) Figura de
d polo dos pprincipais planos, com a direção de soldagem
s
naa
d
transvversal na horrizontal (TD)).
verticcal (WD) e direção
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Figura 62- Análise porr MEV no modo
m
de difrração de eléttrons retro espalhados
e
(EBSD) da secção
s
a
da ferramenta, naa junta
transversal da Zona Termomecânicaamente Afetaada (ZTMA) do lado de avanço
f
inverrtidas (IPFs),, c) Figura dee polo
de topo da lliga ZK60 coomo fundidaa. a) e b) mappas de pole figuras
dos principaais planos, co
om a direçãoo de soldagem
m na verticaal (WD) e dirreção transveersal na horizzontal
(TD).

A Figgura 63 mosttra a vista transversal
t
d junta de topo da lig
da
ga ZK60-1,5
5RE soldadda por
SFMM. Deevido à melhor estabillidade térmiica, diferentte da liga ZK60
Z
não fooram observvadas
zonas term
micamente afetadas
a
(Z
ZTAs) nem locais com
m aglomeraação de fasses fundidas. As
ZTMAs appresentaram
m redes de intermetáliccos parcialm
mente queb
bradas e foii observadaa uma
transição eentre a ZM e a ZTMA mais
m nítida do lado de avanço da ferramenta,, conforme Figura
63 (b) e (d
d). A ZM apresentou
a
metálicos e pulverizada
p
as em
quebra totaal das redess de interm

partículas m
muito pequeenas, Figura 63 (c).
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Figurra 63- Vista da secção traansversal do
o cordão de solda
s
feito em
m junta de to
opo através de
d soldagem
m
SFMM
M na liga ZK60-1,5RE
Z
E como funddida. a) Metal Base (BM), b) Zonna Termomecânicamentee
afetadda (ZTMA) lado de retroocesso, c) Zoona de Mistura (ZM) e d)) Zona Termomecânicam
mente afetadaa
(ZTM
MA) lado de avanço.

A Figura 64,Figura 65 e Figura 66 mostram
m
as análises feeitas por EB
BSD na ZTM
MA do ladoo
de reetrocesso, ZM
Z e ZTMA
A do lado dee avanço, reespectivameente, para a liga ZK60--1.5RE. Foii
obserrvada recrisstalização total
t
e gran
nulometria super-refina
s
ada na Zonaa de Misturra (ZM). A
ZTM
MA do lado de retrocesso tem microestrutura bastante reecristalizadaa, já do ladoo de avançoo
foi oobservada uma
u
transiçãão mais bruusca e uma faixa muitoo curta de recristalizaç
r
ção parcial,,
com grãos finoss e recristaliizados e grããos mais grrosseiros e deformados
d
, além de foormação dee
macllas. A textuura, assim como
c
na ligga ZK60, teem os plano
os basais orientados
o
p
paralelos
aoo
fluxoo de materiaal e de intennsidade máx
xima 6.85 para ZTMA do lado de retrocesso, 9.16 para o
lado de avanço e com textuura muito fo
orte na Zonaa de Misturaa (ZM) com
m máxima dee 26.82.
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Figura 64- Análise porr MEV no modo
m
de difrração de eléttrons retro espalhados
e
(EBSD) da secção
s
A) do lado dee retrocesso da ferramennta, na
transversal da Zona Terrmomecânicamente Afettada (ZTMA
K60-1,5RE como fundidda. a) e b) mapas
m
de polle figuras invvertidas (IPF
Fs), c)
junta de toppo da liga ZK
Figura de polo dos prrincipais plaanos, com a direção dee soldagem na vertical (WD) e diireção
transversal nna horizontaal (TD).

Figura 65- Análise porr MEV no modo
m
de difrração de eléttrons retro espalhados
e
(EBSD) da secção
s
M), na juntaa de topo daa liga ZK60--1,5RE comoo fundida. a) e b)
transversal da Zona de mistura (ZM
mapas de ppole figuras invertidas (IIPFs), c) Figgura de poloo dos princippais planos, com a direçção de
soldagem naa vertical (W
WD) e direçãoo transversall na horizontaal (TD).
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Figurra 66- Análiise por MEV
V no modo de
d difração de elétrons retro espalhados (EBSD
D) da secção
o
transvversal da Zon
na Termomeecânicamentee Afetada (Z
ZTMA) do lad
do de avançoo da ferrameenta, na juntaa
de toppo da liga ZK60-1,5RE
Z
como fundidda. a) e b) mapas
m
de polee figuras invvertidas (IPFs), c) Figuraa
de poolo dos princcipais planoss, com a direeção de solddagem na verrtical (WD) e direção transversal naa
horizontal (TD).

A Figura 677 mostra a vista
v
transveersal da junnta de topo da
d liga ZK6
60-1,5RE Tiixo soldadaa
por S
SFMM. Foi observada uma microeestrutura sem
melhante à da liga ZK660-1,5RE. A adição dee
Mm resultou em
e uma melhor
m
estaabilidade téérmica da liga, comoo já era esperado,
e
e
conseequentemen
nte confirm
mado pela ausência
a
dee ZTAs. Ass ZTMAs apresentaram
a
m redes dee
interm
metálicos parcialmente
p
e quebradass, Figura 67(b) e (d). A ZM apreseentou redes totalmentee
quebbradas e com
m partículas finas pulveerizadas segguindo o fluuxo do material, Figura 67
6 (c).
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Figura 67- V
Vista da secçção transversal do cordãão de solda feito
fe em juntaa de topo atrravés de solddagem
SFMM na lliga ZK60-1..5RE Tixo como fundidaa. a) Metal Base
B
(BM), b)
b Zona Term
momecânicam
mente
afetada (ZT
TMA) lado dee retrocesso, c) Zona de Mistura
M
(ZM
M) e d) Zona Termomecâânicamente affetada
(ZTMA) laddo de avançoo.

A FFigura 68, Figgura 69 e Figuura 70 mostraam as análises feitas po
or EBSD naa ZTMA doo lado
do retrocessso, ZM e ZTMA do lado do avvanço, resppectivamente, para a liiga ZK60-11,5RE
Tixo. Foi nnotada uma microestruutura similarr à d a liga ZK60-1,5R
RE, com reccristalizaçãoo total
e granulom
metria superr-refinada naa Zona de Mistura
M
(ZM
M). A ZTMA
A do lado de
d retrocessoo tem
microestruutura parciaalmente reccristalizada e não fooi possível delimitar uma regiãão de
transição, jjá do lado de avanço foi observaada uma transição maiss brusca e uma
u
faixa muito
m
curta de reecristalizaçãão parcial, com grãos finos e reccristalizadoss e grãos mais
m grosseiiros e
deformadoos, além da formação de maclas.. A textura, assim com
mo na liga ZK60 e ZK60Z
1,5RE, tem
m os planos basais orienntados paraalelos ao fluuxo de mateerial, de inteensidade mááxima
4,44 para ZTMA doo lado de retrocesso
r
e textura muito
m
fortee do lado de
d avanço, com
ZM) com máxima
m
de 16,46.
1
intensidadee de 13,52 e na Zona de Mistura (Z
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Figurra 68- Análiise por MEV
V no modo de
d difração de elétrons retro espalhados (EBSD
D) da secção
o
transvversal da Zoona Termomecânicamentte Afetada (Z
ZTMA) do lado
l
de retro
ocesso da ferrramenta, naa
junta de topo da liga
l
ZK60-1,,5RE Tixo coomo fundidaa. a) e b) mappas de pole figuras
f
inverrtidas (IPFs),,
v
(WD
D) e direção
o
c) Fiigura de pollo dos princcipais planoss, com a dirreção de solldagem na vertical
transvversal na horrizontal (TD)).

Figurra 69- Análiise por MEV
V no modo de
d difração de elétrons retro espalhados (EBSD
D) da secção
o
transvversal da Zon
na de Misturra (ZM), na junta
j
de topoo da liga ZK6
60-1,5RE Tixo como funndida. a) e b))
mapaas de pole fiiguras inverttidas (IPFs), c) Figura de
d polo dos principais
p
pllanos, com a direção dee
soldaagem na vertiical (WD) e direção transsversal na hoorizontal (TD
D).
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Figura 70- Análise porr MEV no modo
m
de difrração de eléttrons retro espalhados
e
(EBSD) da secção
s
a
da ferramenta, naa junta
transversal da Zona Termomecânicaamente Afetaada (ZTMA) do lado de avanço
c
fundidda. a) e b) mapas
m
de polle figuras invvertidas (IPF
Fs), c)
de topo da liga ZK60-11,5RE Tixo como
Figura de polo dos prrincipais plaanos, com a direção dee soldagem na vertical (WD) e diireção
transversal nna horizontaal (TD).

6.1..2 - Proprieedades Meccânicas
6.1.2.1- Tensão
T
Residdual
Toddos os proccessos mecâânicos de faabricação que
q envolveem deformaação plásticaa não
uniforme, gradientes térmicos e//ou transforrmações de fase, produuzirão um componente
c
e com
tensões ressiduais, seja ela elevaada ou não.. Estas tenssões residuais afetarãoo diretamennte as
propriedaddes do mateerial em relação à ressistência à fadiga, corrrosão e rup
ptura[80]. Nesse
N
contexto, aas tensões introduzidaas nas juntaas de topo durante o processo de
d soldagem
m por
SFMM forram qualificcadas e quaantificadas através
a
da técnica
t
de Difração
D
de Raios-X (D
DRX)
pelo métoddo Sen2Psi; para tanto foram seleccionados os planos (1003), (112) e (201), confforme
difractograama feito noo metal basee mostrado na Figura 711 (a). A Figuura 71 (b) mo
ostra os perfis de
tensão resiidual longitu
udinal para as juntas so
oldadas dass três ligas. Os perfís sãão similaress para
as três ligaas, apresenttando picoss invertidos nas bordass de contato do ombro
o da ferram
menta,
com valorees próximoss para as trrês ligas, coom tensão de
d tração dee aproximaddamente 70 MPa
do lado dee retrocesso e de comppressão de aproximadam
a
mente -20 MPa
M do laddo de avanço. As
ligas com adição de Mm
M apresenntam valores maiores, pprincipalmeente no centtro do corddão de
solda, confforme foi observado
o
n Figura 71 (b). Os picos de tensãão são oriun
na
ndos do fluxxo de
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mateerial, e os valores parra a liga ZK60,
Z
principalmente no centro do cordãoo de solda,,
provaavelmente sejam
s
proveenientes da fusão de inttermetálicoss durante a soldagem.

Figurra 71- Tensãão residual feeita através do
d método Sen2Psi
S
por difração de Raios-X(DR
R
RX). a) picoss
de M
Magnésio (1033), (112) e (2201) usados para avaliaçãão da tensão
o residual e b)
b gráfico com
m os valoress
de tennsão residuall para as trêss ligas como fundidas.

6.1.22.2- Mapeaamento de Microdureza
M
a
Para análiise de distribbuição da dureza
d
no coordão de so
olda foram feitos
f
mapeamentos dee
microodureza Viickers na ssecção trannsversal dass juntas dee topo sold
dadas por S
SFMM. Ass
imaggens da Figura 72 estão com
c
a mesm
ma escala dee gradiente de cor, com
m dureza míínima de 400
HV ((azul escuroo) e máxim
ma de 115 HV
H (vermelhho). Foi nottada uma maior
m
durezaa nas zonass
de m
mistura (ZM
M), devido ao
a maior reffinamento dos
d grãos, pulverizaçã
p
o dos interm
metálicos e
recristalização total
t
nesta região.
r
Os picos
p
máxim
mos de durreza estão loocalizados nas regiõess
de maiores
m
conncentrações de interm
metálicos, decorrentes do fluxo de
d materiall durante a
soldaagem. As trrês ligas aprresentaram dureza sim
milares nos cordões
c
de solda entre 85-95 HV,,
excetto nos ponttos de conceentração maaior de inteermetálicos decorrentess do fluxo de
d material..
As regiões
r
com
m maiores concentraçõ
c
ões de interrmetálicos apresentaraam picos máximos
m
dee
durezza para as trrês ligas, dee 115 HV para
p a liga Z
ZK60, 105 HV
H para a liga ZK60-11.5RE e porr
fim, 95 HV a para
p
liga ZK
K60-1.5RE Tixo. Paraa a liga ZK
K60, Figura 72
7 (a), foi notada
n
umaa
m
base e a ZTMAss, tanto do lado
l
de avaanço quantoo
reduçção de dureeza na ligaçção entre o metal
do laado de rettrocesso daa ferramenta, provavellmente prooveniente da
d formaçãoo da ZTA..
Anallisando a microdureza
m
das três liggas, foi posssível verificar que os intermetálicos de fasee
MgZ
Zn tem maior dureza que
q os MgZ
ZnRE e/ou a interfacee entre os intermetáliccos de fasee
MgZ
Zn e MgZnR
RE tem pouuca resistência e remettem ao fato que,as ligaas contendo essas duass
fasess nas redes de
d intermetáálicos (ZK660-1,5RE e ZK60-1,5R
Z
RE Tixo) tennham menorr dureza.
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Figura 72-M
Mapeamento de micro duureza Vickers (HV0,3) realizada
r
na secção transsversal da junnta de
topo das liggas como funndida, soldada por SFMM
M. a) ZK60, b)
b ZK60-1,5R
RE e c)ZK600-1,5RE Tixoo.

6.1.22.3- Ensaioss de Traçãoo com análiise de deforrmação locaal e instantâ
ânea
Os m
metais de baase das ligass como funddidas apreseentaram tam
manho de grrão acima de 100
μm, já no centro dos cordões dee solda foi observada microestruttura com taamanho de grãos
c
de solda que foram
f
abaixo de 4 μm, devido à diferennça na resisstência meccânica dos cordões
va a se rom
mperem nas interfaces entre os cordões
muito supeeriores, levaando os corrpos de prov
de solda e os metais base.
b
Conforrme foi abo
ordado no Capítulo
C
3, referente
r
aos metais baase, as
M apresenntaram resuultados próxximos e infeeriores aos observadoss para
ligas com adição de Mm
d Figura 733. Comparaando os vaalores das juntas solddadas
liga ZK600, conformee gráfico da
apresentaddos na Tabeela 12, com os valores dos metaiss base (Tabeela 7), foi constatado
c
que a
liga ZK60 apresentou
u redução de
d 10 % noo limite de resistência
r
máxima, 17,5 % na teensão
t
A lig
ga ZK60-1,,5RE apresentou
limite de escoamentoo e de 49,55 % na deeformação total.
r
máxima,
m
122 % no limiite de escoaamento e dee 72,9
redução dee 10,9 % noo limite de resistência
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% naa deformaçãão total. A liga ZK60--1,5RE Tixoo apresentoou redução de 7,2 % no
n limite dee
resisttência máxiima, 19,93 % no limitee de escoam
mento e de 699,55 % na deformação.
d
.

Figurra 73- Gráfiico com as curvas de tensão
t
por deformação
d
das juntas de
d topo das ligas como
o
fundiidas soldadass por SFMM
M.
Tabella 11- Valorres de tensõess e deformaçãão para as juuntas de topo das ligas coomo fundidas soldadas porr
SFMM
M, obtidos através
a
de ennsaio de traçãão com análiise de deform
mação local, calculados pelo
p
softwaree
ARAM
MIS.

M
Material
ZK60
ZK60‐1,5RE
ZK60‐1,5RE Tixo

σmax(MPaa)
216.3
155.4
166.9

σr(MPa)
216.3
155.4
166.9

σe (MP
Pa)
126.5
5
101.2
2
94.6
6

Deformaçãão(%)
2.3
0.65
0.81

Assim com
mo apresenntado para os
o metais baase, os testees de traçãoo foram acompanhadoss
por aanálise de deformaçãoo local e in
nstantânea, para as junntas soldadas foram avaliadas
a
ass
deforrmações daa secção trannsversal, seendo possívvel observarr a deformaação local ao
a longo doo
perfil de solda, conforme
c
im
magens da Figura
F
74. Co
onforme mo
ostraram as imagens daa Figura 74, a
distriibuição de deformação
d
o está diretaamente ligadda à diferennça de taman
nho de grãoos, devido à
reduçção de tam
manho de grãos
g
acimaa de 95 %,, as zonas de misturaa praticameente não see
deforrmam com as cargas applicadas, formando asssim um perffil em “V” delimitando
d
o os cordõess
de soolda. Devid
do a esse fattor, o gráficco da Figuraa 73 apresenntou curvas instáveis. Tanto
T
a ligaa
ZK600, Figura 74 (a), quantoo a ZK60-11,5RE, Figurra 74 (b), appresentaram
m nucleação de tensõess
na boorda de con
ntato do ombbro da ferraamenta do lado
l
de retro
ocesso, ponnto de partidda da trincaa
que se
s propagouu na interfaace entre o cordão
c
de solda e o meetal base, jáá para a ligaa ZK60-1,55
RE Tixo
T
(Figura 74 (c)), os corpos
c
de prova
p
foram
m rompidos fora
f
das zonnas de defoormação, noo
metaal base do laado de avannço, devido à transição mais suave entre o corrdão de soldda e o metall
base,, evitando a formação de
d núcleos de
d tensões.
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Figura 74- S
Secção transv
versal das juuntas de topo das ligas coomo fundidass e soldadas por
p SFMM, com a
distribuiçãoo de deform
mação no ponnto de resisstência máxiima calculadda com o so
oftware Araamis e
representada em gradien
nte de cores. a) ZK60; b)Z
ZK60-1,5RE
E e c)ZK60-11,5RE Tixo.

6.2 - SOLDAGE
EM POR FRICÇÃO
FR
E MISTURA
A MECÂNIICA (SFMM
M) DAS LIIGAS
LAM
MINADAS.
As imagens daa Figura 75 mostraram
m
o resultadoss de torque e aporte térrmico durannte as
os
soldas das juntas de topo
t
das liggas laminaddas. Valorees constantees e próxim
mos para as ligas
oram observvados, com valores de torque
t
e apoorte térmico
o superioress para
com adiçãoo de Mm fo
a liga funddida com batimento noo estado semissólido (ZK60-1,5R
(
RE Tixo). Estas
E
ligas foram
f
soldadas com variáveeis similaress, tais como
o: avanço de
d 400 mm//min, rotaçãão da ferram
menta
de 1200 rppm, força ap
plicada em “Y” de 15 KN e incliinação da feerramenta de
d 3º. Para a liga
ZK60 quanndo soldadaa com essass variáveis, ocorreu trinca a quentte, destacanndo praticam
mente
todo materrial deform
mado abaixoo do ombrro da ferram
menta. Para evitar tall defeito, foram
f
aplicadas ddeformaçõees menores reduzindo a velocidadde de avannço para 2000 mm/min.. Nos
gráficos daa Figura 75 foi
f possível notar que tanto
t
o torqque quanto o aporte térrmico para a liga
ZK60 é innstável e decrescente,
d
,

devido à instabiliddade térmica da liga e/ou
e
excessso de

aquecimennto inicial (tempo
(
de contato muuito grandee), além dee apresentarr aporte térrmico
superior aoos observaddos para ligaas com Mm e consequeentemente valores
v
de toorque inferioores.
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Figurra 75- Gráficcos com parrâmetros dass soldas SFM
MM nas jun
ntas de topo das ligas laaminadas. O
gráficco a) mostraa o Torque e o b) mostrra o aporte térmico
t
paraa as juntas soldadas com
m rotação daa
ferram
menta de 12000 rpm, forçça de 15 KN e avançoo dde 200 mm/m
min para a liiga ZK60 e 400
4 mm/min
n
para aas ligas com adição de Mm(ZK60-1,5
M
5RE e ZK600-1,5RE Tixoo).

6.2.1 - Caracterizaç
C
ção Microesstrutural Das Juntas Soldadas
S
As micro
oestruturas das secções transversaais das junttas de topo das ligas laminadas e
soldaadas por SFMM forram analissadas atravvés de Miicroscopia Óptica e as Zonass
Term
momecânicaamente Afeetadas (ZTM
MAs) bem como as Zonas de Mistura
M
(Z
ZMs) foram
m
analiisadas atraavés de Microscopia
M
d Elétronss
Eletrônicaa de Varredura nos modos de
Secuundários (SE
E) e de Diffração de Ellétrons Retrroespalhado
os (EBSD). A baixa eestabilidadee
térmiica aliada ao
a alto aporrte térmico na liga ZK
K60, deu orrigem a um
m cordão de solda com
m
uma grande Zonna Termicam
mente Afettada (ZTA),, indícios de fusão da rede de inteermetálicoss
na ZTMA do laado de avanço e na ZM
M. Provavelm
mente deviddo à formaçção de fase líquida doss
interm
metálicos (MgZn)
(
na ZM, a messma teve viiscosidade e fluxos dee material diferente
d
daa
matriiz (Mg). Seendo assim, foi observaada a formaçção de conccentração dee intermetállicos que see
estennde do ladoo de retroceesso da ZM
M em direçãão ao lado de avanço, formando uma linhaa
contíínua desde a raiz até o topo do coordão, ou sej
eja, ao longoo de todo coordão, confforme Figuraa
76.
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Figura 76- V
Vista da secçção transversal do cordãão de solda fe
feito em juntaa de topo atrravés de solddagem
SFMM na lliga ZK60 laaminada. a) Metal
M
Base (BM),
(
b) Zonna Termomeecânicamentee afetada (ZT
TMA)
lado de retroocesso, c) Zoona de Mistuura (ZM) e d)
d Zona Term
momecânicam
mente afetadaa (ZTMA) laado de
avanço.

A FFigura 77, Figgura 78 e Figuura 79 mostrram os mapas de figuraas de polo in
nvertidas (IIPFs),
bem comoo as figuraas de polo representaando as miicrotexturas dos princcipais planoos do
magnésio, da ZTMA do
d lado de retrocesso,
r
ZM e ZTM
MA do lado de
d avanço, respectivam
r
mente.
As ZTMA
As apresen
ntaram miicroestruturras parciallmente reccristalizadass, similarees as
observadass nos metais base, poorém com formação
f
d regiões com
de
c
grãos super-refinnados,
formando aassim microoestrutura mais
m heteroggênea. A ZM
M apresento
ou microesttrutura quasse que
totalmente recristalizaada, mas com tamanhhos de grãoos heterogênneos e regiiões com supers
s
paara as três regiões e segue
s
o obbservado paara os
refinamenttos. As textturas são similares
metais basee, com os planos
p
basais texturizaddos paralelos à superfíccie normal da
d chapa. Quuanto
à intensidaade, foi obseervado 7,299 para a ZTMA do ladoo de retroceesso (Figura 77(c)), 7,133 para
a ZM (Figura 78(c)), e 5,97 paraa a ZTMA do lado dee avanço (Figura
F
79(c))). Valores m
muito
próximos foram
f
obserrvados para as três regiiões e inferiores à 12,21 para o meetal base.

121

Figurra 77- Análisse por MEV
V no modo (E
EBSD) da seecção transversal da Zonna Termomecânicamentee
Afetaada (ZTMA) do lado de retrocesso
r
daa ferramenta, na junta dee topo da ligaa ZK60 laminnada. a) e b))
mapaas de pole fiiguras inverttidas (IPFs), c) Figura de
d polo dos principais
p
pllanos, com a direção dee
soldaagem na vertiical (WD) diireção transvversal na horiizontal (TD)..

Figurra 78- Análise por MEV
V no modo (EBSD)
(
da secção
s
transvversal da Zoona de Mistuura (ZM) naa
junta de topo da liga
l ZK60 lam
minada. a) e b) mapas dee pole figuras invertidas (IPFs),
(
c) Figgura de polo
o
d
de so
oldagem na vertical
v
(WD
D) e direção transversal
t
n horizontall
na
dos pprincipais plaanos, com a direção
(TD).
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Figura 79- A
Análise por MEV no moodo (EBSD)) da secção transversal
t
d Zona Term
da
momecânicam
mente
Afetada (ZT
TMA) do laddo de avançoo da ferrameenta, na juntta de topo daa liga ZK60 laminada. a)
a e b)
mapas de ppole figuras invertidas (IIPFs), c) Figgura de poloo dos princippais planos, com a direçção de
soldagem naa vertical (W
WD) e direçãoo transversall na horizontaal (TD).

Com
m a adição de elementtos de terrass raras (Mischmetal-Mm
m), foi espeerado uma m
maior
estabilidadde térmica, melhorandoo a soldabiilidade da liga.
l
As junntas de topo das ligass com
adição de Mm, ZK6
60-1,5RE (Figura 80), e ZK60-11,5RE Tixoo (Figura 844), apresenttaram
característiicas similarres, com bom
m acabamennto superficcial e cordãão de solda com
c
distribbuição
homogêneaa. As ZTM
MAs apreseentaram miccroestruturaas com distribuição de
d intermetáálicos
diferentes, do lado de
d retrocessso ocorre maior
m
mistuura e os inntermetálicoos se enconntram
l
de avaanço ocorreeu uma tran
nsição bruscca entre a ZM
Z e
pulverizados (Figura 80(b)). No lado
ZTMA (Fiigura 80(d)), onde foi observadaa uma distrribuição doos intermettálicos simiilar a
presente noo metal basse (Figura 800(a)). Na zoona de misttura (ZM) ocorreu
o
umaa quebra dee toda
rede e pulvverização homogênea
h
dos intermeetálicos com
m partículass muito finas, conform
me foi
apresentaddo na Figura 80
8 (c).
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Figurra 80- Vista da secção traansversal do
o cordão de solda
s
feito em
m junta de to
opo através de
d soldagem
m
SFMM
M na liga ZK60-1,5RE
Z
laminada. a)
a Metal Base(BM), b) Zona Termoomecânicam
mente afetadaa
(ZTM
MA) lado dee retrocesso,, c) Zona de
d Mistura (ZM)
(
e d) Zona
Z
Termoomecânicameente afetadaa
(ZTM
MA) lado de avanço.

A Figura 81, Figura 822 e Figura 83 mostram oss mapas de figuras de polo invertiidas (IPFs),,
bem como as figuras de polo repreesentando as
a microtexxturas dos principais planos doo
magnnésio, da ZT
TMA do laddo de retroccesso, ZM e ZTMA do lado de avaanço, respecctivamente..
Assim
m como foii observado para liga ZK60,
Z
as ZT
TMAs apresentaram microestruturaas similaress
e parrcialmente recristalizad
r
das, diferindo da observada para o metal baase, porém somente
s
naa
preseença de regiiões de grãoos super-reffinados, connforme apreesentado na Figura 81 e FFigura 83 (a))
e (b). A microteextura para estas
e
duas regiões
r
tambbém são sim
milares às ob
bservadas para
p o metall
base,, com os plaanos basais texturizado
os paraleloss à superfíciie normal daa chapa, asssim como a
magnnitude que foi
f de 8,77 para
p o metaal base, 8,188 para ZTM
MA do lado de
d retrocessso e 9,24 doo
lado de avanço. A zona de mistura (Z
ZM) apresenntou microeestrutura totalmente reccristalizada,,
d grãos seegundo o fluuxo do mateerial, confo
orme Figura 82
8 (a) e (b)..
com refino e oriientações dos
otextura, oss planos basais são texxturizados segundo o fluxo do material;
m
naa
Quannto à micro
regiãão analisadaa os planos basais se enncontram approximadam
mente 45º in
nclinados em
m relação à
superrfície norm
mal da chapaa com distrribuição hetterogênea, conforme
c
m
mostra
a Figgura 82 (a) e
com magnitude de 9,95, seggundo a Figuura 82(c).
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Figura 81- Análise por MEV (EBS
SD) da secçãão transversaal da Zona Termomecan
T
nicamente Affetada
fe
n junta de toopo da liga ZK60-1,5RE
na
Z
E laminada. a)
a e b)
(ZTMA) doo lado de retrrocesso da ferramenta,
mapas de ppole figuras invertidas (IIPFs), c) Figgura de poloo dos princippais planos, com a direçção de
soldagem naa vertical (W
WD) e direçãoo transversall na horizontaal (TD).

Figura 82- A
Análise por MEV
M
(EBSD
D) da secção transversal dda Zona de Mistura
M
(ZM), na junta dee topo
da liga ZK660-1,5RE lam
minada. a) e b) mapas dee pole figuraas invertidas (IPFs), c) Figura
F
de pollo dos
principais pplanos, com a direção dde soldagem na vertical (WD) e direeção transveersal na horizzontal
(TD).
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Figurra 83- Análise por MEV
V (EBSD) daa secção trannsversal da Zona
Z
Termo
omecanicameente Afetadaa
(ZTM
MA) do ladoo de avanço da ferramennta, na junta de topo da liga ZK60-11,5RE laminnada. a) e b))
mapaas de pole fiiguras inverttidas (IPFs), c) Figura de
d polo dos principais
p
pllanos, com a direção dee
soldaagem na vertiical (WD) e direção transsversal na hoorizontal (TD
D).

O cordão
o de solda da
d liga ZK60-1,5RE Tiixo mostraddo na Figura 84, é similaar ao cordãoo
de soolda da lig
ga ZK60-1,5RE. Portaanto é posssível afirmaar que não ocorreram diferençass
relevvantes na soldabilidade quando com
mparado aoos métodos de
d fundição
o.

Figurra 84- Vista da secção traansversal do
o cordão de solda
s
feito em
m junta de to
opo através de
d soldagem
m
SFMM
M na liga ZK60-1,5RE
Z
E Tixo lamiinada. a) Metal Base(BM
M), b) Zonna Termomecanicamentee
afetadda (ZTMA) lado de retroocesso, c) Zoona de Mistura (ZM) e d)) Zona Termomecanicam
mente afetadaa
(ZTM
MA) lado de avanço.
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nvertidas (IIPFs),
A FFigura 85, Figgura 86 e Figuura 87 mostrram os mapas de figuraas de polo in
bem comoo as figuraas de polo representaando as miicrotexturas dos princcipais planoos do
magnésio, da ZTMA do
d lado de retrocesso,
r
ZM e ZTM
MA do lado de
d avanço, respectivam
r
mente,
A
da secção transversal da junta dee topo da liiga ZK60-1,5RE Tixo soldada porr SFMM. Assim
como foi observado
o para as ligas ZK
K60 e ZK660-1,5RE, as ZTMA
As apresenttaram
m
microestruuturas similaares e parciialmente reccristalizadass, diferindoo da observaada para o metal
base somennte na presença de reggiões de grããos super-reefinados, co
onforme Figgura 85 e Figgura 87
(a) e (b). A
As microtexxturas nestaas duas regiõões também
m são similaares às obseervadas no metal
m
base, com os planos basais
b
textuurizados parralelos à suuperfície norrmal da chaapa, porém,, com
magnitudes diferentess, tais com
mo: 11,30 para
p
o metaal base, 5,776 para ZT
TMA do laddo de
retrocesso e 6,36 do lado de avvanço. A zona
z
de mistura (ZM)) apresentou
u microestrrutura
totalmente recristalizzada e refinno de grãoos heterogêêneos, com
m regiões de
d grãos supers
ura, os plaanos basaiss são
refinados, conforme Figura 82 (a) e (b). Quanto à microtextu
texturizadoos segundo o fluxo doo material, com magniitude de 9,995, Figura 822(c), superiior ao
observado para o metaal base.

Figura 85- Análise por MEV (EBS
SD) da secçãão transversaal da Zona Termomecân
T
nicamente Affetada
Z
Tixo laminaada. a)
(ZTMA) doo lado de retrrocesso da feerramenta, na junta de toopo da liga ZK60-1,5RE
e b) mapas de pole figurras invertidaas (IPFs), c) Figura
F
de poolo dos principais planos,, com a direçção de
WD) e direçãoo transversall na horizontaal (TD).
soldagem naa vertical (W
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Figurra 86- Análisse por MEV (EBSD) da secção
s
transvversal da Zon
na de Misturra (ZM), na junta de topo
o
da ligga ZK60-1,5
5RE Tixo lam
minada. a) e b) mapas de figuras de polo invertiidas (IPFs), c) Figura dee
polo dos principaais planos, com
c
a direção de soldagem na verttical (WD) e direção traansversal naa
horizontal (TD).

Figurra 87- Análise por MEV
V (EBSD) daa secção trannsversal da Zona
Z
Termo
omecanicameente Afetadaa
(ZTM
MA) do lado de avanço daa ferramentaa, na junta dee topo da ligaa ZK60-1.5R
RE Tixo laminada. a) e b))
mapaas de figuras de polo invertidas (IPFss), c) Figura de polo doss principais planos,
p
com a direção dee
soldaagem na vertiical (WD) e direção transsversal na hoorizontal (TD
D).
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6.2..2 - Proprieedades Meccânicas
6.2.2.1- Tensão
T
Residdual
Asssim como para
p
as ligass como fund
didas e anteeriormente apresentada
a
as no Capítuulo 5,
as tensões introduzidaas nas juntaas de topo durante
d
o prrocesso de soldagem
s
po
or SFMM foram
f
também quualificadas e quantificcadas atrav
vés de Difreeação de Raios-X
R
(DRX) no método
Sen2Psi. Fooram seleciionados os planos
p
(1033), (112) e (201),
(
confo
orme difracttograma feiito no
metal basee mostrado na Figura 88
8 (a). A Figura
F
88 (b)) mostra os perfis de tensão ressidual
longitudinaal para as juuntas soldaddas das trêss ligas. Os pperfís das liigas com addição de Mm
m são
qualitativam
mente e quuantitativam
mente similaares, com picos
p
de traação na borrda do ombbro da
ferramentaa do lado de
d retrocessso, com vaalores de approximadam
mente 60 MPa,
M
a Zonna de
Mistura (Z
ZM) apresenntou valores de aproxiimadamentee 35 MPa, bem
b
com o lado de avvanço
até a bordaa de contato
o do ombroo da ferramenta. Para a liga ZK600 foi observ
vado um pico de
tração na bborda do om
mbro da ferrramenta do lado de retrrocesso, sim
milar ao obsservado nas ligas
com Mm, porém com
m valores dee tração de apenas 10 MPa na ZM
M e pico dee compressão na
do lado dee retrocessoo, com valo
borda do oombro da ferramenta
f
or de aprox
ximadamentte -25
MPa. As diferenças de tensõess foram cau
usadas peloo fluxo de material e pela conttração
térmica, poois foram ob
bservadas reegiões com microestruutura caracteerísstica de fusão no innterior
e superfíciee do cordão
o de solda daa liga ZK600.

Figura 88- Tensão
T
residdual feita atraavés do métoodo Sen2Psi por difração
o de Raio-X(D
DRX). a) piccos de
Magnésio (103),(112) e (201) usadoos para avaliação da tenssão residual e b) gráfico com os valores de
t ligas lam
minadas.
tensão residdual para as três

6.2.2.2- Mapeamento
M
o de Microd
dureza
Para a análise da
d distribuiçção da dureeza no cordãão de soldaa foram feito
os mapeam
mentos
M. As
de microduureza Vickers na secçção transverrsal das junntas de topo soldadas por SFMM
imagens daa Figura 89 estão
e
com a mesma escala de gradiiente de corr, com dureza mínima de 58
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HV (azul escurro) e máxim
ma de 128 HV (vermeelho). Foi observada
o
u
uma
durezaa maior nass
zonaas de misturra (ZM), deevido ao maior refino de grãos, pulverização
p
o dos interm
metálicos e
recristalização total
t
nessa região.
r
Os picos
p
máxim
mos de durreza estão loocalizados nas regiõess
m
conncentrações de interm
metálicos, decorrentes do fluxo de
d materiall durante a
de maiores
soldaagem. A ligga ZK60 aprresentou maaior dureza tanto no coordão de soolda, com vaalores entree
105-126 HV, quuanto no metal base em
m torno de 80-95 HV, conforme Figura 89 (a)). Nas ligass
com adição de Mm foram observados valores siimilares no cordão de solda com
m valores dee
0-110 HV. Nos metaiis base, a liga ZK60--1,5RE (Figgura 89(b)), apresentouu
durezza entre 90
valorres de durezza entre 65--95 HV, maaiores que os
o observad
dos para a liga
l
ZK60-11,5RE Tixoo
(Figurra 89 (c)), quue foram enntre 58-80 HV.
H Analisando os maapas de microdureza daas três ligass
é posssível afirm
mar que os inntermetálico
os de fase MgZn
M
tem maior
m
durezaa que os MggZnRE e/ouu
a intterface entre os interm
metálicos dee fase MgZ
Zn e MgZn
nRE tem baaixa resistênncia, o quee
corroobora para que as ligaas contendoo essas duaas fases nass redes de intermetálic
i
cos (ZK60-1,5R
RE e ZK60-1
1,5RE Tixo)) tenham menor
m
durezaa.

Figurra 89- Mapeaamento de microdureza
m
V
Vickers
(HV
V 0,3) realizaada na secçãoo transversall da junta dee
topo das ligas lam
minadas, solddadas por SFMM. a) ZK660, b) ZK60--1,5RE e c)Z
ZK60-1,5RE Tixo.
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ânea
6.2.22.3- Ensaioss de Traçãoo com análiise de deforrmação locaal e instantâ
As lligas apreseentaram vallores próxim
mos de ressistência à tração aos observadoss nos
metais basse. O gráfico da Figura 90 mostra as
a curvas dee tensão po
or deformaçção das junttas de
topo soldaadas por SFMM. As liggas com ad
dição de Mm
m apresentaaram curvass homogêneeas, e
maior defoormação, poorém a ligaa ZK60, asssim como nos
n metais base, apressentaram vaalores
tanto de teensão de lim
mite de esccoamento quanto
q
de rruptura, maiores e men
nor deform
mação.
Comparanddo os valorres das junntas soldadaas (Tabela 12) com os
o valores dos
d metais base,
(Tabela 10) foi observado que a ligga ZK60 apresentou reddução de 6,,5 % no lim
mite de resisttência
mite de esccoamento fo
oi mantida e ocorreu uma reduçção de 66 % na
máxima, a tensão lim
deformação total. A liga
l
ZK60-11,5RE apresentou reduução de 2,99 % no limiite de resisttência
m
e a deformaçãão total teve uma reduçção de
máxima, a tensão limiite de escoaamento foi mantida
T
apresenntou reduçãão de 4,5 % no limitte de resisttência
41,5 %. A liga ZK660-1,5RE Tixo
máxima e a tensão lim
mite de escooamento foii diferente do
d observaddo para as outras
o
ligas (com
uma quedaa de 8 %) e a deformaçãão total foi reduzida em
m 9,8 %.

Figura 90- Gráfico com
m as curvas de tensão x deformaçãoo das juntass de topo daas ligas lamiinadas
soldadas poor SFMM.
Tabela 12- Valores de teensões e deforrmação para as
a juntas de ttopo das ligass laminadas sooldadas por SFMM,
obtidos atravvés de ensaio de
d tração com
m análise de deeformação locaal, calculados pelo softwaree ARAMIS.

Materiaal
ZK60
ZK60‐1,5RE
ZK60‐1,5RE Tixo

σmaax(MPa)
310.7
3
285.5
2
291.2
2

σr(MPa)
310.7
285.5
291.2

σe (MPa)
270.7
198.1
207.2

Defo
ormação(%)
3.4
6.7
7.4

Assim
m como apresentado para
p
os metaais base, oss testes de tração
t
foram
m acompanhhados
por análisees de deforrmação locaal e instantâânea, para as juntas soldadas forram avaliaddas as
deformaçõões da secçãão transverssal, sendo possível
p
obsservar a defformação loocal ao longgo do
perfil de soolda, conforrme apresenntado nas im
magens da Figura 91.
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A Figura 91
9 (a) mosttra a secçã
ão transverssal do corddão de soldda da liga ZK60. Foii
f
quee
obserrvada uma maior defformação e uma fratuura no centrro do corddão (ZM), fatores
ocorrreram deviddo ao acum
mulo de inteermetálicos durante a soldagem,
s
c
conforme
m
mostrado naa
Figuraa 76. Para as ligas ZK6
60-1,5REe ZK60-1,5R
Z
E Tixo, aprresentadas na
n Figura 91 (b) e Figuraa
91 ((c), respecttivamente, foram observados perfis
p
de deformaçõees semelhaantes, com
m

concentradores de tensões na
n parte infferior do coordão do laddo de avançço e na extreemidade doo
ombrro da ferramenta. A parte
p
superiior do corddão do ladoo de retrocesso foi o local ondee
ocorrreu a fraturra dos corpos de prova, provavellmente deviido à difereença bruscaa de texturaa
entree os metais base
b
e o corrdão nesse local,
l
ocasioonado pelo fluxo intensso de materrial.

Figurra 91- Secçãão transversaal das juntas de topo dass ligas laminnadas e soldadas por SF
FMM, com a
distribuição de deformação
d
m o softwarre Aramis e
no ponto dee resistênciaa máxima caalculada com
g
de cores. a) ZK
K60; b)ZK60-1,5RE e c)Z
ZK60-1,5RE Tixo.
representada em gradiente
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
7.1 - CONCLUSÕES
 O processo de fundição foi eficiente dando origem a blocos de 120 mm de diâmetro
por 300 mm de altura, isentos de defeitos, tais como: poros, trincas, inclusões, etc. O
método de resfriamento PMICC possibilitou a obtenção de um material com
microestrutura mais refinada e padronização do sistema de resfriamento, aliado ao
sistema de batimento mecânico, permitindo a obtenção de um material formado por
grãos esféricos e com distribuição homogênea de intermetálicos.
 A liga ZK60 teve grãos esféricos com diâmetros médios de 148,65 μm, apresentando
redes intermitentes de intermetálicos predominantemente compostos pela fase MgZn e
localizados preferencialmente nos contornos de grãos. A adição de mischmetal (liga
ZK60-1,5RE) deu origem a uma microestrutura com grãos esféricos e tamanho médio
de 126 μm, aproximadamente 22 % menor, porém, devido à adição de 1,5% em peso
de Mm, foi observada uma maior fração volumétrica de intermetálicos, com redes
contínuas, aspectos dendríticos e crescidas a partir do centro dos grãos; formadas por
intermetálicos de fase predominante MgZnRE e intercalada por MgZn. Quanto ao
processo de fundição com batimento mecânico no estado semissólido (Liga ZK601,5RE Tixo), microestrutura com grãos esféricos com tamanho médio de 100,8 μm foi
originada, aproximadamente 26 % menor que o observado para a liga ZK60-1,5RE
(obtida pelo processo de fundição convencional). A liga ZK60-1,5RE Tixo apresentou
redes de intermetálicos contínuas, com distribuição heterogêneas, regiões de maior
aglomeração e localizadas no interior dos grãos; outras regiões localizadas
preferencialmente nos contornos de grão, assim como para liga ZK60-1,5RE, com as
redes de intermetálicos de aspecto dendrítico, crescidos a partir do centro dos grãos,
formados preferencialmente da fase MgZnRE e intercalados com MgZn.
 Quanto às propriedades mecânicas, a liga ZK60 apresentou melhores resultados, com
tensão limite de escoamento de 153,4±0,3 e tensão máxima de 240,64±1,53, ambas
foram aproximadamente 26 % maiores que as observadas para as ligas com adição de
Mm. Com a análise de deformação local e instantânea, foi possível observar a
distribuição dos concentradores de tensões aliado às análises da secção transversal dos
corpos de prova pós-fratura. Foi possível notar que a trinca foi iniciada e propagada
através das redes de intermetálicos, com isso a formação de redes intermitentes da liga
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ZK60, proporciona maior distribuição das deformações e os grãos de αMg atuam
como barreira que dificulta a propagação das trincas, justificando suas melhores
propriedades mecânicas.
 A formação de redes intermitentes e monofásicas de intermetálicos, fez com que a liga
ZK60 apresentasse melhor trabalhabilidade durante a laminação, sendo possível a
aplicação de taxas maiores de deformações por passes, de 10 % durante todo processo.
Para as ligas com adição de Mm, foi necessária a aplicação de taxas de deformação
iniciais por passe de no máximo 2,5 % até atingir uma deformação de
aproximadamente 50 %, quando então foi possível a aplicação de taxas de deformação
por passe de 15 %. Este procedimento foi indispensável, pois é preciso quebrar as
redes de intermetálicos, diminuir o tamanho de grãos, e orientar a textura dos planos
basais para que as ligas suportem taxas maiores de deformação.
 As redes de intermetálicos foram quebradas durante a laminação, as partículas foram
aglomeradas de forma alongadas na direção de laminação. Os intermetálicos da liga
ZK60 foram formados por partículas de fase MgZn com distribuição homogênea e
tamanho de aproximadamente 5 μm. Para as ligas com adição de Mm as partículas
predominantes de fase MgZnRE apresentaram tamanho de aproximadamente 10 μm,
heterogeneamente distribuídas e com trincas oriundas do processo de laminação.
 A laminação originou microestruturas parcialmente recristalizadas e com tamanho
médio de grãos de 3,36 ± 9,9 μm para a liga ZK60, 4,23±32,6 μm para a liga ZK601,5RE e de 3,27±11,07 μm para liga ZK60-1,5RE Tixo. As três ligas apresentaram
macro e microtexturas semelhantes, com os planos basais orientados paralelos à
direção normal das chapas.
 Com a redução drástica no tamanho de grãos e quebra das redes de intermetálicos, as
ligas laminadas apresentaram propriedades mecânicas muito superiores às observadas
para as ligas como fundidas. Assim como mostrado para as ligas como fundidas, a liga
ZK60 apresentou melhores propriedades mecânicas, com tensão máxima de
332,25±0,5 MPa, aproximadamente 11,5 % maior que da liga ZK60-1,5RE e 8,2 %
maior que da liga ZK60-1,5RE Tixo e tensão limite de escoamento de 268,62±0,08
MPa, aproximadamente 25,8 % maior que da liga ZK60-1,5RE e 16,13 % maior que
da liga ZK60-1,5RE Tixo. As análises de tração com deformação local e instantânea
revela melhor distribuição de deformação para a liga ZK60, formando assim maior
quantidade de núcleos de tensões. Assim como observado para as ligas como fundidas,
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as fraturas são iniciadas e propagadas através das redes de intermetálicos e os grãos
αMg atuam como barreiras. As aglomerações intermitentes de intermetálicos formados
por partículas monofásicas e ausência de defeitos, justificam as melhores propriedades
mecânicas para liga ZK60. Em contrapartida, as ligas com adição de Mm apresentam
intermetálicos polifásicos com baixa aderência entre as fases, presença de defeitos
oriundos do processo de laminação e aglomerados de intermetálicos contínuos que
facilitam a propagação das trincas.
 As juntas de topo soldadas por SFMM apresentaram bom acabamento superficial,
ausentes de defeitos e sem contração térmica. As ligas foram soldadas em junta de
topo com chapas de 5 mm de espessura usando as seguintes variáveis: com rotação da
ferramenta de 1200 rpm, avanço de 400 mm/min, força de 15 KN e inclinação da
ferramenta de 3º, exceto para liga ZK60 laminada que só foi possível a soldagem
reduzindo a velocidade de avanço para 200 mm/min. As análises das secções
transversais dos cordões revelaram a presença de ZTA e indícios de fusão dos
intermetálicos na parte inferior do cordão do lado de avanço e abaixo do ombro da
ferramenta (regiões de maior temperatura), para a liga ZK60 tanto como fundida
quanto para a laminada. As análises por EBSD revelaram ZTMAs com microestrutura
parcialmente recristalizada com interfaces menor do lado de avanço, já para as ZMs
foi observado microestrutura totalmente recristalizada e com tamanho de grãos abaixo
de 4 μm. As texturas seguiram o fluxo de material, com maior intensidade nas ZMs.
 As ligas como fundidas apresentaram perfis de tensão residual semelhantes, com picos
de tração de aproximadamente 70 MPa na borda de contato do ombro da ferramenta
do lado de retrocesso e de compressão de aproximadamente -20 MPa do lado de
avanço. As ligas laminadas, as com adição de Mm que foram soldadas com os
mesmos parâmetros, apresentaram perfis de tensão residual idênticos, com valores de
tração em todo cordão de solda,picos máximo de aproximadamente 60 MPa na
extremidade do ombro da ferramenta do lado de retrocesso e mínimo de
aproximadamente 30 MPa do lado de avanço. A liga ZK60 laminada apresentou
comportamento idêntico ao lado de retrocesso, porém com pico de compressão de
aproximadamente -20 MPa do lado de avanço da ferramenta. As tensões são derivadas
do calor introduzido durante a soldagem, que por sua vez é um fator determinante na
viscosidade, e consequentemente é a variável que determina o arraste do material.
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 Nos mapeamentos de microdureza Vickers realizados na secção transversal dos
cordões de solda, foi observado que devido ao maior refino de grãos e pulverização
dos intermetálicos dos cordões de solda apresentaram maior dureza, com picos
máximos característicos em regiões de aglomeração dos intermetálicos, decorrentes do
fluxo de material durante a soldagem. A liga ZK60 apresentou maiores valores de
microdureza, tanto nos cordões de solda quanto nos metais base, isso remete ao fato
que os intermetálicos MgZn predominantes na liga ZK60 são mais duros e/ou
apresentam maior aderência intermetálico/matriz que os do tipo MgZnRE
predominantes nas ligas com adição de Mm.
 As juntas de topo das ligas como fundidas soldadas por SFMM quando comparadas
com os metais base apresentaram reduções da tensão limite de escoamento de 17,5 %
para ZK60, 12 % para ZK60-1,5RE e de 19,92 % para ZK60-1.5RE Tixo. Durante a
soldagem ocorreu um super-refinamento da microestrutura no cordão de solda, por
isso as tensões aplicadas não são suficientes para deformarem esta região. A diferença
de tamanho de grãos maior que 95 % entre os cordões de solda e os metais base
origina uma interface durante os ensaios de tração que atuam como concentradores de
tensões fazendo com que os corpos de prova soldados se deformem menos e sofram
fraturas frágeis.
 As juntas de topo das ligas laminadas soldadas por SFMM quando comparadas com os
metais base não apresentaram alterações significativas das tensões de limite de
escoamento, exceto para liga ZK60-1,5RE Tixo que teve uma redução de 8 %. As
ligas laminadas diferentes das como fundidas, não apresentaram transição brusca de
refino da microestrutura, mantendo suas propriedades mecânicas muito próximas das
observadas para os metais base. Observando as imagens de deformação local, a liga
ZK60 apresentou maior deformação no centro do cordão de solda, local onde os
corpos de prova se romperam; isso ocorreu devido a concentração de intermetálicos
nesta região, oriundos do fluxo de material e de provável fusão dos intermetálicos de
fase MgZn. Para as ligas com adição de Mm, onde os cordões de solda apresentaram
maior homogeneidade e pulverização dos intermetálicos, as maiores deformações
foram observadas na borda de contato do ombro da ferramenta do lado de retrocesso e
na parte inferior do cordão do lado de avanço, provavelmente devido à variação brusca
da textura dos planos basais nestes pontos.
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7.2 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Sugere-se a continuidade da pesquisa com:
1

Caracterização e qualificação das fases presentes nas ligas ZK60 e ZK60 com adição
de Mischmetal, através de analises por Microscopia Eletrônica de Transmissão,
seguida de analises de Difração de Raios-X, bem com o estudo das propriedades de
corrosão tanto das ligas como fundidas quanto das ligas laminadas.

2

Tratamentos térmicos de solubilização (T4), envelhecimento direto (T5) e
solubilização seguida de envelhecimento (T6), para posterior deformação por
laminação a quente, tantos por laminação simétrica quanto por laminação assimétrica,
seguida por estudo da distribuição das redes de intermetálicos, textura e
recristalização, bem como suas influências nas propriedades mecânicas das ligas.

3

Processamento por Fricção e mistura mecânica ( Friction Stir Process- FSP), com o
intuito de quebrar em partículas de intermetálicos e pulveriza-las na matriz αMg, além
da obtenção de microestrutura super-refinada, estudo das texturas, recristalização e
propriedades mecânicas, para comparação com as propriedades das ligas como
laminadas.
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