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RESUMO 

 

Esta tese analisa o ciclo térmico da soldagem por atrito de um aço inoxidável 

superduplex ASTM A890 - 6A. Esse aço foi unido pelo processo de soldagem com 

pino consumível em furo cônico não-passante (Friction Tapered Stud Welding – 

FTSW) e a análise teve como objetivo principal a elaboração de um modelo 

matemático por meio da definição de alguns elementos do ciclo térmico de soldagem 

em três diferentes pontos das juntas. Os parâmetros analisados foram a rotação, a 

força axial e o deslocamento do pino. As equações dos ciclos térmicos foram 

elaboradas pelas relações existentes entre os parâmetros controlados e as 

temperaturas de saída medidas durante a execução do processo. Para a coleta 

dessas temperaturas foi fixada uma geometria para as juntas e elaborado um 

experimento fatorial com três fatores (deslocamento, rotação e força) e dois níveis. As 

juntas foram avaliadas e atenderam a todos os requisitos pré-estabelecidos. Os ciclos 

térmicos foram analisados conforme os valores dos seguintes elementos: temperatura 

de pico – Tp, tempo de aquecimento da junta entre 500°C e 800°C - ∆T5/8, e tempo de 

resfriamento entre 800°C e 500°C - ∆T8/5. Como resultados do trabalho são 

apresentadas equações que fazem a relação entre as variáveis de entrada (rotação, 

força e deslocamento) e as respostas ∆T5/8, Tpico e ∆T8/5. As equações permitem 

avaliar a importância de cada variável de entrada (e de suas interações) em relação à 

variável de resposta. Os modelos obtidos podem ser utilizados em simulações 

numéricas de soldagem por atrito do material estudado. 

 

Palavras-chave: Atrito. Soldagem. Superduplex. Aço inoxidável. Ciclo térmico.  



 

 

ABSTRACT 

 

This work analyzes the thermal cycle of the friction tapered stud welding – FTSW - of 

a super duplex stainless steel ASTM A890 - 6A. The propose of the analyses was 

elaborating a mathematical model to define some elements of the welding thermal 

cycle at three different joint points. The parameters controlled were the rotation, the 

axial force and the plunge depth of the pin. The thermal cycle equations were 

elaborated by the relationships between the controlled parameters and the output 

temperatures measured during the execution of the process. For recording of these 

temperatures, a joint geometry was fixed, and a factorial design of experiment was 

developed with three factors (rotation, axial force and plunge depth) and two levels. 

The joints were evaluated, and they met all established requirements. The thermal 

cycles were analyzed according to the values of the following elements: peak 

temperature - Tpeak, joint heating time between 500 °C and 800 °C - ΔT5/8, and cooling 

time between 800 °C and 500 °C - ΔT8/5. A list of equations that make the relation 

between the input variables (rotation, axial force and plunge depth) and the responses 

ΔT5/8, T peak and ΔT8/5 is presented. These equations allow evaluating the importance 

of each input variable (and its interactions) in relation to the response variable. The 

obtained models can be used in numerical simulations of welding by friction of the 

studied material. 

 

Keywords: Friction. Welding. Superduplex. Stainless steel. Thermal cycle 
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ZAC  zona afetada pelo calor 
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α  ferrita alfa 
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δ  ferrita delta 

ε  fase épsilon 

η  eficiência térmica do processo 

μ  coeficiente de atrito 

π  fase pi; constante 3,1416 

σ  fase sigma 
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Φ  velocidade de resfriamento 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia básica deste trabalho está centrada nas relações entre um processo e 

um material, ambos de desenvolvimento e aplicação relativamente recentes. O 

processo em questão é a soldagem por atrito com pino consumível em furo não-

passante, uma das variantes do grande grupo de processos de união por atrito. Esse 

processo, como todos os outros do grupo de soldagens por atrito, opera em uma faixa 

de temperatura média abaixo da temperatura de fusão do metal base e, por isso, 

possui uma série de vantagens em relação aos processos de soldagem por fusão. 

O material empregado nesse estudo possui, por sua vez, características 

peculiares, por tratar-se de um aço inoxidável superduplex, constituído basicamente 

de uma matriz ferrítica com ilhas de austenita e caracterizado pelo elevado teor de 

nitrogênio. Esse aço, apresenta um equilíbrio entre essas duas fases, o que lhe 

confere as boas propriedades dos aços inoxidáveis ferríticos (a dureza, o elevado 

limite de resistência à tração), combinadas com as boas propriedades dos aços 

inoxidáveis austeníticos (a elevada tenacidade e a elevada resistência à corrosão). 

Destacam-se nos aços inoxidáveis superduplex - AISD, a elevada resistência 

mecânica, maior tenacidade a baixas temperaturas, boa resistência à corrosão em 

diversos meios (principalmente em ambientes com presença de cloretos) e excelente 

resistência à corrosão sob tensão fraturante. Os AISD possuem valores de resistência 

à corrosão por pites muito acima dos valores encontrados para os aços inoxidáveis 

austeníticos. Uma das formas de se comparar essa resistência é por meio do número 

equivalente de resistência à corrosão por pites, conhecido como PREN, da sigla em 

inglês Pitting Reference Equivalent Number. Os AISD possuem PREN maiores do que 

40 e nos aços inoxidáveis austeníticos os valores dificilmente passam de 20. Além 

destas características os AISD apresentam um custo relativamente menor quando 

comparados a outros materiais de alto desempenho, como, por exemplo, aços 

inoxidáveis superausteníticos e ligas de níquel (SOUZA, 2006). 

Nos setores de petróleo, gás, papel e tratamento de poluição industrial, os AISD 

têm importantes aplicações, sendo, portanto, materiais utilizados em situações de 

elevados níveis de solicitação mecânica e em ambientes de elevada agressividade. 
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Este trabalho trata sobre alguns dos aspectos da soldagem por atrito dos AISD. 

Especificamente aborda a soldagem entre um pino consumível de ponta cônica e uma 

peça com um furo não-passante também cônico. Esse processo é conhecido pela 

sigla FTSW, da expressão em inglês: Friction Tapered Stud Welding. 

O objetivo principal desta pesquisa foi construir um modelo para relacionar as 

variáveis de entrada – força axial, rotação e deslocamento axial – com os respectivos 

ciclos de aquecimento e resfriamento das juntas, tendo como referência as 

informações provenientes de uma série de experimentos que resultaram em juntas 

isentas de descontinuidades. A Figura 1.0 apresenta de forma esquemática a proposta 

desta tese. 

 
Figura 1.0 - Proposta da tese 

 
 

 

 

Fonte: o autor  
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A presente pesquisa também tratou com os seguintes objetivos secundários: 

 Encontrar uma janela de parâmetros relacionados ao equipamento FTSW que 

resultasse em juntas isentas de descontinuidades; 

 Verificar a adequação da geometria selecionada para a obtenção de juntas 

isentas de descontinuidades. 

Para uma melhor compreensão das análises e resultados presentes neste 

trabalho, o mesmo foi dividido em sete capítulos. 

O capítulo 1 permite ao leitor uma visão geral sobre os aços inoxidáveis e, em 

especial sobre o grupo de aços inoxidáveis austeno-ferríticos, onde se encontra o aço 

ASTM A890 Gr6A, objeto de estudo nos experimentos desta tese. Uma breve revisão 

da soldagem dos aços inoxidáveis por meio de processos de fusão também é 

apresentada numa das seções desse capítulo. 

O capítulo 2 trata sobre os processos de soldagem por atrito de uma forma 

geral e apresenta as particularidades da soldagem por atrito dos aços inoxidáveis 

duplex e superduplex com ênfase nas operações com pino consumível. 

No capítulo 3 é apresentada uma revisão sobre ciclos térmicos de soldagem 

com destaque para os elementos que serão objetos de estudo no experimento da 

tese. 

No capítulo 4 encontra-se a descrição do trabalho experimental que 

fundamenta esta tese. Os materiais e métodos utilizados são descritos 

detalhadamente, de forma a garantir a reprodutibilidade dos experimentos. 

O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos após a execução do experimento 

e dos ensaios com as amostras resultantes. 

No capítulo 6 é realizada a análise dos resultados obtidos tendo como 

referência os objetivos da tese e a revisão realizada nos capítulos 1, 2 e 3. 

As conclusões formam o capítulo 7 e o texto da tese encerra com as sugestões 

de trabalhos futuros apresentadas no capítulo 8 seguidas da apresentação da 

bibliografia utilizada. 
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 1 AÇOS INOXIDÁVEIS 

 

Aço inoxidável é um termo utilizado para nomear as ligas formadas por ferro, 

carbono e cromo, nas quais o teor de cromo está acima de 10,5%, segundo Lippold e 

Kotecki (2005). Essas ligas são reconhecidas geralmente pelos valores de resistência 

à corrosão superiores aos das ligas formadas apenas por ferro e carbono. Em alguns 

casos pode haver a presença significativa de níquel, elemento que confere maior 

resistência às altas temperaturas, melhor soldabilidade e maior ductilidade. Como em 

todos os aços, há presença dos elementos residuais provenientes do processo 

siderúrgico. Assim podem ser encontrados valores reduzidos de silício, manganês, 

fósforo e enxofre.  

Embora a primeira patente para a obtenção de um aço com elevado teor de 

cromo tenha sido concedida em 1865, apenas no início do século XX, com a 

disseminação dos fornos a arco elétrico1, foi possível a produção em larga escala de 

ligas ferro-carbono-cromo. 

Um dos primeiros aços inoxidáveis, semelhante aos que conhecemos hoje, foi 

produzido por Harry Brearly, funcionário de uma empresa de aços em Sheffield na 

Inglaterra (PADILHA e GUEDES, 2004). Em 1912 Harry tentava desenvolver ligas 

com maior resistência ao desgaste para o uso no interior de canos de armas de fogo, 

quando percebeu que um dos materiais resultantes se mantinha inerte ao ataque do 

ácido nítrico, uma solução utilizada como reagente na ocasião. Como esse material 

não foi nem mesmo manchado pelo reagente empregado, a nova liga foi denominada 

stainless steel que em português significa aço sem manchas. Na verdade, a 

resistência ao ataque pela solução de ácido nítrico ocorreu devido à principal 

característica da nova classe de aços que ali surgia: a elevada resistência à corrosão. 

Hoje o material descoberto por Brearly seria classificado como um aço inoxidável 

martensítico. 

A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis se deve ao teor elevado de 

cromo, o que propicia o desenvolvimento de um fenômeno denominado “passivação”. 

                                            

1 O primeiro forno a arco elétrico foi desenvolvido pelo francês Paul Héroult em 1899 (FRUEHAN, 

1999). 
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A passivação, em ligas ferro-carbono-cromo, surge quando o cromo do material se 

combina com o oxigênio do ambiente formando uma fina camada composta de óxi-

hidróxido de ferro e cromo, conforme descrito na Figura 1.1. O óxido predomina na 

região mais próxima do metal enquanto que o hidróxido predomina na região da 

camada mais próxima ao meio ambiente. 

 
Figura 1.1 – Formação da camada passiva na superfície de aços inoxidáveis 

 

 
Fonte: adaptado de ISSF (2007) 

 

 A camada passiva dos aços inoxidáveis é impermeável, aderente e auto 

reparável. Ela tem entre 3 e 5 nm de espessura e interrompe o contato do material 

com o ambiente, encerrando assim o processo de corrosão. Para que ocorra a 

passivação é necessário que o cromo esteja presente na liga em teores acima de 

10,5%, conforme ilustrado na Figura 1.2. Nessa situação a camada pode regenerar-

se de forma praticamente instantânea, pois sua formação acontece em cerca de 0,01 

s. Sendo assim, a expressão em português “aços inoxidáveis”, utilizada para nomear 

essa categoria de ligas, não retrata exatamente a dinâmica do fenômeno de 

passivação, pois esses aços na verdade não são totalmente imunes à corrosão. O 

que realmente caracteriza essas ligas é uma capacidade elevada de autoproteção por 

meio da formação da camada passiva. 

A camada passiva confere resistência à corrosão atmosférica às ligas Fe-C-Cr 

somente em temperaturas moderadas. Para que a proteção continue existindo em 

altas temperaturas, é necessário que o teor de cromo na liga seja maior do que 24%, 

segundo Padilha e Guedes (2004). 

  



24 

 

Figura 1.2 – Taxa de corrosão em função do teor de cromo  
em ligas Fe-C-Cr 

 

 

Fonte: adaptado de ISSF (2007) 

 

O carbono nos aços inoxidáveis, por sua vez, deve ter um teor limitado, pois 

esse componente se liga facilmente ao cromo, ocasionando o surgimento de 

carbonetos de cromo e, por consequência, diminuindo a resistência à corrosão das 

ligas. 

Desde o início do século XX aços inoxidáveis têm sido utilizados em aplicações 

relacionadas a ambientes propícios ao surgimento e desenvolvimento da corrosão, 

tais como em ambientes marinhos ou em ambientes industriais que trabalham com 

substâncias corrosivas. 

Os aços inoxidáveis também encontram muitas aplicações onde suas elevadas 

capacidades de limpeza e desinfecção são atributos necessários e indispensáveis. 

Isso torna essa categoria de aços uma das matérias-primas mais importantes da 

indústria de equipamentos para processamento de alimentos e da indústria de 

instrumentos cirúrgicos. 

Os aços inoxidáveis são materiais que solidificam de diferentes modos, sendo 

que cada modo determinará o tipo de aço inoxidável resultante. Para que se saiba o 

modo de solidificação de uma determinada liga é necessário saber o percentual de 

cada componente presente na mesma. No caso dos aços inoxidáveis, os 
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componentes podem ser classificados em componentes principais – ferro, carbono e 

cromo; componentes adicionados e componentes residuais. 

Os elementos dos aços inoxidáveis também podem ser classificados conforme 

a influência que exercem na estabilização da ferrita ou da austenita. Assim, tem-se o 

grupo de elementos estabilizadores da ferrita (Cr, Mo, Si, Ti e Nb) e o grupo de 

elementos estabilizadores da austenita (Ni, N, C, Mn e Cu). A influência de cada um 

desses grupos de elementos no modo de solidificação pode ser prevista por meio da 

determinação dos valores de cromo equivalente, Creq, e níquel equivalente, Nieq. O 

cromo equivalente representa a influência proporcional de cada um dos elementos 

estabilizadores da ferrita, enquanto que o níquel equivalente representa a influência 

proporcional de cada um dos elementos estabilizadores da austenita. Com eq.(1.1) e 

eq.(1.2) podem ser obtidas as estimativas, em percentuais de peso, do Creq e Nieq, 

respectivamente. 

 

 Creq = Cr + 1,37Mo + 1,5Si + 2Nb + 3Ti   (1.1) 

 

 Nieq = Ni + 0,3Mn + 22C + 14,2N + Cu  (1.2) 

 

A Figura 1.3, elaborada por Plaut et al. (2007), demonstra os modos de 

solidificação, tendo como exemplo um aço inoxidável com 19% de cromo. Os modos 

indicados na figura são os seguintes:  

 modo A (ou modo ferrítico): líquido → líquido + ferrita δ → ferrita δ; 

 modo B (ou modo ferrítico-austenítico): líquido → líquido + ferrita δ → líquido + 

ferrita δ + austenita → austenita + ferrita δ; 

 modo C (ou modo austenítico-ferrítico): líquido → líquido + austenita → líquido 

+ austenita + ferrita δ → austenita + ferrita δ; 

 modo D (ou modo austenítico): líquido → líquido + austenita → austenita.  
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Figura 1.3 – Gráfico de temperatura versus percentual de Ni, com indicação  
dos modos de solidificação para um aço inoxidável  

contendo 19% de cromo 
 

 
 

Fonte: adaptado de Plaut et al. (2007) 

 

A combinação da composição química e do modo de resfriamento dá origem 

aos diferentes tipos de aços inoxidáveis. Suas denominações estão relacionadas às 

microestruturas predominantes na liga. Dessa forma, os aços inoxidáveis dividem-se 

em aços inoxidáveis martensíticos, aços inoxidáveis ferríticos, aços inoxidáveis duplex 

e aços inoxidáveis austeníticos. A Figura 1.4, apresenta uma visão geral sobre essa 

classificação dos aços inoxidáveis e traz também informações sobre algumas das 

características gerais de cada grupo. A seguir será apresentada uma descrição 

específica de cada um dos grupos dessa categoria de aços.  
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Figura 1.4 – Tipos de aços inoxidáveis 
 

 
 

Fonte: adaptado de IMOA (2017)  
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 1.1 TIPOS DE AÇOS INOXIDÁVEIS 

 

 1.1.1 Aços Inoxidáveis Martensíticos 

 

Os aços inoxidáveis martensíticos são aços temperáveis e magnéticos, 

compostos essencialmente por uma liga Fe-C-Cr. Caracterizam-se pelo baixo teor de 

carbono e por percentuais de cromo variando de 12% a 15%. Em alguns tipos pode 

haver pequenos teores de níquel e molibdênio, como no caso dos supermartensíticos, 

nos quais o teor de carbono é reduzido. Possuem alta resistência e alta dureza, 

combinadas com baixo custo, quando comparados aos aços inoxidáveis austeníticos. 

O American Institute of Steel and Iron - AISI- reúne os diversos aços inoxidáveis 

martensíticos em uma série denominada série 400. Assim, por exemplo, tem-se os 

aços inoxidáveis martensíticos AISI 420, AISI 410, AISI 440A e 440C. Além da 

denominação da AISI, também é bastante difundida a norma europeia EN 10027 para 

denominação de aços inoxidáveis. Nesta norma, os aços inoxidáveis martensíticos 

seguem a denominação EN 1.40xx e 1.41xx. Também é utilizada a denominação EN 

1.45xx para o subgrupo dos aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação. Neste 

sistema de nomenclatura tem-se, por exemplo, os aços EN 1.4021, EN 1.4057 e EN 

1.4542. 

Aços inoxidáveis martensíticos possuem uma estrutura originalmente ferrítica 

que aquecida a altas temperaturas transforma-se em uma microestrutura austenítica. 

Se esta microestrutura austenítica for resfriada rapidamente haverá formação de 

microestrutura martensítica, ou seja, a microestrutura cúbica de face centrada torna-

se uma microestrutura tetragonal. Assim a dureza e a resistência dos aços inoxidáveis 

martensíticos pode ser aumentada por tratamento térmico de têmpera e revenido. 

Os aços inoxidáveis martensíticos podem ser divididos em três subgrupos: 

- aços inoxidáveis C-Cr: como por exemplo, o aço EN1.4021/AISI420 com 13% 

de cromo e 0,2% de carbono; 

- aços inoxidáveis C-Cr-Ni: como por exemplo, o aço EN 1.4057/AISI431 com 

16% de cromo, 2% de níquel e 0,2% de carbono; 

- aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação: como por exemplo, o aço EN 

1.4542/AISI630 com 17% de cromo, 4% de níquel e 4% de cobre. 



29 

 

O subgrupo dos aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação é formado por 

ligas Fe-C-Cr-Ni-Mo, com microestrutura martensítica endurecida pela precipitação de 

compostos intermetálicos. Esta precipitação é provocada pela adição de elementos 

tais como: alumínio, cobre, titânio ou nióbio. Possuem resistência à corrosão 

equivalente a dos aços inoxidáveis austeníticos e resistência mecânica equivalente 

aos aços inoxidáveis martensíticos. 

O endurecimento por precipitação é obtido pela solubilização seguida de 

envelhecimento. Assim os compostos intermetálicos são inicialmente dissolvidos na 

matriz austenítica e logo em seguida sofrem resfriamento rápido em intensidade 

suficiente para manter a solução sólida supersaturada metaestável (martensítica ou 

austenítica). Posteriormente ocorre o envelhecimento (em temperatura mais baixa que 

a solubilização) onde haverá a precipitação controlada (com controle de tempo e 

temperatura), com consequente aumento de dureza sem distorções ou trincas. 

 

 1.1.2 Aços Inoxidáveis Ferríticos 

 

Aços inoxidáveis ferríticos possuem basicamente cromo ligado ao ferro e ao 

carbono. São magnéticos. Possuem um custo relativamente menor que os aços 

inoxidáveis austeníticos devido à ausência de níquel. 

No período de 1999 a 2007, um crescimento do preço do níquel destacou a 

importância dos aços inoxidáveis ferríticos. Na Figura 1.5, que descreve a variação do 

preço desse metal nos últimos vinte anos, pode-se identificar um pico máximo de 

preço entre os anos de 2006 e 2007.  
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Figura 1.5 – Variação do preço do níquel (em US$/tonelada) na  
London Metals Exchange de 1999 a 2007 

 

 
 

Fonte: Indexmundi (2017) 

 

Os aços inoxidáveis ferríticos podem ser divididos em cinco famílias conforme 

a classificação do International Stainless Steel Forum (ISSF, 2007). São três famílias 

de aços inoxidáveis ferríticos padrão e duas de aços inoxidáveis ferríticos especiais, 

apresentados nas Tabelas 1.1 e 1.2, respectivamente. 

 
Tabela 1.1 – Famílias de aços inoxidáveis ferríticos padrão 

 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Percentual de 
cromo 

10% - 14% 14% - 18% 14% - 18% 
estabilizado 

Tipos 409; 410; 420 430 430Ti; 439; 441 (incluem elementos 
estabilizadores como titânio e nióbio) 

 
Fonte: adaptado de ISSF (2007)  
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Tabela 1.2 – Famílias de aços inoxidáveis ferríticos especiais 

 

 Grupo 4 Grupo 5 

Percentual de 
cromo 

- 18% - 30% 

Percentual de 
molibdênio 

>0,5% - 

Tipos 434; 436; 444 Todos que não pertençam a outros grupos 

 

Fonte: ISSF (2007) 

 

Os ferríticos do grupo 1 apresentam uma vida útil maior do que o aço carbono. 

São adequados a ambientes levemente corrosivos como, por exemplo, o interior de 

residências ou processos industriais não agressivos. Como exemplos desse grupo 

citam-se os aços inoxidáveis AISI 409L e AISI 410L. A Figura 1.6 traz um exemplo de 

aplicação destes aços em contêineres para transporte de cargas. 

 
 

Figura 1.6 – Contêineres produzidos em aço inoxidável AISI 409L e AISI 410L 
 
 

 
Fonte: ISSF (2007)  
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Os ferríticos do grupo 2 são aplicados em situações de contato intermitente 

com água. A Figura 1.7 apresenta um caminhão para transporte de leite, onde se 

observa o reservatório do semirreboque produzido em aço inoxidável AISI 430. Esse 

aço é um a liga típica do grupo 2. 

 

Figura 1.7 – Reservatório de caminhão-tanque para transporte de leite produzido  
em aço inoxidável AISI 430 

 

 
 

Fonte: ISSF (2007) 

 

Os ferríticos do grupo 3 possuem características semelhantes ao grupo 2 com 

a vantagem de serem mais facilmente soldados, por possuírem elementos 

estabilizadores como titânio e nióbio. O aço AISI 430Ti é um dos representantes desse 

grupo 3. 

Os aços inoxidáveis ferríticos possuem moderada resistência à corrosão, tendo 

aplicação em situações em que rotinas de limpeza e manutenção possam ser 

executadas.  Apenas a família de aços inoxidáveis ferríticos especiais – G4 – possui 

resistência à corrosão superior ao aço inoxidável austenítico AISI 304.  

Uma das formas de se avaliar comparativamente a resistência à corrosão entre 

aços inoxidáveis é por meio do número de resistência equivalente à corrosão por pites, 

conhecido pela sigla PREN da expressão em inglês Pitting Resistance Equivalent 

Number. Esse número indica um valor de resistência à corrosão associado à 
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composição química do aço, pois alguns elementos podem aumentar 

consideravelmente a resistência do material a esse tipo de corrosão. 

Adições de nitrogênio, molibdênio e cromo, exercem forte influência na 

resistência à corrosão por pites em aços inoxidáveis. A participação de cada um dos 

elementos citados pode ser percebida na eq. (1.3) utilizada para cálculo do PREN, 

conforme ISSF (2007). Também pode ser usada a eq. (1.4) para o cálculo do PREN, 

extraída de IMOA (2012), na qual se considera a influência do tungstênio. 

 

PREN = Cr + 3,3Mo + 16N   (1.3) 

 

PREN = Cr + 3,3 (Mo + 0,5W) + 16N  (1.4) 

 

Em eq.(1.3) e eq.(1.4), Cr é o percentual em peso de cromo; Mo é o percentual em 

peso de molibdênio, N é o percentual em peso de nitrogênio e W o percentual em 

peso do tungstênio. 

A Figura 1.8 apresenta os valores de PREN comparativos entre as famílias de 

aços inoxidáveis ferríticos e os aços inoxidáveis austeníticos AISI 304 e AISI 316. 

 

Figura 1.8 – Comparação entre PREN de aços inoxidáveis 
 ferríticos e austeníticos 

 

 
 

Fonte: adaptado de ISSF (2007)  
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 1.1.3 Aços Inoxidáveis Austeníticos 

 

Os aços inoxidáveis austeníticos são ligas ferro-carbono-cromo-níquel que 

possuem elevada resistência à corrosão. São materiais não-magnéticos e que 

possuem microestrutura cúbica de face centrada à temperatura ambiente. Essa 

microestrutura é provocada pelo elevado teor de níquel, pois esse elemento é 

estabilizador da fase austenita. 

Além de estabilizar a austenita, o níquel em teores elevados permite a elevação 

dos valores de resistência à corrosão. 

Conforme a nomenclatura AISI os aços inoxidáveis austeníticos pertencem à 

série 300. Desta forma são designados pela denominação AISI 3xx. Também há os 

austeníticos com adição de manganês, identificados pela série 200. O aço AISI 201 é 

um exemplo desta série. No sistema europeu as denominações dos aços inoxidáveis 

austeníticos seguem a seguinte lógica: 

- EN 1.43xx: para aços inoxidáveis austeníticos sem molibdênio; 

- EN 1.44xx: para aços inoxidáveis austeníticos com molibdênio; 

- EN 1.45xx: para aços inoxidáveis austeníticos com adições especiais; 

- EN 1.48xx: para aços austeníticos resistentes ao calor. 

Existem dois grupos de aços inoxidáveis austeníticos: as grades formadas por 

Cr-Ni e as grades formadas por Cr-Mn. 

Os aços inoxidáveis austeníticos Cr-Ni dividem-se em dois subgrupos: um 

subgrupo onde os elementos relevantes são apenas o cromo e o níquel e outro 

subgrupo onde, além do cromo e do níquel, há presença significativa de molibdênio. 

Como exemplo do subgrupo Cr-Ni tem-se o aço AISI 304; como exemplo do subgrupo 

Cr-Ni-Mo tem-se o aço AISI 316. Os aços austeníticos Cr-Ni de ambos os subgrupos 

possuem muito boa resistência à corrosão sendo que esta propriedade aumenta à 

medida que os teores dos componentes aumentam. Possuem alta ductilidade e 

resistência ao impacto em todas as faixas de temperatura. A resistência mecânica 

destes aços pode ser aumentada por trabalho à frio, todavia não são endurecíveis por 

tratamento térmico. Apresentam boa resistência a altas temperaturas, mas podem ser 

susceptíveis a trincas por corrosão sob tensão. 
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As grades formadas por Cr-Mn, apesar de apresentarem maiores valores de 

resistência, são mais baratas que o grupo Cr-Ni. Elas possuem menor resistência à 

corrosão e são mais susceptíveis à formação de trincas por corrosão sob tensão. São 

mais difíceis para conformar, usinar e soldar. Um aço típico deste grupo é o EN 

4372/AISI 201. 

 

 1.1.4 Aços Inoxidáveis Duplex 

 

Os aços inoxidáveis duplex2 diferem-se significativamente dos aços inoxidáveis 

austeníticos nos seguintes aspectos (BSSA, 2015): 

- composição química; 

- propriedades mecânicas; 

- conformabilidade; 

- soldabilidade; 

- usinabilidade. 

O grupo dos aços inoxidáveis duplex é formado por um conjunto de ligas 

bifásicas (ferrita + austenita) que tem como principal característica o equilíbrio entre 

essas fases, como pode ser visualizado na Figura 1.9. São ligas que começaram a 

ser desenvolvidas nos anos 30 do século XX, tendo como elementos principais o 

cromo, o níquel e o molibdênio. Esta primeira geração dos aços inoxidáveis duplex 

surgiu com o objetivo de atender demandas da indústria de papel com o propósito de 

reduzir os valores de corrosão intergranular (provocada pela formação de carbonetos 

de cromo nos contornos de grão) dos aços inoxidáveis austeníticos de alto carbono 

(IMOA, 2009). Os primeiros aços inoxidáveis duplex foram produzidos na Suécia em 

1930. Nesse mesmo ano foram produzidos aços inoxidáveis duplex fundidos na 

Finlândia.  

                                            

2 Também conhecidos como aços inoxidáveis austeno-ferríticos ou aços inoxidáveis ferrítico-
austeníticos. 
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Figura 1.9 – Comparação entre microestruturas de aços inoxidáveis 
 

 
 

Fonte: IMOA (2012) 
 
 

Em 1936 foi concedida uma patente na França para o aço que viria a ser 

conhecido como Urano 50. 

Após a 2ª Guerra Mundial, o tipo AISI329 se consolidou como matéria-prima 

para a fabricação de tubulações de trocadores de calor para uso com ácido nítrico. 

O aço inoxidável duplex 3RE60 foi o primeiro desenvolvido com o objetivo de 

oferecer uma maior resistência à corrosão sob tensão em presença de cloretos. Este 

aço continua sendo produzido atualmente conforme informações disponíveis em 

Sandvik (2015).  

Na Figura 1.10 é apresentada uma comparação entre as curvas de resistência 

à corrosão sob tensão do aço 3RE60 e os aços AISI 304L e 316 L.  
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Figura 1.10 – Comparação entre a resistência à corrosão sob tensão fraturante  
do aço inoxidável 3RE60 e os aços inoxidáveis 

AISI  304L e AISI 316 L 
 

Fonte: adaptado de Sandvik (2015) 

 

 

As limitações na condição pós-soldagem motivaram o desenvolvimento de uma 

segunda geração de aços inoxidáveis duplex. Até então, na primeira geração, a zona 

afetada pelo calor das soldas tinha baixa tenacidade devido ao excesso de ferrita, 

apresentando também uma resistência à corrosão menor que a do metal base. Com 

o desenvolvimento do processo de refino Argon Oxigen Decarburization – AOD, 

passou a ser possível a adição deliberada de nitrogênio e, por consequência, um 

melhor controle da proporção entre austenita e ferrita. A Figura 1.11 ilustra os três 

passos do processo de refino AOD e apresenta uma breve descrição de cada um 

desses passos.  
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Figura 1.11 – Etapas do processo de refino AOD 
 

Etapa Principais aspectos 

1 – Descarburização 
 

 Controlada pela proporção entre o oxigênio e o argônio ou o 
nitrogênio, usados para remover o carbono do material. 

 Gases geralmente soprados por uma lança superior (apenas 
oxigênio) ou por tubos nos lados ou fundo do forno (oxigênio 
misturado a um gás inerte). 

 Carbono removido pela formação do monóxido de carbono  

 O uso do argônio ou do nitrogênio provoca a redução da pressão 
parcial do CO facilitando a formação desse gás. 

4Cr (líquido) + 3O2 → 2Cr2O3 (escória) 
Cr2O3 (escória) + 3C (líquido) → 3CO (gás) + 2Cr (líquido) 

 A queima do carbono aumenta a temperatura do banho líquido. 

 No final do processo cerca de 97% do cromo permanece retido 
no aço. 

2 – Redução 
 

 Os elementos oxidados são retirados da escória. 

 Nessa etapa são usados elementos com uma maior afinidade 
pelo oxigênio (ligas de silício ou alumínio acrescidas de óxido de 
cálcio e fluoreto de cálcio). 

3 – Dessulfurização 
 Esse passo é atingido com uma alta concentração de óxido de 
cálcio na escória e uma baixa atividade do oxigênio no metal 
líquido. 
 

S (líquido) + CaO (escória) → CaS (escória) + O (líquido) 
 

 A escória é então removida quando os níveis desejados de 
enxofre são atingidos. Se necessário, outros elementos de liga são 
adicionados e o líquido está pronto para o vazamento. 

 
Fonte: o autor 

 

A adição de nitrogênio foi a principal característica dos aços duplex de segunda 

geração, pois além de colaborar com a formação de austenita, o conteúdo de 

nitrogênio também colabora no sentido de evitar a formação de fases indesejáveis, 

como, por exemplo, a fase sigma. Na Figura 1.12 está demonstrada a forma como o 

nitrogênio amplia a zona de formação da austenita. 
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A elevada resistência à corrosão dos aços duplex da segunda geração permitiu 

inúmeras aplicações em plataformas de extração de petróleo e tubulações. Essas 

novas ligas permitiram a redução da espessura dos materiais de diversos 

equipamentos, o que acabou por propiciar a diminuição do peso das plataformas.  

 

 

Figura 1.12 – Efeito do aumento do nitrogênio na liga Fe-Cr-Ni 
 

 
Fonte: IMOA (2009) 

 

A Figura 1.13 apresenta de forma resumida os principais acontecimentos da 

linha do tempo do desenvolvimento dos aços inoxidáveis duplex.  
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Figura 1.13 – Linha do tempo dos aços inoxidáveis duplex 

 

 
Fonte:o autor 

 

Uma das características peculiares dos aços inoxidáveis duplex é a transição 

dúctil-frágil que acontece a cerca de - 50ºC, devido à presença de ferrita. Isso faz com 

que aplicações que exigem certa tenacidade fiquem limitadas à temperatura mínima 

de -50ºC.  

Os aços inoxidáveis duplex tem sido aplicados na manufatura dos seguintes 

produtos: 

 tanques para líquidos corrosivos aquecidos; 

 tanques digestores para a indústria de papel; 

 aquecedores domésticos para água; 
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 tambores de máquinas de lavar; 

 postes de iluminação para ruas;  

 reservatórios para acúmulo de chorume;  

 componentes absorvedores de energia mecânica em veículos; 

 elementos estruturais aplicados a construção civil3. 

 

Comercialmente, os aços inoxidáveis duplex podem ser divididos em cinco 

grupos: 

 lean duplex:  não possuem adição deliberada de molibdênio. Exemplo: 

aço inoxidável SAF 2304. 

 duplex padrão: exemplo: SAF 2205. 

 duplex 25Cr: possuem PREN inferior a 40. Exemplo: liga 255. 

 Superduplex: possuem PREN entre 40 e 45, cromo entre 25 e 26%, 

maiores teores de molibdênio e nitrogênio (comparados aos duplex 

25Cr). Exemplo: SAF 2507, ASTM A890 gr6A. 

 hiperduplex: possuem PREN acima de 45. Exemplo: SAF 2707 HD. 

 

Os aços inoxidáveis superduplex têm sido aplicados em componentes que 

estejam sujeitos a meios contendo íons da família halogênio, em específico íon cloreto 

(Cl-). Eles têm substituído as ligas Cu-Ni que apresentam propriedades mecânicas 

inferiores, segundo Martins e Castelleti (2005). Hoje em dia são encontrados em 

elementos estruturais e componentes rotativos de plataformas de extração de petróleo 

em mar aberto. Como exemplo podem ser citadas as bombas centrífugas, as válvulas 

reguladoras de fluxo e os tubos sem costura, que trabalham pressurizados (280 bar), 

transportando água do mar em temperaturas acima de 40ºC e com concentração de 

íons cloreto de até 120.000 ppm. As bombas centrífugas produzidas em aço inoxidável 

superduplex têm por função enviar água do mar para o lençol petrolífero, aumentando 

assim a pressão do mesmo e forçando o óleo e o gás a subirem para a plataforma. 

                                            

3 Como exemplo desse tipo de aplicação tem-se a estrutura do elevador do Grande Arche de La 
Défense, monumento construído em Paris no ano de 1989, segundo o projeto do arquiteto Otto von 
Spreckelsen. Além desse, pode ser citado também a Ponte Helix na Marina Bay em Singapura, obra 
que utilizou cerca de 650 toneladas de aço inoxidável duplex. 
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As Figuras 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18 apresentam alguns exemplos de aplicações 

comerciais de diferentes tipos de aços inoxidáveis superduplex. 

 

Figura 1.14 – Bomba vertical de dessalinização de água do mar com 53 toneladas produzida com aço 
inoxidável superduplex UNS S32750 

 
 

Fonte: NSSC (2017) 
 

Figura 1.15 – Conexões em T forjadas em aço inoxidável superduplex UNS S32950 
 

 
 

Fonte: Citizen Metals (2017)  
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Figura 1.16 – Válvula globo produzida com aço inoxidável superduplex UNS S32750 
 

 
 

Fonte: Citizen Metals (2017) 

 

Figura 1.17 – Bomba multiestágios de alta pressão fabricada com aço inoxidável superduplex 
 
 

 
 

Fonte: ITT (2017) 

 
 

Figura 1.18 – Tubos umbilicais produzidos com aço inoxidável superduplex SAF 2507 
 

 
 

Fonte: IMOA (2009).  
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A categoria de aços inoxidáveis superduplex apresenta excelentes 

propriedades mecânicas quando comparada a outras categorias de aços inoxidáveis. 

O limite de escoamento é superior a 480 MPa, o limite de resistência está acima de 

650 MPa e o alongamento pode atingir cerca de 25% (MARTINS, 2006). A Tabela 1.3 

apresenta algumas características comparativas entre alguns dos diversos tipos de 

aços inoxidáveis. Nessa tabela também estão inseridas, para efeito de comparação, 

características de um aço carbono ASTM A516. 

 

Tabela 1.3 – Propriedades físicas de alguns tipos de aços 

 

Tipo de aço Exemplo Faixa de 

temperatura 

[ºC] 

Módulo de 

Young 

[GPa] 

Coeficiente de 

expansão 

térmica [10-6K-1] 

Calor 

específico 

[J.kg-1K-1] 

Condutividade 

térmica 

[W.m-1K-1] 

Aço carbono A 516 20 205 12,5 450 60 

Aço inoxidável 

ferrítico 

S43000 20 205 10 480 22 

 S44700 20 205 10 480 21 

Aço inoxidável 

austenítico 

S30400 20 205 16 520 16 

 N08904 20 205 16 544 15 

Aço inoxidável 

duplex 

S31803 20 200 - 470 14 

  100 190 13 500 15 

  200 180 14 530 17 

  300 170 14,5 560 18 

 S32304 20 200 13 470 16 

Aço inoxidável 

superduplex 

S32750 20 200 13 470 14 

 S32760 20 190 12,8 482 12,9 

 S32520 20 205 13,5 450 17 

  100 195 14 500 18 

  200 185 14,5 530 19 

 ASTM 

A890gr6A 

20 230 13 440  

 
Fonte: adaptado de Gunn (1997)  
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A proporção entre as fases ferrita e austenita dos aços inoxidáveis superduplex 

é determinada pela composição química e pela história térmica da liga. Essa 

proporção deve estar entre 60% e 40% de ferrita em volume. A Figura 1. 19 apresenta 

a micrografia do aço inoxidável superduplex ASTM A890 gr6A, objeto de estudo desta 

tese, onde pode-se observar as ilhas de austenita em uma matriz ferrítica. 

 

Figura 1.19 – Micrografia do aço inoxidável superduplex ASTM A890 gr6A. Ampliação: 100X. 
Reagente: Behara 

 

 
 

Fonte: o autor 
 
 

Quando uma quantidade de ferrita excessiva ocorrer, a resistência mecânica 

do material aumentará, porém, a precipitação de fase de ferrita será facilitada. A 

composição química típica do aço inoxidável superduplex ASTM A890 gr6A está 

descrita na Tabela 1.4. O material apresentado nessa tabela foi utilizado por Martins 

e Casteletti (2005) em uma investigação sobre a influência da temperatura do 

tratamento térmico na microestrutura de um aço dessa categoria. 
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Tabela 1.4 – Composição típica do aço superduplex  

ASTM A890gr6A 

 

Elemento % Elemento % 

C 0,02 W 0,79 

Cr 24,8 N 0,24 

Ni 7,49 Nb <0,001 

Mn 0,65 Al <0,001 

Si 0,8 Co 0,044 

Mo 3,37 V 0,03 

S 0,006 Ti 0,006 

P 0,025 Pb 0,0009 

Cu 0,8 Sn 0,082 

Zr 0,059 Fe Rest. 

 
Fonte: Martins e Casteletti (2005) 

 

 

O aço ASTM A890 gr6A (equivalente ao UNS J93380) possui 

aproximadamente 70% de ferro, de maneira que a Figura 1.20 apresenta um diagrama 

pseudobinário muito próximo do diagrama desse aço específico. Por esse diagrama, 

percebe-se que uma liga com 25% de cromo irá solidificar na fase ferrita δ e, 

prosseguindo o resfriamento, chegará a uma região do gráfico onde há indicação de 

ferrita delta combinada com austenita. 
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Figura 1.20 – Diagrama pseudobinário Cr-Ni-68%Fe com indicação 
da influência do nitrogênio 

 

 
Fonte: Charles (1991) 

 
 

Para se ter uma previsão sobre a proporção de cada fase do material em estudo 

pode-se utilizar o diagrama de Schaeffler, exposto na Figura 1.21, uma vez que em 

diagramas pseudobinário a regra da alavanca não pode ser aplicada. 

Para o uso do diagrama de Schaeffler é necessário o cálculo dos valores do 

“cromo equivalente” e do “níquel equivalente”, conforme fórmulas descritas nos eixos 

ordenados do próprio gráfico. Na Figura 1.21 estão em destaque a região do gráfico 

onde se posicionam os aços inoxidáveis superduplex e o ponto de localização do aço 

inoxidável superduplex ASTM A890 gr6A, objeto de estudo desta tese. 
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Figura 1.21 - Diagrama de Schaeffler 
 

 
 

Fonte: adaptado de Colpaert (2008) 

 

 

Para o estudo de materiais fundidos, Lippold e Kotecki (2005) sugerem o uso 

do Diagrama de Schoefer, para visualização da função entre a relação Creq/Neq e o 

percentual de ferrita. A Figura 1.22 apresenta esse outro gráfico com as indicações 

em destaque para o aço inoxidável superduplex ASTM A890 gr6A. 
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Figura 1.22 - Diagrama de Schoefer 

 
 

Fonte: adaptado de Lippold e Kotecki (2005) 

 

Diversas fases deletérias podem se formar nos aços inoxidáveis superduplex, 

tais como: fase σ, fase χ, nitretos, carbonetos, fase α’. Essas fases podem causar 

alterações nas propriedades mecânicas, metalúrgicas, magnéticas ou físicas dos aços 

superduplex 

A Figura 1.23 apresenta um diagrama em que as fases deletérias estão 

dispostas conforme o tempo necessário para sua formação e também a região de 

temperatura em que elas se formam. 
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Figura 1.23 – Precipitações possíveis nos aços inoxidáveis superduplex 
 

 
Fonte: Adaptado de Charles (1991) 

 

 

 1.1.4.1 A fase σ 

 

A fase σ é um composto intermetálico4 formado basicamente pelos elementos 

ferro, cromo e molibdênio. A precipitação desta fase geralmente ocorre na faixa entre 

600ºC e 1000ºC, dependendo do tipo de liga na qual se forma, por meio de um 

mecanismo de nucleação controlada e subsequente crescimento. A fase sigma 

apresenta uma estrutura tetragonal de corpo centrado, contendo 32 átomos por célula 

unitária. Possui como parâmetros de rede a = 0,87-0,92 nm e c = 0,4554-0,48 nm 

(PLAUT et al. 2007). É uma fase não-magnética na temperatura ambiente, porém 

apresenta ferromagnetismo em temperaturas muito baixas. 

Biezma et al. (2013) afirmam que, para os aços inoxidáveis duplex, a fase sigma 

(σ) é a mais importante fase secundária, pois sua larga fração em volume produz 

perda de tenacidade, ductilidade e resistência à corrosão. A precipitação da fase σ em 

                                            

4 Um composto intermetálico é formado por dois ou mais elementos metálicos que 
produzem uma fase com composição, estrutura cristalina e propriedades próprias. Os compostos 
intermetálicos são quase sempre muito duros e frágeis. Os intermetálicos ou compostos intermetálicos 
são similares a materiais cerâmicos em termos de propriedades mecânicas, entretanto, eles são 
formados por apenas elementos químicos metálicos (ASKELAND e PHULÉ, 2014). 
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altas concentrações - o que pode ocorrer na interface ferrita/austenita - provoca 

durezas elevadas nessa categoria de aços. A transformação se dá pela difusão de 

elementos de liga para determinadas regiões que ficam então enriquecidas com estes 

elementos, propiciando então a formação de fases intermetálicas. 

Como comprovação da influência que a fase σ provoca nas propriedades dos 

aços inoxidáveis duplex, Biezma et al. (2013) avaliaram o efeito do percentual de fase 

σ na energia de impacto em um aço inoxidável duplex UNS S32205 A Tabela 1.5 

mostra o decréscimo da energia de impacto em relação ao crescimento da fase σ para 

amostras que permaneceram por diferentes períodos de tempo na faixa de 

temperatura de 850ºC e, em seguida, temperadas em água. 

 

 

Tabela 1.5 - Relações entre tempo, percentual de fase sigma precipitada 

e energia de impacto em um aço inoxidável 

duplex UNS S32205 

 

Tempo de permanência a 
850°C  

[minutos] 

0 5 15 45 135 

Fase σ 
[%] 

0 1,9 14,5 18,9 31,1 

Energia de impacto 
[kJ/m²] 

1925 1832 769 195 139 

 
Fonte: Biezma et al. (2013) 

 
 

Biezma et al. (2013) também apresentaram a relação entre o tipo de fratura 

encontrado no aço UNS S32205 em diferentes percentuais de fase σ. Os resultados 

desta comparação estão apresentados na Tabela 1.6. 

A formação da fase σ está associada a longos períodos de tempo a 

temperaturas entre 650ºC e 950ºC. A formação também está associada ao 

resfriamento pós-soldagem a partir de altas temperaturas.  
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Tabela 1.6 - Relações entre o percentual de fase σ precipitado e o tipo de fratura predominante em 
um aço inoxidável duplex SAF 2205 

 

 Fase σ [%] Tipo de fratura 

1,9 Transgranular pela coalescência de microvazios 

14,5 
Transgranular mista: coalescência de microvazios (predominante) e quasi-

clivagem 

18,9 Mista: Transgranular por quasi-clivagem (predominante) e intergranular 

31,1 Intergranular 

 
Fonte: Biezma et al. (2013) 

  

 1.1.4.2 Fase χ 

 

A fase ᵪ possui uma estrutura cúbica de face centrada com 25% de ferro, 2% 

de cromo, 15% de níquel, 20% de molibdênio e 1% de manganês. É uma fase frágil e 

compromete a tenacidade e a resistência à corrosão. 

 

 1.1.4.3 Fase α' 

 

A fase α' pode precipitar em temperaturas entre 300⁰C e 550 ⁰C e ocasionar 

uma diminuição da resistência à corrosão e tenacidade do material. Ela é uma 

decomposição espinoidal da ferrita. Altos teores de cromo facilitam a formação dessa 

fase. Ela ocasiona aumento do limite de resistência do material. 

 

 1.1.4.4 Fase ε 

 

A fase ε é um composto intermetálico fino rico em cobre. Ela diminui a 

ductilidade a quente do aço inoxidável.  
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 1.2 Soldagem por fusão dos aços inoxidáveis 

 

Os aços inoxidáveis podem ser soldados por todos os processos convencionais 

de soldagem a arco elétrico. Deve-se apenas observar cuidados especiais que dizem 

respeito às propriedades específicas dessas ligas, as quais devem ser mantidas após 

o ciclo de soldagem.  

Cada um dos tipos de aços inoxidáveis apresenta problemas específicos em 

relação ao ciclo de aquecimento e resfriamento provocado pelos processos de 

soldagem. A Figura 1.24 apresenta uma representação do Diagrama de Schaeffler 

onde se observa a indicação de quatro regiões com problemas característicos. 

Segundo Modenesi (2011), os problemas típicos de cada área são os seguintes: 

 

 Área 1: Formação de trincas de solidificação e perda de ductilidade acima de 

1250 ºC. 

 Área 2: Formação de fases intermetálicas após aquecimento entre 450ºC e 900 

ºC e consequente fragilização. 

 Área 3: Grande crescimento de grão na ZAC e na zona fundida – ZF, com 

consequente fragilização. 

 Área 4: Formação de martensita na ZAC e na ZF causando fragilização e 

formação de trincas por hidrogênio. 

 

No caso de soldagem com material de adição de composição química 

diferente do metal base (ou metal base composto por peças de materiais dissimilares) 

o ponto representativo da junta soldada, estará em algum local da semirreta de ligação 

entre os pontos representativos de cada material. No caso de processos que 

envolvam fusão, a localização exata do ponto resultante dependerá da diluição do 

metal de adição na zona fundida. Já no caso de processos que não envolvam fusão, 

nos quais não faz sentido a definição de diluição, os pontos resultantes podem assumir 

qualquer local sobre a semirreta. A Figura 1.25 apresenta um exemplo de como pode 

ser localizado o ponto representativo da zona fundida em um processo de soldagem 

por fusão. 
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Figura 1.24 – Problemas relacionados à soldagem dos aços inoxidáveis 
 

 
 

Fonte: Modenesi (2011) 

 

 

Figura 1.25 – Exemplo de aplicação do Diagrama de Schaeffler 

 

 
 

Fonte: Modenesi (2011)  
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Percebe-se nos problemas de soldagem dos aços inoxidáveis a presença do 

termo sensitização. Esse fenômeno nada mais é do que o empobrecimento do teor de 

cromo nos contornos de grão do aço inoxidável devido à formação de carbonetos de 

cromo. A redução do teor de cromo provoca, por sua vez, uma diminuição na 

passivação, permitindo a ocorrência de corrosão nesta região. Essa corrosão, que 

ocorre de forma intergranular, pode se manifestar por meio de uma configuração 

conhecida como knife line corrosion (COLPAERT, 2008). Existem duas maneiras de 

evitar o surgimento desse problema: por meio da presença na liga de elementos 

estabilizadores, como por exemplo, titânio e nióbio; e por meio da máxima redução 

possível do teor de carbono da liga. Os elementos estabilizadores formam carbonetos 

mais estáveis que os carbonetos de cromo, e a redução do carbono diminui a 

possibilidade de formação de qualquer tipo de carboneto.  

No grupo dos aços inoxidáveis martensíticos um problema frequente na 

soldagem a arco elétrico é a formação de trincas à frio. A ocorrência deste tipo de 

trinca é característica em aços temperáveis, pois está associada à formação de 

martensita. Ela surge certo tempo após a soldagem, na zona afetada pelo calor - ZAC 

(ou também na zona fundida de aços de maior resistência mecânica) e, segundo 

Marques et al. (2009), o seu desenvolvimento pode levar até dois dias. Ainda segundo 

esses autores, o aparecimento das trincas a frio está associado a quatro importantes 

fatores: 

- presença de hidrogênio; 

- microestrutura sensível; 

- elevada solicitação mecânica; e 

- temperatura. 

O hidrogênio provém de material orgânico ou umidade presentes nos 

consumíveis ou nas superfícies das juntas e é absorvido na poça de fusão. 

O aparecimento de trincas a frio é facilitado tanto quanto a microestrutura do 

material tiver baixa tenacidade e elevada dureza. Velocidades elevadas de 

resfriamento propiciam este tipo de microestrutura. Portanto a combinação de juntas 

de grande espessura e o uso de baixas energias de soldagem podem levar à formação 

de trincas a frio. Quanto maior a temperabilidade de um aço, maior será a 

possibilidade de formação de trincas dessa natureza. Assim, torna-se comum o uso 
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do carbono equivalente para estimar essa temperabilidade e, por consequência, 

avaliar a possibilidade de formação de trincas a frio. Marques, Modenesi e Bracarense 

(2009) sugerem o uso da eq.(1.5) para o cálculo do carbono equivalente – CE, onde 

se considera o teor em peso dos elementos citados. 

 

 𝐶𝐸 = %𝐶 +
%𝑀𝑛

6
+

%𝑀𝑜

4
+

%𝐶𝑟

5
+

%𝑁𝑖

15
+

%𝐶𝑢

15
+

%𝑃

3
  (1.5) 

 

Marques; Modenesi e Bracarense (2009) afirmam que se CE < 0,40, o material 

pode ser considerado pouco sensível à formação de trincas à frio. Se CE > 0,60, o 

material pode ser considerado altamente sensível a esse tipo de fissuração. A 

aplicação, por exemplo, da eq.(1.5) ao percentuais da composição do aço inoxidável 

superduplex ASTM A890 gr.6A listados na Tabela 1.4, resulta em um carbono 

equivalente de aproximadamente 6,01. Esse valor indica uma alta sensibilidade à 

formação de trincas à frio nesse material. O surgimento de trincas a frio é facilitado 

por qualquer fator que aumente a solicitação mecânica atuante no material. Dessa 

forma, quanto mais facilmente acomodadas forem as solicitações mecânicas, menor 

será a possibilidade de surgimento de trincas. Em relação à temperatura, Marques; 

Modenesi e Bracarense (2009) esclarecem que a formação de trincas por hidrogênio 

ocorre na faixa de temperatura entre -100ºC e 200°C. Se, por exemplo, o material logo 

após soldado, for mantido a uma temperatura acima dessa faixa, o hidrogênio será 

difundido para fora da junta. 

Os aços inoxidáveis martensíticos geralmente são soldados pelos processos 

TIG e MIG/MAG e requerem tratamento térmico pós-soldagem. Os aços inoxidáveis 

austeníticos são facilmente soldáveis pelos processos TIG e MIG. 

Os ferríticos do grupo 3 possuem características semelhantes ao grupo 2 com 

a vantagem de serem mais facilmente soldados, por possuírem elementos 

estabilizadores como titânio e nióbio. Nos aços inoxidáveis ferríticos pode haver 

ocorrência de fragilização a 475ºC, fragilização por fase σ, crescimento de grãos, 

sensitização e fragilização devido a elementos intersticiais.   
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 2 SOLDAGEM POR ATRITO 

 

A Associação Americana de Soldagem – AWS, define soldagem por atrito como 

um processo em estado sólido, que produz juntas através do movimento 
relativo de duas peças sob a ação de forças compressivas. Por conseguinte, 
calor é gerado mediante a superação das forças de atrito, e um 
deslocamento plástico de material nas superfícies em contato é obtido. 
Desse modo, é formado uma união metalúrgica entre as peças (AWS, 2007). 

A patente mais antiga relacionada à soldagem por atrito, citada nos trabalhos 

de Crossland (1971) e Meyer (2003), foi concedida a James H. Bevington, em 

Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 1891, sob a denominação 463134 A 

(BEVINGTON, 1891) Essa patente descreve um artefato inventado por Bevington para 

a soldagem de fios e varetas metálicas. A Figura 2.1 apresenta um desenho extraído 

da patente citada. 

No ano de 1945, Hans Klopstock e Abram Rupert Neelands, obtiveram, no 

Reino Unido, a patente de um método para a soldagem de chapas com o 

aproveitamento do calor gerado por um elemento rotativo em contato com os chanfros 

das chapas (KLOPSTOCK e NEELANDS, 1941). Hans e Abram também são 

apresentados como inventores desse processo em uma patente concedida nos 

Estados Unidos (KLOPSTOCK e NEELANDS, 1946). A Figura 2.2 apresenta um 

desenho extraído da patente britânica onde se percebe uma proximidade grande com 

o processo atual de soldagem por atrito-mistura.  

Em 1956 na antiga União Soviética foi concedida ao mecânico Chudikov uma 

patente que tratava sobre soldagem por atrito. A invenção de Chudikov foi 

desenvolvida e aplicada pelo Instituto da União para Pesquisa Científica, 

Planejamento, Projeto e Tecnologia de Equipamentos Elétricos de Soldagem 

(DZHABAROV et al., 1994). 

Em 1995 foi publicada nos Estados Unidos uma patente concedida ao instituto 

britânico The Welding Institute – TWI na qual foi reivindicado um processo 

denominado Friction Forming. Observa-se que esse processo se assemelha muito ao 

que hoje se denomina soldagem por atrito com pino consumível em furo não passante. 

A Figura 2.3 apresenta um dos desenhos utilizados na descrição do processo 

patenteado. 
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Figura 2.1 – Patente de processo de soldagem por atrito de cabos e varetas metálicas 
 

 
 

Fonte: Bevington (1891) 
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Figura 2.2 – Desenho principal da patente britânica concedida  
a Klopstock e Neelands em 1945 

 

 
Fonte: Klopstock e Neelands (1941) 

 

Desde o início do século XX têm sido desenvolvidos diferentes processos de 

união que utilizam o atrito como princípio fundamental.  

 

 

Figura 2.3 – Processo Friction Forming patenteado pelo TWI 

 
Fonte: adaptado de Thomas et al. (1995) 

 
 

Grande parte dos processos que utilizam atrito como fonte de energia formam 

um grupo que se configura pela execução de juntas de topo em barras ou tubos de 

perfil circular. Nesse grupo encontram-se os seguintes processos: 
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 soldagem por atrito contínua; 

 soldagem por atrito contínua com rotação oposta; 

 soldagem por atrito contínua na configuração centre drive; 

 soldagem por atrito contínua na configuração twin welds; 

 soldagem por atrito radial; 

 soldagem por atrito com oscilação angular; 

 soldagem por atrito com oscilação linear; 

 soldagem por atrito orbital. 

 

Os processos desse grupo possuem uma configuração muito próxima, 

diferenciando-se apenas pelo sentido de rotação das barras ou pelo uso de uma peça 

intermediária. Assim, em relação à variação da barra, existem dois processos: a 

soldagem por atrito contínua e a soldagem por atrito contínua com rotação oposta, 

conforme apresentado nas Figuras 2.4 e 2.5. 

 

Figura 2.4 – Soldagem por atrito contínua 
 

Fonte: AWS (1991) 

 
 

Figura 2.5 – Soldagem por atrito contínua  
com rotação oposta 

 

 

Fonte: AWS (1991)  
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A presença do elemento intermediário nos processos de soldagem por atrito dá 

origem às configurações centre drive e twin welds, apresentadas nas Figuras 2.6 e 

2.7. 

 
Figura 2.6 – Soldagem por atrito contínua 

na configuração centre drive 
 

 
Fonte: AWS (1991) 

 
 

Figura 2.7 – Soldagem por atrito contínua  
na configuração twin welds 

 

 
Fonte: AWS (1991) 

 
 

Quando um terceiro componente na forma de anel externo rotativo é usado na 

junta, tem-se a soldagem por atrito radial. A Figura 2.8 apresenta esse conceito. Um 

exemplo de aplicação atual desse conceito é a soldagem de tubos por atrito 

desenvolvida pelo Laboratório de Metalurgia Física da UFRGS.  
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Figura 2.8 - Soldagem por atrito radial 
 

  
Fonte: Kanan (2016) 

 
 

A soldagem por atrito entre barras com junta de topo também pode se dar com 

o movimento relativo entre as peças acontecendo de forma oscilante. Essa oscilação 

pode ser angular ou linear. A Figura 2.9 apresenta a soldagem por atrito com oscilação 

angular e a Figura 2.10 a soldagem por atrito com oscilação linear. Quando as peças 

possuem uma combinação de movimento de rotação em torno do próprio eixo com 

movimento relativo entre os eixos longitudinais, ocorre a chamada soldagem por atrito 

orbital, apresentada na Figura 2.11. 

 

 

Figura 2.9 - Soldagem por atrito com oscilação angular 
 
 

 

Fonte: AWS (1991)  
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Figura 2.10 - Soldagem por atrito com oscilação linear 

 
 

Fonte: Lebedev e Chernenko (1992) 

 
 

Figura 2.11 - Soldagem por atrito orbital 
 

 
Fonte: Lebedev e Chernenko (1992) 

 

Um processo já em acentuado desenvolvimento é o denominado de soldagem 

por atrito-mistura, também conhecido pela sigla FSW da expressão em inglês Friction 

Stir Welding. Nesse processo um pino não-consumível com movimento giratório se 

desloca ao longo da junta, provocando dois efeitos: a plastificação do material pelo 

efeito do calor gerado por atrito e a movimentação do material que provoca a mistura 

das partes a serem soldadas. A Figura 2.12 apresenta esquematicamente esse 

processo e a terminologia atualmente adotada. Quando esse processo é aplicado sem 

o objetivo de soldar, mas com a intenção de apenas alterar as propriedades do 

material movimentado, tem-se o denominado processamento por atrito-mistura, 

ilustrado na Figura 2.13, também conhecido pela sigla FSP, da expressão em inglês 

Friction Stir Processing.  
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Figura 2.12 - Soldagem por atrito-mistura  
Friction Stir Welding – FSW 

 

 
Fonte: Saccon (2010) 

 
Figura 2.13 - Processamento por atrito-mistura 

 
Fonte: adaptado de McNelley et al. (2008) 

 
 

Recentemente Nakajima e Sato (2015) apresentaram um processo por atrito 

para preenchimento de furos em chapas finas de alumínio usando uma ferramenta 

consumível. Esse processo se diferencia dos demais aqui apresentados por trabalhar 

com um pino (ferramenta) de diâmetro maior do que o furo a ser preenchido. Os 

resultados apresentados por esses pesquisadores demonstram a viabilidade desse 

processo ser empregado, pois não foram detectadas descontinuidades no local do 

preenchimento. A Figura 2.14 apresenta esquematicamente o processo denominado 

por Nakajima e Sato (2015) de friction compression welding – FCW.  
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Figura 2.14 – Preenchimento de furos por atrito-compressão 
 

 
Fonte: Nakajima e Sato (2015) 

 

 

 Na literatura em língua inglesa a soldagem por atrito com furo não-passante e 

ferramenta consumível recebe a denominação de Friction Hydro Pillar Processing - 

FHPP - e está associada ao uso de furos e pinos de formato cilíndrico, conforme 

descrito na Figura 2.15. Quando se faz uso de pinos e furos de formatos cônicos é 

utilizada a expressão, já citada, Friction Tapered Stud Welding – FTSW – se o furo 

não é passante, como na Figura 2.16, ou Friction Tapered Plug Welding - FTPW, no 

caso de furo passante, como na Figura 2.17. 

 O processo FTPW é adequado para fins tais como: - preenchimento de furos 

incorretos ou em locais não previstos, - recuperação de trincas, - correção de defeitos 

em chapas e dutos, e - recuperação de trincas por fadiga em cordões de solda em 

estruturas offshore em condições subaquáticas. 

 

Figura 2.15 - Soldagem por atrito com pino cilíndrico consumível e furo não-passante cilíndrico 
 Friction Hydro Pillar Processing – FHP 

 

 

Fonte: o autor  
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Figura 2.16 - Soldagem por atrito com pino cônico consumível e furo não-passante cônico 
 Friction Tapered Stud Welding – FTSW 

 
 

 
Fonte: o autor 

 

Figura 2.17 - Soldagem por atrito com pino cônico consumível e furo cônico passante 
 Friction Tapered Plug Welding – FTPW 

 

 
Fonte: o autor 

 

A soldagem por atrito com pino consumível e furo cônico não-passante consiste 

na união entre um pino consumível e a superfície cônica de um furo não-passante. 

Nesse processo o pino gira enquanto é pressionado contra o furo. No contato entre a 

superfície em movimento do pino e a superfície em repouso da peça, parte do trabalho 

da força de atrito se converte em calor. A região de união entre esses elementos 

estará então sujeita a elevados valores de pressão e temperatura. Embora envolva 

altas temperaturas, esse processo ocorre em temperaturas médias inferiores à 

temperatura de fusão do material. O processo pode ser tratado como um processo 

que ocorre no estado sólido. Há, portanto, um menor risco de surgimento de 

fenômenos próprios dos processos que envolvem fusão, tais como: crescimento de 

grãos, fragilização por hidrogênio, porosidade, segregação e inclusão de escória. 
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A opção pelo formato cônico do pino e do furo permite a aplicação do processo 

em materiais de extrusão mais difícil ou de elevadas temperaturas de trabalho, como, 

por exemplo, os aços inoxidáveis. Embora exista essa relação, percebe-se, na 

literatura, o uso de geometria cônica em experimentos com outros tipos de aços, como 

por exemplo, nos trabalhos de Pires (2007) com aço carbono ABNT 1010 e aço ASTM 

A36, Chludzinski et al. (2011) com aço SAE 1020 e aço SAE 8620, Lessa (2011) com 

aço BS EN 10025 e aço BS 970-3, Gontijo (2012) com aço ABNT 1010 e aço ASTM 

A36, Yeh et al. (2013) com aço ASTM A36 e aço SAE 8620 e Bulbring et al. (2013) 

com aço 10CrMo910. 

Na geometria cônica o ângulo do pino é, geralmente, mais agudo que o ângulo 

do furo. Isso garante, durante todo o processo, a existência de um espaço entre pino 

e furo localizado sempre acima do material plastificado. A Tabela 2.1 apresenta os 

valores de ângulos de ponta de pino e respectivos ângulos de furo cônicos utilizados 

em algumas pesquisas com soldagem por atrito com pino consumível, onde se nota a 

frequência do uso dos valores 15º e 20º para os ângulos do pino e furo, 

respectivamente. 

 

 Tabela 2.1 - Ângulo de pino e ângulo de furo cônico de FTSW 

 

Autor Ângulo do pino Ângulo do furo cônico 

Pires (2007) 15º 20º 

Chludzinski (2011) 35º 45º 

Gontijo (2012) 15º 20º 

Yeh (2012) 15º 20º 

Chludzinski (2013) 20º 30º 

Bulbring et al. (2013) 15º 20º 

 
Fonte: o autor  
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Na literatura também são encontrados relatos sobre as denominadas “costuras 

por atrito” que nada mais são do que sequências de operações singulares de 

soldagem por atrito. Essas sequências são realizadas ao longo de uma linha onde a 

operação subsequente sobrepõe-se, em parte, à operação anterior. Esse processo 

permite recuperar descontinuidades que ultrapassam os limites dimensionais de 

operação com apenas um pino ou para realização de uniões de juntas sobrepostas 

ou de topo. A costura por atrito é conhecida no idioma inglês pela expressão Friction 

Stitch Welding Process – FSWP. A Figura 2.18 traz um esquema desse processo de 

costura. 

Figura 2.18 – Processo de soldagem por atrito em costura 

 
Fonte: Meyer (2003) 

 

 2.1 Soldagem com pino cônico consumível em furo cônico não-passante 

 

A pesquisa descrita neste trabalho está limitada ao processo de soldagem por 

atrito com pinos consumíveis em furos cônicos não-passantes, também conhecida 

pela expressão em inglês Friction Tapered Stud Welding - FTSW. Esse processo se 

dá pela rotação de um pino de ponta cônica que está posicionado coaxialmente em 

um furo cônico usinado previamente. Uma camada de material no estado plástico é 

formada na região de contato entre a extremidade do pino e a base do furo devido à 

aplicação da carga axial e devido à rotação do pino. Essa camada, formada por uma 

série infinita de superfícies adiabáticas de cisalhamento, movimenta-se e avança entre 

a superfície lateral do pino e a superfície interna do furo. Durante a continuidade do 

processo, a velocidade de avanço do material plástico supera a velocidade de avanço 

do pino no sentido oposto. Assim forma-se, em torno do pino, um depósito de material 

recristalizado dinamicamente.  
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Enquanto perdura a rotação, o material plástico é mantido numa condição de 

suficiente viscosidade por forças hidrostáticas axiais e radiais, até que ocorra uma 

união metalúrgica. Em algumas situações, a carga axial atua por alguns instantes 

mesmo após a parada da rotação. 

Para que o processo de geração de calor ocorra na junta unida pelo processo 

FTSW é necessário que parte da superfície do pino deslize sobre parte da superfície 

do furo. Isto é obtido pelo movimento relativo entre essas partes. Isso permite inferir 

que a velocidade do movimento relativo entre as partes seja um importante parâmetro 

do processo. Como operacionalmente o pino possui uma geometria definida e 

reduzida, ele geralmente é a parte que se move. Esse movimento é de rotação e 

acontece em relação ao eixo longitudinal do pino. Assim tem-se um dos principais 

parâmetros do processo: a velocidade de rotação do pino, denominada na maioria dos 

casos, apenas como rotação. 

A geração de calor e o processo de difusão também dependem da intensidade 

com que as superfícies das partes são pressionadas uma contra a outra. Essa 

intensidade no processo FTSW é resultante da carga aplicada sobre o pino na direção 

do furo. Esse parâmetro é conhecido como a força axial do processo, em referência 

ao eixo imaginário longitudinal que perpassa as partes. Na literatura a força axial é 

tratada como um dos principais parâmetros por diversos autores. Além da função 

principal de manter as superfícies do pino e do bloco em contato, ela também propicia 

que partículas indesejadas sejam retiradas da interface pino-bloco, além de provocar 

o rompimento do filme de óxidos. 

Haverá na região da junta FTSW uma movimentação do material do pino e do 

furo em função do movimento relativo entre as partes. Essa movimentação torna-se 

mais intensa pelo fato de que os materiais em contato têm seus estados alterados 

devido ao aumento de temperatura, tornando-se mais plásticos. O nível de efeitos 

dessa movimentação é determinado principalmente pelo deslocamento do pino em 

direção ao furo a partir da posição onde ocorre o contato inicial entre as partes. Esse 

parâmetro tem sido definido na literatura como profundidade de mergulho, mergulho, 

comprimento de queima ou consumo. Neste trabalho optou-se pelo termo 

“deslocamento” por se entender mais adequado à descrição do movimento do pino 
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em direção ao furo e para deixar em destaque que não há fusão envolvida nesse 

processo. 

Força axial, rotação e deslocamento são parâmetros aplicados 

simultaneamente no processo FTSW. Em determinadas situações, no entanto, há 

necessidade da continuação da aplicação da força axial mesmo após cessada a 

rotação do pino. Nestes casos, a força axial passa a se chamar força de recalque e o 

seu tempo de aplicação passa a ser também mais um dos parâmetros do processo. 

 Além dos parâmetros já citados, a junta produzida pelo processo FTSW pode 

ser influenciada também pelo tipo de material a ser unido, pela geometria da junta 

(geometria do pino e geometria do furo) e pelas taxas de aplicação das cargas e dos 

movimentos. Cada parâmetro influenciará de uma forma ou de outra a qualidade das 

juntas resultantes (PIRES, 2007). Algumas relações entre esses parâmetros foram 

apresentadas por Gontijo (2012), conforme apresentado na Figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19 – Algumas relações entre as variáveis da soldagem  
por atrito com pino consumível 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Gontijo (2012)  
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A Figura 2.20 exemplifica esquematicamente o comportamento dos parâmetros 

principais ao longo do tempo. Estão representadas duas situações possíveis 

decorrentes da aplicação de força. Na primeira situação, figura 2.20-a, o valor da força 

axial aumenta após a parada da rotação (a partir deste momento a força axial passa 

a ser denominada de força de recalque). Na segunda situação, figura 2.20-b, o valor 

da força é o mesmo antes e depois da parada da rotação. Diz-se neste caso que a 

força de recalque é igual à força axial. 

 

Figura 2.20 – Comportamento dos parâmetros da soldagem por atrito com pino consumível: 
(a) Força de recalque maior que a força axial; (b) Força de recalque igual à força axial 

 

 
 

Fonte: o autor 

 

 Uma melhor compreensão da dinâmica do processo de soldagem por atrito 

entre pino e furo pode ser obtida pela observação do trabalho realizado por Lebedev 

e Chernenko (1992). Eles demonstraram o comportamento simultâneo da rotação, da 

força axial, do torque, da potência, do deslocamento axial e da temperatura, por meio 
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da divisão do processo de soldagem por atrito em seis fases distintas. As principais 

características destas fases estão descritas a seguir: 

 

 Fase 1: caracterizada por uma elevada tensão entre as saliências das 

superfícies, baixa área de contato e expulsão dos contaminantes e dos resíduos por 

hidroextração5. O torque diminui à medida que a velocidade de rotação aumenta. As 

maiores velocidades relativas presentes nas regiões externas fazem com que a 

resistência mecânica destas regiões fique reduzida. 

 Fase 2: Ocorre aumento abrupto da temperatura devido à elevação no número 

de interações entre as saliências. O limite de escoamento e a resistência mecânica 

são fortemente reduzidos. Ocorre o crescimento da componente adesiva do atrito6. O 

torque eleva-se abruptamente chegando ao seu valor máximo no final desta fase. 

 Fase 3: A temperatura passa a subir com taxas menores que a fase anterior. A 

combinação de elevada temperatura com intensa deformação plástica pode formar 

um filme viscoplástico de baixa resistência ao cisalhamento que reduz o coeficiente 

de atrito. O torque resistivo decresce e então a temperatura se estabiliza da mesma 

forma que o consumo e o torque. 

 Fase 4: Formação das condições ideais para a união metalúrgica. Regime 

permanente da temperatura, da geração de calor do torque e do consumo. 

Uniformização da deformação plástica. 

 Fase 5: Há um pico na curva de torque devido ao processo de desaceleração 

que ocasiona redução na velocidade de rotação e aumento do coeficiente de atrito. 

Ocorre formação intensificada de uniões metalúrgicas 

 Fase 6: Conhecida como forjamento. Ocorre a aplicação de um esforço normal 

de compressão por alguns segundos. Este esforço tem por objetivo elevar os valores 

de resistência e dureza. Esta fase conclui o processo de soldagem. 

 

                                            

5 Devido ao movimento de rotação, a ação da força centrífuga faz com que o material plástico se desloque 
radialmente, fazendo com que óxidos e outros contaminantes sejam direcionados para fora da junta soldada, 
formando a rebarba. 
6 A componente adesiva do atrito eleva-se conforme o aumento da ductilidade dos materiais em contato 
(HUTCHINGS, 1992). 
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Além desse trabalho anterior (Lebedev e Chernenko (1992)), outra contribuição 

na compreensão da dinâmica do processo de soldagem por atrito pode ser encontrada 

na pesquisa conduzida por Meyer (2003). Nessa pesquisa, esse autor sugere que a 

soldagem por atrito com pino consumível seja analisada como um processo composto 

pelas quatro fases indicadas na Figura 2.21. 

 

Figura 2.21 – Fases da soldagem por atrito segundo Meyer (2003): I – atrito; II – aquecimento; III – 
desaceleração; IV - união 

 

 
Fonte: adaptado de Meyer (2003) 

 

 

A soldagem por atrito com furo cônico foi dividida por Hattingh et al. (2011) em 

três fases principais: - fase dominada pelo aquecimento; - fase de transição calor-

cisalhamento; e – fase dominada pelo cisalhamento. Na fase dominada pelo 

aquecimento o torque aumenta até um valor máximo quando então começa a diminuir 

com quedas periódicas durante a fase de transição calor-cisalhamento até alcançar 

um estado mais estável chamado de fase dominada pelo cisalhamento. Nessa última 

fase, o torque diminui gradativamente até que a união esteja finalizada. 

A terminologia usual nos experimentos envolvendo soldagem por atrito com 

pinos consumíveis está descrita nas Figuras 2.22 e 2.23. Essa terminologia será 

adotada ao longo de todo este trabalho.  
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Figura 2.22 – Terminologia dos pinos consumíveis para soldagem por atrito: 
 D – Diâmetro do pino; A – ângulo da ponta do pino; d – diâmetro da ponta do pino;  

R – Raio de arredondamento da ponta do pino 

 
Fonte: o autor 

 
Figura 2.23 – Terminologia dos furos cônicos para soldagem por atrito com pino consumível:  

D – Diâmetro do furo; P – profundidade do furo; A – ângulo do cone; d – diâmetro do fundo do furo;  
R – Raio de arredondamento do fundo do furo 

 

 

Fonte: o autor  
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 Diferentes variações dessa geometria básica têm sido objeto de estudo na área 

de soldagem por atrito. Por exemplo, na soldagem por atrito com pinos consumíveis 

e furos cilíndricos e cônicos não passantes, Meyer (2003) avaliou uma série de 

combinações de geometrias de pinos e blocos. A Figura 2.24 apresenta um exemplo 

das combinações testadas por Meyer (2003) em pinos de oito milímetros de diâmetro 

e furos com dez milímetros de diâmetro. 

 

 

Figura 2.24 – Combinações de geometrias dos pinos e blocos  
utilizados no experimento de Meyer (2003) 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Meyer (2003) 

 
 

Ambroziak e Gul (2007) utilizaram pinos com doze milímetros de diâmetro em 

seus experimentos com soldagem por atrito com pino consumível e furo não passante 

cilíndrico em condições subaquáticas. Esses autores não descreveram outros 

detalhes da geometria utilizada. 

A pesquisa de Pires (2007) avaliou a combinação entre um grupo de cinco 

geometrias para pinos com um grupo equivalente de cinco geometrias para furos, 

descritas nas Figuras 2.25 e 2.26, respectivamente. Nessa pesquisa o autor conclui 

que as geometrias do tipo A, tanto para pinos como para furos, foram as mais 

adequadas ao processo proposto.  
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Figura 2.25 – Geometrias dos pinos utilizados no experimento de Pires (2007) 
Unidade [mm] 

 

 
Fonte: adaptado de Pires (2007) 

 
 

Figura 2.26 – Geometrias dos furos utilizadas no experimento de Pires (2007) 
Unidade [mm] 

Fonte: adaptado de Pires (2007)  
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A geometria proposta por Chludzinski et al. (2011) diferenciou-se das demais 

por especificar valores maiores para o ângulo do pino e o ângulo do furo cônico, além 

de apresentar uma ponta de pino totalmente arredondada, conforme pode ser 

observado na Figura 2.27. 

 

Figura 2.27 – Geometria do conjunto pino-bloco utilizada no experimento de Chludzinski et al. (2011) 
Unidade [mm] 

 

Fonte: adaptado de Chludzinski et al. (2011) 

 
 

Lessa (2011) no estudo das transformações de fase em aços C-Mn, sujeitos à 

FHPP, utilizou pinos de ponta reta e 20º de conicidade, conforme exposto na Figura 

2.28.  
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Figura 2.28 – Geometria de pinos e blocos utilizados por Lessa (2011) 
Unidade [mm] 

 
 

 
Fonte: Lessa (2011) 

 
 

A pesquisa de Gontijo (2012) foi realizada com uma geometria de pino 

combinada com três geometrias de blocos em concordância com o seu objetivo de 

avaliar a influência da espessura da chapa na qualidade do reparo realizado com 

soldagem por atrito. A geometria do pino e as geometrias dos blocos utilizadas nesse 

experimento estão apresentadas na Figura 2.29.  
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Figura 2.29 – Geometria do conjunto pino-bloco utilizada no experimento de Gontijo (2012) 
Unidade [mm] 

 

 

 
Fonte: Gontijo (2012)  
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Yeh (2012) utilizou a geometria descrita na Figura 2.30 para investigar, por 

meio de ultrassom e micrografia, descontinuidades no reparo por FHPP em placas de 

aço. 

 

Figura 2.30 – Geometria do conjunto peça-pino utilizado por Yeh (2012) 
Unidade [mm] 

 

 
 

Fonte: Yeh (2012) 

 

 

Santos (2013) realizou experimento com o processo de soldagem por atrito com 

pino consumível e furo passante. Para isso, empregou um conjunto formado por pino, 

bloco, peça de retenção e peça suporte. As geometrias destes componentes estão 

descritas nas Figuras 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34, respectivamente.  
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Figura 2.31 – Geometria do pino utilizado por Santos (2013) 
Unidade [mm] 

 
 

 
 

Fonte: Santos (2013)  
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Figura 2.32 – Geometria dos blocos utilizados por Santos (2013) 
Unidade [mm] 

 

 
 

Fonte: Santos (2013)  
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Figura 2.33 – Geometria da peça de retenção utilizada por Santos (2013) 
Unidade [mm] 

 

 
 

Fonte: Santos (2013)  
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Figura 2.34 – Geometria da peça suporte utilizada por Santos (2013) 
Unidade [mm] 

 
 

Fonte: Santos (2013) 

 
 

A Figura 2.35 apresenta os cinco grupos de geometrias testados por Xu et al. 

(2015) em uma pesquisa que teve por objetivo avaliar a relação entre geometria e 

defeitos na soldagem. Nesse trabalho os autores destacaram que os defeitos de 

soldagem foram mais fortemente influenciados pelo formato do furo do que pelo 

formato do pino, e que um fundo de furo com cantos arredondados foi um requisito 

essencial para a produção de soldagens isentas de defeitos, conforme pode ser 

visualizado na Figura 2.36 onde se observa o resultado da simulação que corrobora 

essa afirmação.  
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Figura 2.35 – Grupos de geometrias avaliadas por Xu et al. (2015) 
Unidade [mm] 

 

 
 

Fonte: adaptado de Xu et al. (2015)  
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Figura 2.36 – Simulações geradas por Xu et al. (2015) 

 
Fonte: adaptado de Xu et al. (2015)  
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Chludzinski (2013) utilizou um conjunto pino/bloco com a geometria 

apresentada na Figura 2.37 em sua pesquisa de resistência à fratura por fadiga de 

juntas obtidas por meio de soldagem por atrito. 

 

 

Figura 2.37 – Geometria do conjunto pino-bloco utilizada no experimento de Chludzinski (2013) 
Unidade [mm] 

 
 

Fonte: adaptado de Chludzinski (2013) 

 
 

A Figura 2.38 apresenta a geometria do conjunto pino/bloco utilizada por 

Bulbring et al. (2013) e também o posicionamento dos furos para fixação dos 

termopares empregados na coleta de temperaturas do processo.  
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Figura 2.38 – Geometria do experimento de Bulbring et al. (2013):  
(a) geometria de pino e bloco. (b) posicionamento dos furos para termopares 

Unidade [mm] 
 

 
Fonte: adaptado de Bulbring et al. (2013) 

 
 

Além dos elementos da geometria básica, existem outros elementos envolvidos 

na soldagem por atrito com pino consumível. A rebarba, por exemplo, é um deles. Ela 

surge após a execução do processo, e para fins de estudo e avaliação, é dividida em 

rebarba primária e secundária, conforme nomenclatura sugerida por Bulbring et al. 

(2013), exposta na Figura 2.39. A rebarba primária é aquela que está próxima do pino, 

enquanto que a rebarba secundária forma-se junto do furo.  
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Figura 2.39 – Rebarba primária e rebarba secundária formadas na soldagem por atrito com pino 
consumível 

 

 
Fonte: adaptado de Bulbring et al. (2013) 

 
 

Bulbring et al. (2013) relacionaram as falhas da rebarba secundária com falhas 

de preenchimento. Além disso, esses autores afirmam que o crescimento da rebarba 

secundária está relacionado com o grau de contato entre o material plastificado do 

pino e a parede do furo cônico. 

Outros elementos de importância no estudo e análise dos processos de 

soldagem com pinos consumíveis são as regiões formadas após a execução da junta. 

As observações macro e micrográficas tornam necessária a padronização dessas 

regiões. Por analogia aos processos de soldagem por fusão, onde as juntas possuem 

três regiões – metal base, zona afetada pelo calor e zona de fusão -, a terminologia 

da soldagem por atrito segue essa mesma nomenclatura, observando-se 

determinadas particularidades, como por exemplo, a existência da zona de mistura e 

da zona termo mecanicamente afetada, inicialmente citadas nas pesquisas referentes 

ao processo de soldagem por atrito-mistura, como por exemplo na pesquisa de Santos 

(2013). Esse autor utiliza a nomenclatura exposta na Figura 2.40 para se referir às 

regiões da junta formada pelo processo atrito-mistura. De forma semelhante as 

pesquisas relacionadas aos processos por fusão, há um uso equivalente entre os 

termos zona termicamente afetada e zona afetada pelo calor. No desenvolvimento 

desta tese, optou-se pelo termo zona afetada pelo calor.  
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Figura 2.40 – Terminologia das regiões da junta do processo atrito-mistura 
 

 
Fonte: Santos (2013) 

 

Buzzatti et al. (2015) utilizam a nomenclatura apresentada na Fig. 2.41 para 

identificar as regiões do processo FTSW. 

 

Figura 2.41 – Terminologia da FTSW 
 

 
 

Fonte: adaptado de Buzzatti et al.(2015)  
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A soldagem por atrito com pinos consumíveis apresenta uma série de 

vantagens em relação aos demais processos convencionais de soldagem por fusão. 

Algumas dessas vantagens são as seguintes: 

 O processo por atrito tende a expulsar as impurezas para fora da 

interface de união. As impurezas ficam retidas na rebarba (flash ou 

colar). Este é o motivo pelo qual este processo dispensa a proteção 

gasosa, pois pontos de oxidação pré-existentes ou que eventualmente 

surjam na junta durante a soldagem são direcionados para a rebarba, 

preservando as partes internas da união. As intensas forças radiais 

promovem o deslocamento de partículas isoladas para fora da zona de 

contato por meio da hidroextração; 

 É uma prática que oferece menores riscos à saúde do operador quando 

comparada à soldagem por arco elétrico, pois a geração de fagulhas é 

relativamente menor, a peça não necessita de contato elétrico com o 

equipamento e não há geração de fumos; 

 Os operadores não precisam de habilidades manuais específicas para 

execução deste processo de soldagem. Apenas é necessário um 

posicionamento adequado das partes a serem unidas e uma aplicação 

correta dos parâmetros; 

 O próprio pino serve como material de adição, dispensando o uso de 

materiais adicionais para o preenchimento da junta;  

 O processo pode ser automatizado e o equipamento poder ser operado 

a longas distâncias, o que o torna adequado para aplicação em áreas de 

difícil acesso ao operador; 

 O baixo aporte térmico e o curto ciclo de soldagem permitem que o 

processo seja implementado para o uso em atmosferas explosivas, 

sendo atrativo na indústria de petróleo e gás, pois apresenta a 

possibilidade de realização de reparos sem que haja necessidade de 

paradas na linha de produção; 

 É possível a execução subaquática, sendo que Buzzati et al. (2015), 

destacaram que o processo realizado nestas condições apresenta 

menores picos de temperatura e maiores taxas de extração de calor; 
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 É um processo que resulta em soldas de alta qualidade e boas 

propriedades metalúrgicas, conseguidas tanto em aço-carbono quanto 

em combinações de diversos metais cuja soldagem seria limitada ou 

impossível de ser feita por outros processos; 

 A zona afetada pelo calor – ZAC - é relativamente menor do que as 

dimensões encontradas nos processos por fusão. 

 As presenças de tensões residuais compressivas dentro da união 

soldada estão relacionadas com o bom desempenho na recuperação de 

trincas em membros que falharam por fadiga (BLAKEMORE, 1995). 

Já as limitações do processo de soldagem por atrito com pinos consumíveis 

foram listadas por Santos (2013) e são as seguintes: 

 

 Pelo menos uma das peças deve girar sobre o eixo do plano de 

soldagem; 

 Pelo menos um dos materiais a ser soldado deve se deformar 

plasticamente; 

 A preparação e o alinhamento das peças podem ser um ponto crítico 

para o desenvolvimento uniforme da deformação plástica e o 

aquecimento da superfície de atrito; 

 O processo é normalmente limitado para fazer juntas de topo planas ou 

angulares (cônicas); 

 O custo inicial de equipamentos e ferramentas é elevado; 

 O processo de recuperação por meio da soldagem por atrito não pode 

ser aplicado a materiais não-forjáveis (como, por exemplo, ferro fundido 

ou cerâmica) e nem em materiais autolubrificantes. 

 

Geometrias e/ou parâmetros de soldagem inadequados podem gerar, no 

processo FTSW, descontinuidades tais como: falta de preenchimento, inclusões e 

microtrincas. Isso afetará diretamente as propriedades mecânicas e metalúrgicas da 

junta, como demonstrado por Yeh (2012) com o uso de ensaios de ultrassonografia 

validados por análises micrográficas. 
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Os processos de soldagem por atrito ainda possuem aplicações comerciais 

muito incipientes e têm sido estudados por diversos pesquisadores em diferentes 

centros de pesquisa. Um dos trabalhos de maior relevância e com diversas citações 

em pesquisas sobre FHPP foi o realizado por Meyer (2003) no qual esse autor 

descreve o mecanismo de união por meio de uma análise sistemática dos fenômenos 

térmico e mecânicos envolvidos no processo. Nesse trabalho foi analisado o efeito 

dos parâmetros do processo e das configurações da junta na microestrutura e nas 

propriedades mecânicas dos materiais estudados. Meyer (2003) realizou seus 

experimentos no então centro de pesquisas GKSS da Alemanha, com os aços HSLA 

API 5L X65, St460T e S235. Essa pesquisa também incluiu a análise do processo de 

soldagem por atrito por costura. 

O comportamento do aço de construção de baixa liga S355, quando soldado 

por atrito por meio da FHPP, foi objeto do estudo realizado por Ambroziak e Gul (2007) 

no Instituto de Engenharia de Produção e Automação da Universidade de Tecnologia 

da Breslávia. Foi determinado nessa pesquisa o máximo diâmetro do pino a ser usado 

na FHPP, bem como foi realizada a otimização de alguns dos parâmetros do processo. 

No desenvolvimento de pesquisas sobre soldagem por atrito, destacam-se 

também as atividades conduzidas no Laboratório de Tecnologia em Atrito e Desgaste 

– LTAD -  da Universidade Federal de Uberlândia. Nesse laboratório, Pires (2007) 

realizou a otimização dos parâmetros do processo de recuperação por atrito. Sua 

atenção foi direcionada aos efeitos da geometria do pino e do furo, aos efeitos da força 

axial e a influência da rotação do pino na qualidade do reparo. Essas análises foram 

realizadas com os aços ABNT 1010 e ASTM A36. 

No LTAD, Gontijo (2012) investigou os efeitos da espessura da chapa na 

qualidade do reparo por atrito nos aços ABNT 1010 e ASTM A 36. E com esses 

mesmos materiais Santos (2013) desenvolveu um processo de reparo por atrito para 

trincas passantes. 

No Laboratório de Metalurgia Física – LAMEF da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Chludzinski et al. (2011) pesquisaram o efeito da aplicação de 

diferentes cargas axiais nas propriedades de soldas por atrito em aços SAE 1020 e 

SAE 8620. O efeito foi avaliado por meio de análises visuais, perfis de microdureza e 

ensaios de dobramento. Nesse mesmo laboratório também foi investigado por 



94 

 

Chludzinski (2013) a resposta em relação à tenacidade à fratura que os aços BS EN 

10025, AISI 316L, SAF 2205 e ASTM F138 apresentam quando soldados por atrito 

com pino consumível. Lessa (2011), pesquisador também ligado ao LAMEF, realizou 

estudos tendo como objeto de atenção o processo FHP. Ele observou o resultado da 

variação dos parâmetros do processo na microestrutura e na qualidade das uniões. 

Esse pesquisador relacionou também a aplicação de maiores cargas com a obtenção 

e estruturas mais refinadas. Em pesquisa com pinos de aço BS 970-3 150M19 e pinos 

de aço BS EN 150, o autor citado constatou que forças maiores evitam a formação 

heterogênea de fases (tais como Widmanstäten, bainita e agregados de carbonetos) 

e possibilitam uma formação predominantemente martensítica. Por fim, estudos com 

FHP foram realizados na estação de tecnologia da Agência de Inovação Tecnológica 

da Universidade Metropolitana Nelson Mandela na África do Sul. Como exemplo, a 

pesquisa conduzida por Bulbring et al. (2013) com o aço 10Cr-Mo910. Pesquisadores 

desse centro avaliaram os parâmetros do processo com especial atenção para os 

efeitos da força axial em relação aos defeitos de soldagem e as propriedades 

mecânicas do material. 

Os materiais analisados nos estudos citados, em sua maioria, têm aplicações 

ligadas a plataformas e equipamentos empregados na indústria de óleo e gás. Entre 

as exceções destaca-se o aço ASTM F138 aplicado em implantes ortopédicos, 

utilizado no estudo de Chludzinski (2013). 

A respeito da força axial, Bulbring et al. (2013) explicam que o uso de uma força 

axial maior aumenta a taxa de aporte de energia – eq. (2.1), mas diminui o aporte total 

de energia – eq. (2.2) - devido aos tempos de soldagem mais curtos, conforme segue: 

 

𝑇𝑥𝑒𝑛 =  
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  (2.1) 

 

Na eq. (2.1), Txen é a taxa do aporte de energia em watt, Etotal é o aporte total 

de energia em joule e ttotal é o tempo total do processo em segundos. 

 

𝐸 = 𝑃𝑜𝑡 × ∆𝑡 =
2𝜋𝑁𝑇

60
× ∆𝑡  (2.2) 
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Na eq. (2.2), Pot é a potência em Watts, Δt é o intervalo de tempo em segundos, 

N é o número de rotações por minuto [rpm] e T é o torque no pino em Newton.metro.  

O torque, segundo Mattei (2012), pode ser calculado pela eq. (2.3). 

 

𝑇 = 2𝜋𝜇𝑃𝑟³   (2.3) 

 

Onde μ é o coeficiente de atrito, P a pressão aplicada em MPa e r é o raio de 

superfície da peça em metros. A pressão aplicada pode ser encontrada dividindo-se 

a força axial no pino pela área de atrito entre o pino e o bloco.  

A relação entre força axial e tempo de preenchimento também foi constatada 

por Pires (2007). Segundo esse autor, quanto maior a força, menor será o tempo de 

processamento. Ele explica também que apesar das altas forças contribuírem para o 

aumento da potência requerida no processo, as mesmas propiciam a diminuição na 

energia total de soldagem, em decorrência dos curtos tempos de processamento. 

Gontijo (2012) também cita vantagens da aplicação de cargas maiores no sentido de 

reduzir os tempos de soldagem. 

Em relação à influência da rotação do pino, Meyer (2003) destaca que ela é 

relativamente menor na FHPP do que na soldagem por atrito convencional (aqui 

entendido como o processo de união por atrito de barras topo a topo). A Tabela 2.2 

reúne informações sobre como esse parâmetro do processo foi aplicado por diferentes 

pesquisadores. 

Nas geometrias investigadas por Pires (2007), foi observado que o aumento na 

velocidade de rotação, combinado com a redução da força axial, favorece a 

propagação da ZAC. O parâmetro rotação não tem, segundo Santos (2013), grande 

influência na qualidade da solda, sendo que existem rotações ótimas para cada par 

de materiais. Se a rotação ultrapassar o valor ótimo, a aspereza diminui, porém, o 

tempo de aquecimento e o volume do material aquecido também aumentam, 

acompanhados de uma redução na velocidade de resfriamento e de uma redução na 

ZAC. Com o aumento da rotação, o limite de resistência à tração da união e a dureza 

têm seus valores reduzidos. Ambroziak e Gul (2007) afirmam que o valor máximo para 

a rotação é o limite do sistema de acionamento e que o valor mínimo depende do 

material, da geometria e da força axial.  
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Tabela 2.2 – Velocidades de rotação e velocidades tangenciais utilizadas em diferentes experimentos 
 

Autor Material Faixas de 
rotação 

[rpm] 

Diâmetros 
dos pinos 

[mm] 

Velocidades 
tangenciais 

[m/s] 

Ambroziak e Gul  
(2007) 

Aço S355 5000 
5000 
6000 
6000 

10,00 
12,00 
10,00 
12,00 

2,62 
3,14 
3,14 
3,77 

Gontijo (2012) Aço ABNT 1010 1400 
1700 

31,75 
31,75 

2,33 
2,83 

Hattingh et al. (2011) Aço AISI 4140 2500 
4250 
6000 

19,70 
19,70 
19,70 

2,58 
4,38 
6,19 

Santos (2013) Aço ABNT 1010 1700 31,75 2,83 
Pires (2007) Aço ABNT 1010 1ª etapa: 

5000 
6000 
7000 

2ª etapa: 
4000 
7000 

1ª etapa: 
18,00 
18,00 
18,00 

2ª etapa 
18,00 
18,00 

1ª etapa: 
4,71 
5,65 
6,60 

2ª etapa: 
3,77 
6,60 

Bulbring et al. (2013) Aço 10Cr-Mo910 5000 15,58 4,08 

 

Fonte: o autor 

 

Um outro importante parâmetro utilizado nos processos de soldagem por atrito 

com pino consumível é o deslocamento axial do pino7, ou seja, a medida longitudinal 

da fração do pino consumida durante a soldagem. O deslocamento axial é relacionado 

ao material do pino que plastifica e que se desloca para o espaço existente entre o 

pino original e o furo. Alguns equipamentos utilizam o deslocamento axial para definir 

o início e o final da soldagem, como é o caso do equipamento MSA 50 da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e do equipamento UPPA da Universidade Federal de 

Uberlândia. 

  

                                            

7 Muitos pesquisadores tratam o deslocamento axial do pino como “consumo”. Outros usam o 
termo “comprimento de queima” equivalente ao termo em inglês “burn-off”. Também há pesquisadores 
que preferem o termo profundidade de mergulho, equivalente ao “tool plunge depth” empregado por 
Hattingh et al. (2011), por entenderem que o processo ocorre em temperaturas abaixo da temperatura 
de fusão do material. Ao longo desta pesquisa esta variável será tratada como deslocamento axial. 
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Deslocamentos axiais maiores significam maiores quantidades de materiais 

processados, tratando-se do mesmo material, da mesma geometria, mesma rotação 

e mesma carga. Gontijo (2012) conseguiu bons resultados usando um deslocamento 

do pino definido a partir da proporção de 12,5 / 9,8 entre volume do pino e volume do 

furo, ou seja, o volume da fração inserida do pino tinha cerca de 1,30 vezes o volume 

do furo. 

A força aplicada após a parada da rotação do pino também é outro parâmetro 

importante da soldagem por atrito de pinos consumíveis. Esta força é chamada de 

força de forjamento, força de recalque ou simplesmente recalque. Segundo Ambroziak 

e Gul (2007), esta força tem três efeitos benéficos. Ela quebra inclusões grosseiras 

(reorientadas durante o processo), refina a austenita por meio de trabalho à quente, e 

reduz, nos aços ao carbono, a tendência de formação de estruturas de Widmanstätten 

(que podem afetar a taxa de resfriamento). O aumento da força de forjamento, ainda 

segundo Ambroziak e Gul (2007), causa um aumento do limite de resistência à tração 

e um aumento na dureza. Relacionado a esse parâmetro está o tempo de forjamento, 

parâmetro que indica o tempo durante o qual a força de forjamento atua no pino. 

Além dos parâmetros descritos também são citados na literatura o tempo de 

aquecimento e o tempo requerido para desaceleração do pino (PIRES, 2007). O 

tempo de aquecimento é definido como o tempo entre o contato inicial das superfícies 

e o instante em que a velocidade do pino se anula.  
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 3 CICLOS TÉRMICOS EM PROCESSOS DE SOLDAGEM  

 

A análise térmica dos processos de soldagem envolve o conhecimento de dois 

elementos fundamentais para a compreensão da dinâmica do fluxo de calor e das 

consequentes alterações provocadas no material. Esses dois elementos são: o ciclo 

térmico e a repartição térmica.  

O ciclo térmico consiste na sequência de temperaturas atingidas por 

determinado ponto do material ao longo do tempo de processo. Já a repartição térmica 

identifica as máximas temperaturas atingidas em diferentes pontos do metal base de 

forma a permitir a identificação de diferentes regiões da junta em função dos efeitos 

causados pelo fluxo de calor. 

A Figura 3.1 apresenta as representações gráficas da repartição térmica 

(Fig.3.1 – a) e do ciclo térmico (Fig. 3.1- b) de uma junta produzida pelo processo 

MIG/MAG aplicado à soldagem em um tubo de aço API – 5L X70. 

 

Figura 3.1 – Representação gráfica de (a) repartição térmica e (b) ciclo térmico 
 

   
Fonte: Pereira et al. (2013)  
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 3.1 Fluxo de Calor 

 

Para que ocorra o ciclo térmico e a repartição térmica, é necessária uma fonte 

de fornecimento de calor à junta. Nos processos a arco elétrico o calor provém do 

próprio arco que se forma entre o eletrodo e a peça. A energia fornecida por esse arco 

é denominada de energia de soldagem, e pode ser mensurada a partir de parâmetros 

elétricos da fonte e de características operacionais do processo. A eq. (3.1), citada 

por Marques; Modenesi e Bracarense (2009), descreve como pode ser encontrado o 

valor dessa energia fornecida por unidade de comprimento da junta. 

 

    𝐻 =
𝑛𝑉𝐼

𝑣
  (3.1) 

 

 Na eq. (3.1), H é a energia de soldagem em J/mm, n é um adimensional que 

representa a eficiência térmica do processo, V é a tensão no arco em Volt, I é a 

corrente de soldagem em Ampere, e v é a velocidade de soldagem em mm/s. 

Em processos convencionais de soldagem a arco elétrico, a análise do fluxo de 

calor provocado pela energia de soldagem pode ser separada em duas etapas. Uma 

etapa de fornecimento de calor à junta e uma outra etapa de dissipação do calor na 

peça. 

Como características importantes do ciclo térmico, Marques; Modenesi e 

Bracarense (2009) destacam: 

 

 temperatura de pico (Tp); 

 tempo de permanência (tc) acima de uma temperatura crítica; 

 velocidade de resfriamento (ϕ). 

 

A temperatura de pico é a máxima temperatura atingida pelo ciclo térmico. Ela 

tem importância na definição de ocorrência, ou não, de mudanças microestruturais 

devido à ação do calor na junta. Essa temperatura separa o ciclo térmico em região 

de aquecimento e região de resfriamento.  
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O tempo de permanência acima de uma temperatura crítica delimita o tempo 

em que o material da junta ficou sujeito a valores de temperatura em que mudanças 

microestruturais significativas podem ocorrer. Muitas transformações de materiais 

dependem da variável - tempo - para que se consolidem, o que torna essa 

característica importante no estudo do ciclo térmico de soldagem. 

A velocidade de resfriamento é representada graficamente pela tangente à 

curva da região de resfriamento em uma temperatura específica. Também é comum 

caracterizar a velocidade de resfriamento por meio do tempo que a junta leva para 

resfriar entre dois patamares definidos de temperatura. Geralmente, quando se trata 

de aços, as análises são realizadas com as temperaturas de 800°C e 500°C. Essa 

definição dá origem ao termo ΔTT1/T2 utilizado para se especificar a velocidade de 

resfriamento. 

De forma semelhante a qualquer um dos processos convencionais de 

soldagem por fusão, os processos por atrito também apresentam um ciclo térmico, ou 

seja, um ciclo de aquecimento e resfriamento característico e que define alguns dos 

valores das propriedades mecânicas e metalúrgicas das juntas resultantes. Nesse 

caso, o calor gerado tem como fonte o atrito resultante do contato entre as partes da 

junta. Esse calor irá alimentar o aquecimento dos materiais e será definido pela 

interação entre os parâmetros do processo. Já o resfriamento estará fortemente 

relacionado às características dos materiais da junta e poderá sofrer alguma influência 

do meio onde a junta se encontra. 

Em relação à temperatura de pico no ciclo térmico da FSW, Saied, et al. (2008) 

demonstraram que, na soldagem por atrito-mistura de um aço duplex SAF 2205, essa 

característica decresce com o aumento da velocidade de soldagem para uma rotação 

constante. Este resultado é similar ao encontrado por Fuji et al. (2006) para um aço 

carbono e similar também ao encontrado por Reynolds (2003) para o aço inoxidável 

austenítico 304L.  

Saied et al. (2008), a partir das relações entre temperatura de pico e outros 

parâmetros da FSW construídas por Mishra (2005) e Ren et al.(2007), e a partir dos 

dados experimentais coletados com o aço SAF 2205, formularam a relação entre a 

velocidade de soldagem - ʋ - e a temperatura de pico - Tp -  exposta na eq.(3.2).  
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𝑇𝑝 = 4569,8 × (
1

ʋ
)

0,419

  (3.2) 

 

Pela eq. (3.2) percebe-se que a temperatura de pico, medida em graus Celsius, 

e a velocidade de soldagem, em mm/min, são inversamente proporcionais. Esse perfil 

está relacionado à quantidade de calor gerada pelo processo, que no caso da FSW, 

segundo Frigaard; Grong e Midling (2000), pode ser encontrada pela eq.(3.3). 

 

𝑄 =
4

3
× 𝜋2 × (

ɳ𝜇𝑃𝜔𝑅3

ʋ
)   (3.3) 

 

Na eq. (3.3) ω é o número de rotações por minuto, Q é o aporte de calor, em 

J/mm, ɳ é a eficiência térmica μ é o coeficiente de atrito, P a pressão devido à força 

axial, em kN/mm² e R o raio do ombro da ferramenta, em mm. 

 Para situações em que a temperatura de pico ultrapassa os 800ºC, o que 

permite a identificação da taxa de resfriamento – Δt8/5, Liou; Hsieh e Tsai (2002) 

sugerem o uso da eq. (3.4). 

 

𝑄

𝑑
= 𝑘 × (𝛥𝑡8/5)

1/2
  (3.4) 

 

 Na eq. (3.4), d é a espessura do material em mm e k o coeficiente térmico em 

J/mm2s1/2 8.  

 No estudo da FSW aplicada ao aço SAF 2205, Saied et al. (2008) obtiveram os 

resultados contidos na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Valores de aporte de calor calculados para diferentes velocidades de soldagem 

Ʋ (mm/min) Tp (ºC) Cr (ºC/s) Δt8/5 (s) Q (J/mm) 

50 849 85,96 3,45 94,8 

100 724 - - 47,4 

150 562 - - 31,6 

200 474 - - 23,7 

Fonte: Saied et al. (2008)  

                                            

8 Para o aço inoxidável duplex SAF 2205, k = 25,52 J/mm2s1/2, segundo SANDVIK (2017). 
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A microestrutura obtida por Saied et al. (2008) revela que o processo FSW 

produz no aço SAF 2205 uma estrutura microduplex sem o risco de crescimento de 

grão, um problema sério nos processos de soldagem por fusão desse material. 

Conforme descrito por Sato et al. (2005) quando o material é formado por duas 

fases e passa pelo processo FSW, ocorre recristalização dinâmica descontínua da 

austenita e recristalização dinâmica na zona de mistura.  

No estudo de Saied et al. (2008) as temperaturas de pico ficaram entre 849 ºC 

e 474 ºC, o que presume que os processos ocorreram sem que houvesse a mudança 

para uma microestrutura totalmente ferrítica. Isso provavelmente permitiu o refino dos 

grãos na zona de mistura por meio dos mecanismos descritos por esses autores.  

Para o processo FSW, os resultados do trabalho de Saied et al. (2008) para o 

aço SAF 2205, indicam que a temperatura de pico do ciclo térmico é o fator dominante 

na determinação do tamanho do grão recristalizado. Essa relação também parece 

existir para os aços-carbono, segundo Fuji (2006) e para algumas ligas de alumínio, 

conforme Ma (2002) e Cavalieri (2008).  

Também foi confirmado por Saied et al. (2008), por meio de metalografia 

quantitativa, que a relação entre fases α/γ na zona de mistura das juntas FSW  

permaneceu aproximadamente a mesma que a relação existente no metal base. Isto 

significa que as temperaturas de pico não ultrapassaram a linha de transformação de 

γ para α. Caso isto tivesse acontecido, o rápido resfriamento faria com que uma parte 

adicional de ferrita permanecesse na microestrutura da solda. Este é um problema 

recorrente quando ocorre a soldagem por processos de fusão em aços inoxidáveis 

duplex e que pode causar a perda de tenacidade em baixas temperaturas e perda da 

resistência à corrosão. 

Saied et al. (2008) avaliaram amostras de juntas FSW por meio de difração de 

raio x, e não detectaram a presença de fase σ9. Esses pesquisadores também 

analisaram amostras por meio de metalografia eletrolítica com KOH e não detectaram 

a presença de fase σ. A ausência dessa fase é coerente com a taxa de resfriamento 

para o mais alto aporte de calor verificado nos experimentos, cujo valor atingiu cerca 

                                            

9 O limite mínimo de detecção de uma fase na difração por raio x é de 6% (CULLITY, 2014). 
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de 87 Ks-1, pois estudos anteriores (CHEN e YANG, 2002; SIEURIN e SANDSTROM, 

2007) mostraram que taxas de resfriamento maiores do que 0,25 Ks-1 evitam a 

formação da fase σ. 

Outras das relações verificadas por Saied et al. (2008) foram as existentes 

entre a velocidade de soldagem da FSW e os limites de resistência à tração e a dureza 

da zona de mistura. As eq.(3.5) e eq.(3.6) descrevem essas relações. 

 

 𝜎𝑈𝑇𝑆 = 14,56 × ʋ + 880  (3.5) 

 

H = 13,2 × ʋ + 284,7  (3.6) 

 

 Nas eq. (3.5) e eq. (3.6) σUTS é o limite de resistência à tração em MPa e H é a 

dureza na escala Vickers. Segundo esse autor, estas relações são válidas para a faixa 

de experimentos estudada (50 mm/min ≤ ʋ≤ 200 mm/min). Essa faixa produziu juntas 

isentas de descontinuidades.  
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 4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os experimentos realizados nesta pesquisa tiveram como objetivo a coleta de 

dados para a construção de um modelo de relação entre as variáveis de entrada e o 

ciclo térmico do processo.  

As atividades experimentais foram orientadas pelas regras gerais do Design of 

Experiments – DOE apresentadas em Montgomery (2012). 

O experimento teve como dados de saída diretos: as temperaturas em quatro 

pontos distintos de cada uma das juntas analisadas. Esses dados de temperatura 

foram então utilizados para a análise dos ciclos térmicos nesses pontos. 

A análise do ciclo térmico dos experimentos foi realizada por meio de três 

elementos comuns a todos os processos de soldagem: a rampa de aquecimento, a 

temperatura de pico e a rampa de resfriamento.  

Para caracterizar as rampas de aquecimento e resfriamento foram 

considerados os tempos entre duas temperaturas de referência.  

Para o aquecimento foi utilizado o tempo para a temperatura de junta subir de 

500°C para 800°C. Nesta tese esse tempo foi identificado pelo símbolo ΔT5/8.  

Para o resfriamento, de maneira análoga, foi utilizado o tempo para a junta 

resfriar de 800°C para 500°C. Nesta tese o símbolo utilizado para essa variável foi 

ΔT8/5. A temperatura de pico foi indicada pelo símbolo Tpico. 

Foram obtidas equações que correlacionam as variáveis de entrada – rotação, 

força axial e deslocamento – com ΔT5/8,  Tpico e ΔT8/5. 

 

 4.1 Materiais 

 

O experimento foi realizado com o aço inoxidável superduplex ASTM A890 

Grade 6A. A composição deste material está descrita na Tabela 4.1.  
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Tabela 4.1 - Composição química do AISD ASTM A890 Grade 6A 

 

Elemento % Elemento % 

C 0,02 W 0,79 

Cr 24,8 N 0,24 

Ni 7,49 Nb <0,001 

Mn 0,65 Al <0,001 

Si 0,8 Co 0,044 

Mo 3,37 V 0,03 

S 0,006 Ti 0,006 

P 0,025 Pb 0,0009 

Cu 0,8 Sn 0,082 

Zr 0,059 Fe Rest. 

 
Fonte: Bordinassi (2006) 

 

 4.2  Planejamento experimental 

 

As variáveis adotadas no planejamento experimental desta tese (rotação do 

pino, força axial e deslocamento) foram adotadas tendo como referência o trabalho de 

Hattingh et al. (2011) no estudo dos parâmetros de processo para FTSW de um aço 

AISI 4140. Com esse número de variáveis (ou “fatores”, conforme a nomenclatura 

própria do planejamento de experimentos), e com dois níveis de avaliação, foram 

planejados e realizados 2³
 
ensaios. 

Uma vez definidas as variáveis, procedeu-se a definição dos valores de teste 

para cada nível.  

Para a definição da velocidade de rotação do pino foram considerados dois 

aspectos:  

 

1 – a faixa de velocidade tangencial encontrada nos experimentos de soldagem 

por atrito relatados na revisão de literatura; e  

2 – o limite de rotação do equipamento disponível para o experimento. 
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Para os valores de força foram consideradas as informações de experimentos 

já realizados e os limites possíveis para o equipamento disponível. 

Os valores de deslocamento foram definidos a partir da geometria escolhida 

com base em situações similares da literatura. Como o volume do furo utilizado no 

experimento foi de 2.721,03 mm3, o volume ser consumido do pino deveria ser 30% 

maior que este valor, ou seja, 3.537,34 mm3. Isso significa que o valor do nível baixo 

estabelecido para o deslocamento do pino, 9 mm, seria suficiente para preencher um 

volume de 3523,95 mm³, estando, portanto, muito próximo do limite mínimo para o 

parâmetro. Assim, o valor do nível alto para o deslocamento do pino, estabelecido em 

10 mm, permitiria preencher um volume de 3742,58 mm³, ficando acima do valor 

mínimo necessário. 

O valor da força de forjamento foi mantido com o mesmo valor da força axial 

para que a execução do experimento fosse de execução mais simples. O tempo de 

atuação dessa força foi estipulado de acordo com valores utilizados em experimentos 

similares. 

Assim foi definida a matriz do experimento apresentada na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Matriz do experimento 

 

Ensaio 
Rotação do pino 

[rpm] 
Força axial 

[kN] 
Deslocamento do pino 

[mm] 
Tempo de Forjamento 

[s] 

1 Baixa 5000 Baixa 20 Baixa 9 3 

2 Alta 7000 Baixa 20 Baixa 9 3 

3 Baixa 5000 Alta 35 Baixa 9 3 

4 Alta 7000 Alta 35 Baixa 9 3 

5 Baixa 5000 Baixa 20 Alta 10 3 

6 Alta 7000 Baixa 20 Alta 10 3 

7 Baixa 5000 Alta 35 Alta 10 3 

8 Alta 7000 Alta 35 Alta 10 3 

 
Fonte: o autor  
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 4.3 Processo de soldagem 

 

Em todo o experimento foi utilizado o processo de soldagem por atrito com pino 

consumível em furo não passante – FTSW.  

Para realização do experimento foi utilizado o equipamento apresentado na 

Figura 4.1, pertencente ao Laboratório de Metalurgia Física da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. Trata-se da Máquina de Soldagem por Atrito, denominada MSA 

50. A Tabela 4.3 contém as características técnicas principais desse equipamento. 

 

 

Tabela 4.3 – Características técnicas da MSA 50 

 

Característica Valor nominal 

Força Axial a 160 bar 50 kN 

Deslocamento axial  220 mm 

Velocidade de rotação 0 a 8100 rpm 

Torque a 200 bar 50 N.m 

Dimensões 1560X790x600 mm 

 
Fonte: o autor 

 

 

Uma característica importante do equipamento MSA 50 é que o final do 

processo de soldagem é determinado pelo deslocamento do pino. Quando o 

deslocamento previamente especificado é atingido, a rotação do pino cessa e passa 

a atuar a força de recalque com valor e tempo também previamente definidos. 

O equipamento MSA 50 possui acionamento hidráulico e um sistema de 

monitoramento que permite a coleta dos seguintes parâmetros em função do tempo: 

- velocidade de rotação do pino, - força axial aplicada e - deslocamento axial do pino.  
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Figura 4.1 – Máquina de soldagem por atrito – MSA50 – projetada e construída pela equipe do 
LAMEF/UFRGS 

 

 
Fonte: o autor 

 

 

 4.4 Parâmetros geométricos 

 

Os pinos e os blocos utilizados no experimento, exemplificados na Figura 4.2, 

tem as formas propostas e avaliadas por Pires (2007). As Figuras 4.3 e 4.4 

apresentam as dimensões do pino e do bloco, respectivamente. Todas as amostras 

utilizadas foram usinadas nos laboratórios de Mecânica do campus Xanxerê do IFSC. 

A Figura 4.5 apresenta o momento de usinagem de um dos blocos utilizados.  
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Figura 4.2 – Exemplo do conjunto de pino e bloco usado no experimento 
 

 
 

Fonte: o autor 

 

 

Figura 4.3 - Geometria do pino de aço inoxidável superduplex usado no experimento.  
Unidade: [mm] 

 
 

Fonte: o autor  
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Figura 4.4 - Geometria do bloco de aço inoxidável superduplex utilizado no experimento. 
Unidade [mm] 

 

 
Fonte: o autor 

 
 

Figura 4.5 – Usinagem por fresamento de um dos blocos utilizados no experimento 
 

 
 

Fonte: o autor  
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 4.5  Registro das variáveis de entrada ao longo do tempo do experimento 

 

Durante a execução da matriz dos experimentos, a aplicação das variáveis de 

entrada (rotação, força axial e deslocamento) foram monitoradas e registradas ao 

longo do tempo por meio do sistema de controle da máquina de soldagem. Nesta tese, 

os dados das variáveis de entrada foram selecionados em intervalos de 0,1 s. 

 

 4.6 Registro de temperaturas ao longo do processo 

 

A aquisição de temperatura foi realizada por meio de quatro termopares do tipo 

K inseridos em furos de 3 mm de diâmetro, usinados nos blocos do experimento. As 

Figuras 4.6 e 4.7 ilustram a configuração dos furos usinados para esse fim. A 

profundidade dos furos foi definida de forma tal que a extremidade do termopar 

inserido ficasse a aproximadamente 2 mm da linha de união pino/bloco.  

 
 

Figura 4.6 – Furos usinados para posicionamento dos termopares -  Vista anterior- 
 
 

 
 

Fonte: o autor 

 
 

Figura 4.7 – Furos usinados para posicionamento dos termopares - Vista posterior - 

 

 
 

Fonte: o autor  
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A Figura 4.8 traz o posicionamento e a nomenclatura aplicada aos furos 

usinados.  

 
Figura 4.8 – Posicionamento dos furos dos termopares. 

Fonte: o autor 

 

A fixação dos termopares é apresentada na Figura 4.9, foi realizada por 

soldagem capacitiva, com uso do equipamento TGK, exposto na Figura 4.10. 

 
Figura 4.9 – Fixação dos termopares 

 

 
Fonte: o autor  
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Figura 4.10 – Equipamento para soldagem capacitiva dos termopares 
 

 
Fonte: o autor 

 

Os termopares foram ligados a um amplificador e conversor analógico/digital 

marca LINXS modelo ADS 500 apresentado na Figura 4.11. O amplificador, por sua 

vez, foi conectado a um computador pessoal onde foi realizada a aquisição de dados 

em uma frequência de 10 Hz com filtro passa-baixa de 20 Hz. 

 

Figura 4.11– Analisador e conversor analógico/digital 
 

 
 

Fonte: o autor  
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 4.7 Registro audiovisual do experimento e das amostras 

 

Todos os ensaios do experimento foram registrados em vídeo e as amostras 

geradas foram identificadas e fotografadas. 

 

 4.8 Ensaio visual para detecção de descontinuidades 

 

As amostras foram inspecionadas visualmente com o objetivo de detectar a 

presença de possíveis descontinuidades, tais como: poros, trincas, inclusões 

macroscópicas e falhas de preenchimento. Como não há uma referência específica 

para padrões de aceitação em juntas produzidas por soldagem por atrito, foram 

utilizados os padrões propostos pela norma AWS D1.1 que trata sobre estruturas 

soldadas de aço carbono e baixa liga (AWS, 2010).  

A norma AWS D1.1 propõe os seguintes padrões de aceitação: 

 

- ausência de trincas de qualquer dimensão ou tipo; 

- preenchimento completo entre metal base e metal de solda; 

- a frequência da porosidade em soldas de filete não deve exceder uma em cada 

4 polegadas (100 mm) de comprimento de solda e com máximo diâmetro de 

3/32 de polegada (2,54 mm). Exceção: para juntas de filete em reforços 

conectados à parte principal, a soma dos diâmetros da porosidade não deve 

exceder a 3/8 de polegada (10 mm) em qualquer polegada linear de solda e 

não deve exceder 3/4 de polegada (20 mm) em qualquer trecho de 12 

polegadas (300 mm) de comprimento de solda. 

 

 4.9 Ensaio de microdureza 

 

Em todas as amostras foi realizado o ensaio de microdureza Vickers com carga 

de 3N e 0,5 mm de intervalo entre os pontos de medição. As indentações foram 

realizadas em uma linha paralela à superfície do metal base, distantes 8 mm da 

superfície do mesmo. Essa distância foi escolhida por representar um plano localizado 

no ponto médio da profundidade original do furo cônico. Os valores de microdureza 
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foram registrados a partir de um ponto equivalente ao eixo longitudinal de simetria do 

pino e seguiram no sentido do material do bloco. A norma EN 1043 (BRITISH 

STANDARD, 1997) especifica uma localização para as indentações apenas para os 

processos de soldagem por fusão, esclarecendo que para processos não listados no 

corpo da norma a posição escolhida deve ser aquela que melhor atenda aos 

propósitos da medição. A Figura 4.12 descreve o posicionamento das indentações. 

 

Figura 4.12– Posição da linha de medição das microdurezas. 

 

 
Fonte: o autor 

 

 4.10 Ensaio de dobramento 

 

O ensaio de dobramento da junta soldada por atrito foi realizado em duas 

amostras extraídas de duas juntas produzidas com rotação de 7000 rpm, força axial 

de 20 kN e deslocamento de 10 mm. Nessas amostras, a geometria do pino foi 

mantida a mesma do experimento principal e a geometria do bloco seguiu as 

dimensões apresentadas na Figura 4.13. 
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Figura 4.13 - Geometria dos blocos em aço inoxidável superduplex utilizados para extração de 
amostras de dobramento e de tração. 

Unidade: [mm] 

Fonte: o autor 

 

 

O ensaio de dobramento foi realizado conforme orientações da norma 

ANSI/AWS B 4.0:2007 (AMERICAN WELDING SOCIETY, 2007) e teve como objetivo 

avaliar a habilidade da junta em resistir ao rompimento e também verificar a possível 

existência de descontinuidades na superfície tracionada. A localização do local de 

extração da amostra para o ensaio de dobramento está apresentada na Figura 4.14. 
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Figura 4.14 – Posicionamento do local de extração das amostras para dobramento e para tração 
 

 
Fonte: o autor 

 

A Figura 4.15 demonstra esquematicamente as dimensões principais 

obrigatórias para o equipamento utilizado na realização do ensaio de dobramento. 

Conforme a norma utilizada, o dobramento propriamente dito foi realizado na faixa de 

tempo adequada, ou seja, entre 15 e 120 s. Durante a realização do ensaio a amostra 

encontrava-se a temperatura ambiente.  

Na Figura 4.16 pode ser visualizado o momento de início do ensaio, onde se 

observa o aparato construído especificamente para esse fim. 

 

Figura 4.15 – Dimensões principais do equipamento utilizado no ensaio de dobramento: A- raio da 
punção (15 mm); T – espessura da amostra (10 mm) 

 

 
 

Fonte: adaptado de American Welding Society (2007) 
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Figura 4.16 – Execução do ensaio de dobramento 
 

 
Fonte: o autor 

 

 4.11 Ensaio de tração 

 

Foi realizado o ensaio de tração conforme a norma ASTM E8M- 09 (AMERICAN 

SOCIETY OF TESTING MATERIALS, 2009) em um equipamento de ensaio universal 

A Figura 4.17 apresenta amostra obtida para o ensaio de tração, onde se observa a 

região da junta soldada. As amostras foram extraídas de uma junta produzida com 

rotação de 7000 rpm, força axial de 20 kN e deslocamento de 10 mm. Foi utilizado o 

padrão subsize specimen para a geometria da amostra. A Figura 4.18 registra o 

momento de início do ensaio de tração. 

O objetivo do ensaio de tração foi o de verificar em que região da junta ocorreria 

o rompimento e qual seria a tensão de tração máxima. 

 
Figura 4.17 – Amostra para ensaio de tração ASTM E8M- 09 

Unidade: [mm] 
 
 

 
 

Fonte: adaptado de AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS (2009) 
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Figura 4.18 – Momento de início do ensaio de tração 
 
 

 
 

Fonte: o autor  
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 5 RESULTADOS 

 

Antes da execução da matriz do experimento foi realizado um ensaio-teste com 

um conjunto pino e bloco de aço inoxidável ASTM A890. Foi obtido um preenchimento 

completo e sem falhas no conjunto conforme imagem apresentada na Figuras 5.1. 

 

Figura 5.1 – Teste de preenchimento realizado em aço inoxidável superduplex 

 

 
 

Fonte: o autor 

 

Da Figura 5.2 a Figura 5.9 estão descritos os perfis de aplicação das variáveis 

de entrada registrados pelo sistema de monitoramento da máquina de soldagem.  
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Figura 5.2 -  Registro dos parâmetros de entrada: força axial, rotação 
e deslocamento da Amostra 1 

 

 
 

Fonte: o autor 

 
Figura 5.3 -  Registro dos parâmetros de entrada: força axial, rotação 

e deslocamento da Amostra 2 
 

 
 

Fonte: o autor  
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Figura 5.4 -  Registro dos parâmetros de entrada: força axial, rotação 
e deslocamento da amostra 3 

 

 
 

Fonte: o autor 

 
Figura 5.5 - Registro dos parâmetros d entrada: força axial, rotação 

e deslocamento da amostra 4 
 

 
Fonte: o autor  
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Figura 5.6 -  Registro dos parâmetros de entrada: força axial, rotação 
e deslocamento da amostra 5 

 

 
Fonte: o autor 

 
 

Figura 5.7 - Registro dos parâmetros de entrada: força axial, rotação 
e deslocamento da amostra 6 

 

 
Fonte: o autor  
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Figura 5.8 - Registro dos parâmetros de entrada: força axial, rotação 
e deslocamento da amostra 7 

 

 
Fonte: o autor 

 
 

Figura 5.9 - Registro dos parâmetros de entrada: força axial, rotação 
e deslocamento da amostra 8 

 

 
Fonte: o autor  
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A execução da matriz dos experimentos gerou as amostras apresentadas na 

Figura 5.10. Em todas as amostras houve formação completa das rebarbas primária 

e secundária, indicando que houve preenchimento completo nas juntas.  

 

 

Figura 5.10 – Amostras resultantes da matriz de experimentos 
 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

 
  

Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 

   

Amostra 7 Amostra 8  

  
 

 
Fonte: o autor  
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Os perfis de temperatura para cada uma das posições analisadas nas amostras 

podem ser visualizados da Figura 5.11 à Figura 5.18. 

 

Figura 5.11 – Temperaturas da Amostra 1: 9 mm; 5000 rpm; 20 kN 
 

 
 

Fonte: o autor 

 

Figura 5.12 – Temperaturas da Amostra 2: 9 mm; 7000 rpm; 20 kN 

 
Fonte: o autor  
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Figura 5.13 – Temperaturas da Amostra 3: 9 mm; 5000 rpm; 35 kN 

 
Fonte: o autor 

 

Figura 5.14 – Temperaturas da Amostra 4: 9 mm; 7000 rpm; 35 kN 

 
Fonte: o autor  
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Figura 5.15 – Temperaturas da Amostra 5: 10 mm; 5000 rpm; 20 kN 

 
Fonte: o autor 

 

Figura 5.16 – Temperaturas da Amostra 6: 10 mm; 7000 rpm; 20 kN 

 
Fonte: o autor  
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Figura 5.17 – Temperaturas da Amostra 7: 10 mm; 5000 rpm; 35 kN 

 
Fonte: o autor 

 

Figura 5.18 – Temperaturas da Amostra 8: 10 mm; 7000 rpm; 35 kN 
 

 
Fonte: o autor  
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Após obtidas as juntas da matriz do experimento, as mesmas foram cortadas 

pelo processo de eletroerosão a fio ao longo de um plano contendo o eixo longitudinal 

do pino. As juntas cortadas foram então lixadas e polidas. A figura 5.19 exibe as juntas 

após o polimento. Na sequência, as juntas foram inspecionadas visualmente conforme 

a norma AWS D1.1 (seção 4.8).  

 

Figura 5.19 – Juntas da matriz do experimento após o corte e o polimento 
 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

 
   

Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 

   

Amostra 7 Amostra 8  

  
 

 

Fonte: o autor 

 

As juntas da matriz do experimento tiveram os seus perfis de microdureza 

avaliados. Os resultados desse ensaio de microdureza estão expostos nas Figuras 

5.20 e 5.21. Nessas Figuras está representada a linha média do espaço (0,5 mm) 

entre a borda do pino original e a borda do furo original medida sobre a linha de 

medição das microdurezas. Em todas as amostras essa linha média encontra-se, 

portanto, na região que, durante o processo, foi preenchida com material do pino e do 

bloco (nesse caso, a 5,41 mm do eixo longitudinal de simetria do pino). 
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Figura 5.20 – Resultados do ensaio de microdureza para as Amostras 1, 2, 3 e 4 
 

 
 

Fonte: o autor 

 

 

Figura 5.21 – Resultados do ensaio de microdureza para as Amostras 5, 6, 7 e 8 
 

 
 

Fonte: o autor  
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Na análise visual das amostras sujeitas ao ensaio de dobramento não foram 

detectadas descontinuidades que ultrapassassem os padrões de aceitação definidos 

na seção 4.8. A Figura 5.22 apresenta as duas amostras após o ensaio de 

dobramento. 

 

Figura 5.22 – Amostras do experimento após ensaio de dobramento: 7000 rpm; 20 kN; 10 mm 
 

 

Fonte: o autor 

 

O ensaio de tração realizado para complementação de análises apresentou 

uma tensão máxima de ruptura de 1183 MPa para a amostra produzida para esse fim. 

Como análise complementar foram realizadas micrografias da Amostra 8. Os 

resultados obtidos estão apresentados nas Figura 5.23, 5.24 e 5.25.  
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Figura 5.23 – Micrografia da região do bloco (metal base). Ampliação: 50X. Reagente: Behara. 
 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 5.24 – Micrografia da região do pino (metal base). Ampliação: 50X. Reagente: Behara 
 

 Fonte: o autor 
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Figura 5.25 - Micrografia da região termomecanicamente afetada. Ampliação: 50X. Reagente: 
Behara. 

 

 

Fonte: o autor  
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 6 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Em todas as amostras do experimento de soldagem por atrito FTSW com o aço 

superduplex ASTM A890 grau 6A desta tese. houve formação completa de rebarba 

secundária, o que é um indicativo de que não ocorreram falhas de preenchimento. 

Essa informação endossa a relação de 1,30 entre o volume da cavidade e o volume a 

ser fornecido pelo pino como uma referência adequada para determinação de valores 

de deslocamento axial do pino. 

O corte das amostras evidenciou que efetivamente não houve falhas de 

preenchimento em nenhuma das amostras, indicando que a janela de parâmetros 

testada se mostrou adequada para a soldagem por atrito do aço inoxidável 

superduplex, material objeto de estudo desta tese.  

Os ensaios de microdureza evidenciaram que não houve variação significativa 

de dureza ao longo da linha avaliada. Os valores encontrados concentraram-se em 

uma faixa de 300 HV
0,3

 a 340 HV
0,3 tanto para as amostras produzidas com 

deslocamento de 9 mm quanto para as amostras produzidas com deslocamento de 

10 mm. Foi detectada apenas uma suave variação entre as distâncias de 4 e 8 mm 

medidas a partir da linha de centro. Isso evidencia que a dureza tende a aumentar na 

região de transição entre o pino e o bloco. O parâmetro de processo que poderia afetar 

diretamente o valor da dureza, segundo Ambroziak (2007) seria a força de recalque. 

Como neste experimento essa força foi mantida sempre com o valor igual ao da força 

axial aplicada e seu tempo de aplicação foi sempre o mesmo, confirma-se a 

expectativa de uma faixa de dureza sem alterações significativas. 

O corpo de prova do ensaio de tração rompeu em uma tensão de 1183 MPa, 

sendo que a tensão de ruptura padrão esperada nessas condições para o aço 

inoxidável superduplex A890 grau 6A tem valor mínimo de 650 MPa, conforme Martins 

(2006). Esse valor elevado de resistência à tração indica que o processo não provocou 

mudanças prejudiciais nas propriedades mecânicas do metal de base. A ruptura 

ocorreu no metal de base em uma região pertencente ao bloco e afastada da zona 

afetada pelo calor e também afastada da zona termomecanicamente afetada. 
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6.1 Análise do ciclo térmico dos experimentos 

 

6.1.1 Rampas de aquecimento 

 

Em todas as amostras da matriz de experimentos, o momento de início da 

rampa de aquecimento - ∆T5/8 - foi considerado como sendo o momento de início do 

deslocamento. Antes do início do deslocamento, há um momento de aproximação e 

também de início de giro. O deslocamento somente tem início após atingida a rotação 

especificada para a amostra. O final da rampa de aquecimento foi estabelecido como 

o momento em que a amostra atingiu a temperatura de pico – Tpico - do ciclo. 

 

6.1.1.1 Rampa de aquecimento na posição Ssup 

 

Para efeitos de comparação entre curvas foi tomado o tempo para que a 

temperatura na posição Ssup passasse de 500°C para 800°C. A Tabela 6.1 apresenta 

os valores desses intervalos de tempo para as amostras do experimento. Essa tabela 

também apresenta a nomenclatura a ser utilizada nas fórmulas de definição dos 

parâmetros de influência. 

 

Tabela 6.1 – Tempos de aquecimento entre 500°C e 800°C - ΔT5/8 

 

 Amostra 
1 

Amostra 
2 

Amostra 
3 

Amostra 
4 

Amostra 
5 

Amostra 
6 

Amostra 
7 

Amostra 
8 

ΔT5/8 [s] 2,4 2,9 1,7 2,5 2,5 3 2,9 1,4 

Simbologia 

DOE 

(1) a b ab c Ac bc abc 

 

Fonte: o autor 

 

Seguindo a metodologia do experimento fatorial, descrita por Montgomery 

(2012), os parâmetros de influência foram determinados por meio das equações 

apresentadas na Tabela 6.2, e os resultados encontrados estão na Tabela 6.3. Nesse 
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conjunto de equações foi utilizada a simbologia relacionada na Tabela 6.1 e o termo 

n representa o número de réplicas, que, nesse caso, assume o valor 1. 

 

Tabela 6.2 – Significado dos parâmetros de Influência do experimento 
 

Parâmetro Significado Equação 

A Influência do fator rotação 
isoladamente 

𝐴 =
1

4𝑛
× [𝑎 − (1) + 𝑎𝑏 − 𝑏 + 𝑎𝑐 − 𝑐 + 𝑎𝑏𝑐 − 𝑏𝑐] 

B Influência do fator força axial 
isoladamente 

𝐵 =
1

4𝑛
× [𝑏 + 𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑏𝑐 − (1) − 𝑎 − 𝑐 − 𝑎𝑐] 

C Influência do fator 
deslocamento isoladamente 

𝐶 =
1

4𝑛
× [𝑐 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑏𝑐 − (1) − 𝑎 − 𝑏 − 𝑎𝑏] 

AB Influência da interação entre 
rotação e força axial 

𝐴𝐵 =
1

4𝑛
× [𝑎𝑏 − 𝑎 − 𝑏 + (1) + 𝑎𝑏𝑐 − 𝑏𝑐 − 𝑎𝑐 + 𝑐] 

AC Influência da interação entre 
rotação e deslocamento 

𝐴𝐶 =
1

4𝑛
× [(1) − 𝑎 + 𝑏 − 𝑎𝑏 − 𝑐 + 𝑎𝑐 − 𝑏𝑐 + 𝑎𝑏𝑐] 

BC Influência da interação entre 
força axial e deslocamento 

𝐵𝐶 =
1

4𝑛
× [(1) + 𝑎 − 𝑏 − 𝑎𝑏 − 𝑐 − 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑏𝑐] 

ABC Influência da interação entre 
rotação, força axial e 
deslocamento 

𝐴𝐵𝐶 =
1

4𝑛
× [𝑎𝑏𝑐 − 𝑏𝑐 − 𝑎𝑐 + 𝑐 − 𝑎𝑏 + 𝑏 + 𝑎 − (1)] 

 

Fonte: o autor 

 

Tabela 6.3 – Parâmetros de influência em ΔT5/8 na posição Sup 

 

Parâmetros A B C AB AC BC ABC 

Valor 0,075 -0,575 0,075 -0,425 -0,575 -0,025 -0,575 

 

Fonte: o autor 

 

Para obtenção da correlação entre ΔT5/8 e as variáveis de entrada, foi utilizada 

a eq.(6.1). 

 

  
𝑦 = 𝛽 + (𝐴 2⁄ )𝑋1 + (𝐵 2⁄ )𝑋2 + (𝐶 2⁄ )𝑋3 + (𝐴𝐵)𝑋1𝑋2 + (𝐴𝐶)𝑋1𝑋3

+(𝐵𝐶)𝑋2𝑋3 + (𝐴𝐵𝐶)𝑋1𝑋2𝑋3
  (6.1)  
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Na eq. (6.1), os termos têm os significados descritos na Tabela 6.4. 

 

Tabela 6.4 – Significados e valores da eq.(6.1) para ∆T5/8 em Ssup 

 

Termo  Significado Valor 

y Variável dependente - ∆T5/8 - 

β Média de todos os valores do 
experimento 

2,41 s 

A, B, C, AB, AC, BC, ABC Parâmetros de influência Valores da Tabela 6.3 

X1 Variável codificada para o fator 
rotação 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

X2 Variável codificada para o fator 
força axial 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

X3 Variável codificada para o fator 
deslocamento 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

 

Fonte: o autor 

 

Assim, a relação procurada foi definida e está exposta na eq.(6.2). 

 

𝑦 = 2,41 + 0,038𝑋1 − 0,288𝑋2 + 0,038𝑋3 − 0,425𝑋1𝑋2

−0,575𝑋1𝑋3 − 0,025𝑋2𝑋3 − 0,575𝑋1𝑋2𝑋3
  (6.2) 

 

A equação encontrada apresenta todos os termos de parâmetros de influência. 

Percebe-se entre alguns deles variações significativas de valores. A Figura 6.1 mostra 

de forma ordenada, e em módulo, quais os parâmetros e interações que possuem 

maior influência no resultado final. 
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Figura 6.1 – Influência dos parâmetros no ΔT5/8 na posição Ssup 

 
 

Fonte: o autor 

 

Pelo exposto, os termos de maior influência são B, AC e ABC. O termo B 

corresponde à força axial, o termo AC corresponde à interação entre rotação e 

deslocamento e o termo ABC a interação entre as três variáveis de entrada do 

experimento (rotação, força axial e deslocamento). Assim, no caso do tempo de 

aquecimento entre as temperaturas de 500°C e 800°C, a força axial é a variável de 

maior importância e sua ação é inversamente proporcional ao resultado obtido, ou 

seja, quanto maior a força axial, menor será ΔT5/8. Essa constatação encontra 

respaldo nas conclusões de Bulbring et al. (2013), Pires (2007) e Gontijo (2012), 

autores esses que destacam ser os tempos de soldagem mais curtos à medida que a 

força axial seja aumentada. No caso específico deste experimento, a redução do 

tempo de soldagem já acontece na fase de aquecimento da junta. Presume-se então 

que uma força axial maior na fase de aquecimento, aumenta a taxa de aporte de 

energia, mas, devido ao tempo mais curto, diminui o aporte total de energia nessa 

fase. 

Deve-se considerar também o efeito das interações entre as três variáveis e 

entre a rotação e o deslocamento. Isoladamente, as variáveis rotação (A) e 

deslocamento (C) e a interação entre força e deslocamento (BC) possuem efeitos 

pouco significativos em ΔT5/8. 

A ausência da rotação como variável de efeito no resultado final demonstra que 

o FTSW aplicado ao aço inoxidável superduplex segue a mesma dinâmica do FHPP 

avaliado por Meyer (2003). Esse autor destacou que a velocidade de rotação tem 

menor importância no FHPP do que na soldagem por atrito de barras nas 
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configurações topo-a-topo. Segundo Pires (2007), a rotação pode ter algum efeito 

significativo quando a variável de saída for a dureza do material. Porém, neste 

trabalho, a correlação direta entre rotação e dureza não foi objeto de avaliação. 

Pelos resultados obtidos e considerando as relações apresentadas por Santos 

(2013) entre aumento de rotação e redução do tamanho da ZAC, percebe-se que o 

efeito pouco significativo da rotação se limita à variável de saída específica do 

experimento realizado. Novos experimentos devem ser realizados para que seja 

confirmada, ou não, essa relação forte da rotação com a redução da ZAC para o 

FTSW no aço inoxidável superduplex. 

A Figura 6.2 apresenta o gráfico de probabilidade normal de efeitos do 

experimento para ∆T5/8. O gráfico permite constatar que os fatores B, AC e ABC (força 

axial, interação entre rotação e deslocamento, e interação entre rotação, força e 

deslocamento) são os elementos de maior impacto na variável de resposta, pois não 

se encontram próximos da reta que une os elementos normalmente distribuídos. 

 

Figura 6.2 – Probabilidade normal dos fatores para ∆T5/8 na posição Ssup 

 

 
Fonte: o autor 

 

Considerando-se o impacto dos efeitos no resultado final, a eq.(6.2) pode ser 

reescrita na forma da eq.(6.3). 

 

𝑦 = 2,41 − 0,288𝑋2 − 0,425𝑋1𝑋2 − 0,575𝑋1𝑋3 − 0,575𝑋1𝑋2𝑋3  (6.3)  
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A Tabela 6.5 apresenta os valores experimentais obtidos - y, os valores 

calculados com a eq. (6.3) - ŷ e os valores residuais decorrentes da comparação entre 

o encontrado e o calculado. 

 

Tabela 6.5 – Resultados para ΔT5/8 em Ssup 

 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 Amostra 7 Amostra 8 

y :ΔT5/8 
encontrado 

[s] 

2,4 2,9 1,7 2,5 2,5 3,0 2,9 1,4 

ŷ : ΔT5/8 
calculado 

[s] 

2,3 3,1 1,4 2,9 2,3 3,1 3,7 0,5 

erro 0,1 -0,2 0,3 -0,4 0,2 -0,1 -0,8 0,9 

 
Fonte: o autor 

 

A Figura 6.3 apresenta a descrição do perfil dos erros encontrados (resíduos 

entre y e ŷ). Consta dessa figura o gráfico da probabilidade normal dos resíduos do 

experimento para determinação de ∆T5/8, onde se observa o coeficiente de correlação 

elevado (R2 = 0,9333) indicando assim uma distribuição normal dos erros. 

 

Figura 6.3 – Probabilidade normal dos resíduos em ∆T5/8 na posição Ssup 
 

 
 

Fonte: o autor  
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6.1.1.2 Rampa de aquecimento na posição Sint 

 

Algumas das amostras apresentaram, na posição Sint, temperaturas de pico 

inferiores ao valor de 800ºC, conforme descrito na Tabela 6.6. Portanto, não foi 

realizada a construção da equação para a rampa de aquecimento para essa posição. 

 

Tabela 6.6 – Temperaturas máximas e ΔT5/8 para a posição Sint 

 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 Amostra 7 Amostra 8 

Temperatura 
de pico [ºC] 

924,62 847,68 709,4 737,60 907,60 831,91 789,60 858,19 

ΔT5/8 [ºC] 5,2 14,7 - - 12,9 21,9 - 10,2 

 

Fonte: o autor 

 

6.1.1.3 Rampa de aquecimento na posição Sinf 

 

Todas as amostras apresentaram, na posição Sinf, temperaturas de pico 

inferiores ao valor de 800ºC, conforme descrito na Tabela 6.7. Portanto, não foi 

construída a equação para a rampa de aquecimento nessa posição. 

 

Tabela 6.7 – Temperaturas de pico - Tpico para a posição Sinf 

 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 Amostra 7 Amostra 8 

Temperatura 
de pico [ºC] 

744,27 716,47 587,37 736,21 645,43 750,01 756,08 686,50 

ΔT5/8 [ºC] 
- - - - - - - - 

 
Fonte: o autor  
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6.1.1.4 Rampa de aquecimento na posição Sbas 

 

Algumas das amostras apresentaram, na posição Sbas, temperaturas de pico 

inferiores ao valor de 800ºC, conforme descrito na Tabela 6.8. Portanto, não foi 

realizada a construção da equação da rampa de aquecimento para essa posição. 

 

Tabela 6.8 – Temperaturas de pico – T pico e tempo de aquecimento - ΔT5/8 para a posição Sbas 

 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 Amostra 7 Amostra 8 

Temperatura 
de pico [ ºC] 

897,28 812,66 753,04 758,17 730,26 939,20 966,43 709,45 

ΔT5/8 [ ºC] 3,4 8,0 - - - 1,6 3,8 - 

 
Fonte: o autor 

 

6.1.2 Temperaturas de pico 

 

Foi observado que as maiores temperaturas de pico do ciclo térmico ocorreram 

na posição Ssup conforme exposto na Tabela 6.9. Isso se deve basicamente a dois 

fatores: o raio do pino e a direção do fluxo de calor. Quanto maior o raio do pino, maior 

a geração de calor. Como foi utilizado um pino de ponta cônica, o maior diâmetro do 

cone encontrava-se próximo à posição Ssup. Quanto ao fluxo de calor, presume-se que 

o mesmo, ao longo do processo, se desloque da ponta do pino em direção ao corpo, 

fazendo com que a posição Ssup esteja sujeita, por um tempo maior, a influência do 

fluxo. 

Durante a execução da matriz de experimentos ocorreu uma única exceção à 

constatação descrita no parágrafo anterior. Ela aconteceu na Amostra 7 (5000 rpm; 

35 kN; 10 mm), onde a maior temperatura de pico foi registrada na posição Sbas. Nesse 

caso, especificamente, os dados coletados demonstram que houve alguma anomalia 

na aplicação dos parâmetros de entrada, pois a força axial e o deslocamento 

apresentaram perfis muito diversos de outras amostras. Nesse caso a anomalia 

parece estar mais relacionada a questões do equipamento de soldagem do que 

propriamente a características intrínsecas do processo. 
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Tabela 6.9 – Temperaturas de pico - Tpico registradas no experimento [°C] 

 

Posição 

do 

termopar 

Amostra 1 

5000 rpm 

20 kN 

9 mm 

Amostra 2 

7000 rpm 

20 kN 

9 mm 

Amostra 3 

5000 rpm 

35 kN 

9 mm 

Amostra 4 

7000 rpm 

35 kN 

9 mm 

Amostra 5 

5000 rpm 

20 kN 

10 mm 

Amostra 6 

7000 rpm 

20 kN 

10 mm 

Amostra 7 

5000 rpm 

35 kN 

10 mm 

Amostra 8 

7000 rpm 

35 kN 

10 mm 

Sbas 897,28 812,66 753,04 758,17 730,26 939,2 966,43 709,45 

Sinf 744,27 716,47 587,37 736,21 645,43 750,01 756,08 686,5 

Sint 924,62 847,68 709,37 737,64 907,6 831,91 789,63 858,19 

Ssup 1074,63 1110,19 1111,5 900,68 1248,63 1095,81 898,44 1046,13 

 
Fonte: o autor 

 

6.1.2.1 Temperatura de pico na posição Ssup 

 

Os parâmetros de influência foram determinados por meio das equações já 

apresentadas na Tabela 6.2. e os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 

6.10. 

 

Tabela 6.10 – Parâmetros de influência na Tpico em S sup 

 

Parâmetros A B C AB AC BC ABC 

Valor -45,10 -143,13 23,00 13,53 42,53 -56,81 136,72 

 

Fonte: o auto 

 

Para obtenção da correlação entre a temperatura de pico e as variáveis de 

entrada, também foi utilizada a eq. (6.1). Nesse caso, os termos assumem agora os 

significados e valores expostos na Tabela 6.11. 
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Tabela 6.11 – Significados e valores da eq (6.1) para Tpico em Ssup 

 

Termo  Significado Valor 

y Variável dependente – Tpico - 

β Média de todos os valores do 
experimento 

1.060,75ºC 

A, B, C, AB, AC, BC, ABC Parâmetros de influência Valores da Tabela 6.10 

X1 Variável codificada para o fator 
rotação 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

X2 Variável codificada para o fator 
força axial 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

X3 Variável codificada para o fator 
deslocamento 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

 

Fonte: o autor 

 
Assim, a relação procurada foi definida e está exposta na eq. (6.4). 
 

𝑦 = 1060,75 − 22,55𝑋1 − 71,56𝑋2 + 11,50𝑋3 + 13,53𝑋1𝑋2

+42,53𝑋1𝑋3 − 56,81𝑋2𝑋3 + 136,72𝑋1𝑋2𝑋3
 (6.4) 

 
A eq. (6.4) apresenta todos os termos de parâmetros de influência. Nessa 

equação também há variações significativas de valores entre os parâmetros 

presentes. A Figura 6.4 mostra de forma ordenada e em módulo, quais os parâmetros 

e interações que possuem maior efeito no resultado final. 

 
Figura 6.4 – Influência dos parâmetros em T pico na posição Ssup 

 
Fonte: o autor  
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Constata-se que B e ABC são os termos de maior influência na temperatura de 

pico. Os termos BC, A e AC também exercem influência, porém em menor magnitude. 

E por fim, os termos C e AB exercem fraca influência no resultado final. Portanto, a 

variável que tem o maior impacto no resultado final é a força axial (B), seguida da 

interação entre as três variáveis estudadas – rotação, força axial e deslocamento 

(ABC). Entre os parâmetros pouco significativos está o deslocamento (C). A rotação 

e a força axial têm efeitos negativos no resultado final, ou seja, o aumento de qualquer 

uma dessas variáveis tende a causar uma diminuição na temperatura de pico. 

Aqui nesse caso, a influência preponderante da força axial se faz presente, 

confirmando a afirmação de Bulbring et al. (2013), de que um aumento nessa variável 

aumenta a taxa de aporte de energia e reduz o tempo de processo. Como a 

temperatura de pico é um efeito do aporte de calor, constata-se neste experimento 

que maiores valores de força correspondem a menores valores de aporte de calor. 

Desconsiderando os dois efeitos menos significativos, a eq. (6.4) pode ser 

reescrita na forma da eq. (6.5). 

 

y = 1060,75 - 22,55X1 - 71,56X2

+ 42,53X1X3 - 56,81X2X3 + 136,72X1X2X3
 (6.5) 

 

A Tabela 6.12 apresenta os valores experimentais obtidos - y, os valores 

calculados com a eq. (6.5) - ŷ e os valores residuais provenientes da comparação 

entre os resultados obtidos e os calculados. 

 

Tabela 6.12 – Resultados para Tpico na posição Ssup 

 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 Amostra 7 Amostra 8 

Temperatura 
de pico do 

experimento 

[°C] 

1074,63 1110,19 1111,5 900,68 1248,63 1095,81 898,44 1046,13 

Temperatura 

de pico 
calculada 

[°C] 

1003,90 

 
 

1147,10 1247,80 844,20 1305,90 1072,40 775,70 1089,10 

erro 70,73 -36,91 -136,3 56,48 -57,27 23,41 122,74 -42,97 

 
Fonte: o autor  
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A Figura 6.5 apresenta o gráfico de probabilidade normal de efeitos do 

experimento para Tpico em Ssup. O gráfico permite constatar que os fatores B, AC e 

ABC (força axial, interação entre rotação e deslocamento, e interação entre rotação, 

força e deslocamento) são os elementos de maior impacto na variável de resposta, 

pois não se encontram próximos da reta que une os elementos normalmente 

distribuídos. 

 
Figura 6.5 – Probabilidade normal dos fatores para Tpico em Ssup 

 

 
Fonte: o autor 

 

A Figura 6.6 apresenta a descrição do perfil dos erros encontrados (resíduos 

entre y e ŷ). Consta dessa figura o gráfico da probabilidade normal dos resíduos do 

experimento para determinação de ∆T5/8, onde se observa o coeficiente de correlação 

elevado (R2 = 0,9333) o que indica a distribuição normal dos erros. 

 

Figura 6.6 – Probabilidade normal dos resíduos de ∆T5/8 na posição Ssup 
 

 
Fonte: o autor 
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6.1.2.2 Temperatura de pico na posição Sint 

 

Os parâmetros de influência na temperatura de pico na posição Sint foram 

determinados por meio das equações já apresentadas na Tabela 6.2. Os resultados 

obtidos com as equações estão apresentados na Tabela 6.13. 

 

Tabela 6.13 – Parâmetros de influência na Tpico em Sint 

 

Parâmetros A B C AB AC BC ABC 

Valor -13,95 -104,25 42,01 62,37 10,39 58,40 9,76 

 

Fonte: o autor 

 

Para obtenção da correlação entre a temperatura de pico e as variáveis de 

entrada, também foi utilizada a eq. (6.1). Nesse caso, os termos assumem os 

significados e valores apresentados na Tabela 6.14. 

 

Tabela 6.14 – Significados e valores da eq (6.1) para Tpico em Sint 

 

Termo  Significado Valor 

y Variável dependente: Tpico [ºC] - 

β Média de todos os valores do 
experimento 

825,83ºC 

A, B, C, AB, AC, BC, ABC Parâmetros de influência Valores da Tabela 6.13 

X1 Variável codificada para o fator 
rotação 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

X2 Variável codificada para o fator 
força axial 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

X3 Variável codificada para o fator 
deslocamento 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

 

Fonte: o autor  
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Assim, a relação procurada foi definida e está exposta na eq.(6.6). 

 

𝑦 = 825,830 − 6,98𝑋1 − 52,12𝑋2 + 21,00𝑋3 + 62,37𝑋1𝑋2

+10,39𝑋1𝑋3 + 58,40𝑋2𝑋3 + 9,76𝑋1𝑋2𝑋3
  (6.6) 

 

Na eq. (6.6) confirma-se também variações significativas de valores entre os 

parâmetros presentes de influência.  

A Figura 6.7 mostra de forma ordenada e em módulo, quais os parâmetros e 

interações que possuem maior efeito no resultado final. 

 

Figura 6.7 – Influência dos parâmetros em Tpico na posição Sint 
 

 
 

Fonte: o autor 

 

Na posição Sint, a força axial, representada pelo fator B, apresenta também forte 

influência negativa na temperatura de pico. Assim, quanto maior a força axial, menor 

será a temperatura de pico nessa posição. As duas interações de maior influência 

também têm a participação da força axial. Um destaque no gráfico da Figura 6.7 é a 

influência do deslocamento, que nesse caso, possui um valor maior que o valor da 

influência da rotação. Fica claro neste gráfico a pouca influência da interação em 

conjunto das três variáveis de entrada. 

A Figura 6.8 apresenta o gráfico de probabilidade normal de efeitos do 

experimento para Tpico em Sint. O gráfico permite constatar que os fatores B, AB e BC 

(rotação, interação força/rotação e interação força/deslocamento) são os elementos 
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de maior impacto na variável de resposta, pois não se encontram próximos da reta 

que une os elementos normalmente distribuídos.  

 

Figura 6.8 - Probabilidade normal dos fatores em Tpico na posição Sint 
 

 
 

Fonte: o autor 

 

Desconsiderando os dois efeitos menos significativos, a eq.(6.6) pode ser 

reescrita na forma da eq.(6.7). 

 

𝑦 = 825,830 − 52,12𝑋2 + 21,00𝑋3 + 62,37𝑋1𝑋2

+ 58,40𝑋2𝑋3
  (6.7) 

 

A Tabela 6.15 apresenta os valores experimentais obtidos -y, os valores 

calculados - ŷ com a eq. (6.7) e os valores residuais provenientes da comparação 

entre os valores obtidos e os calculados. 

 

Tabela 6.15 – Resultados para Tpico em Sint 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 Amostra 7 Amostra 8 

Tpico do 

experimento 
[°C] 

924,62 847,68 709,37 737,64 907,60 831,91 789,63 858,19 

Tpico 

calculada 
[°C] 

977,70 853,00 631,90 756,70 902,9 778,20 790,70 915,50 

 

erro -53,08 -5,32 77,47 -19,06 4,7 53,71 -1,07 -57,31 

 

Fonte: o autor  
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Na Figura 6.9 é apresentado o gráfico da probabilidade normal dos resíduos do 

experimento para determinação de Tpico em Sint, onde se observa o coeficiente de 

correlação elevado (R2 = 0,9319) indicando uma distribuição normal dos erros. 

 

Figura 6.9 – Probabilidade normal dos resíduos de Tpico na posição Sint 

 

 
 

Fonte: o autor 

 

6.1.2.3 Temperatura de pico na posição Sinf 

 

Os parâmetros de influência foram determinados por meio das equações já 

apresentadas na Tabela 6.2. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 

6.16. 

 

Tabela 6.16 – Parâmetros de influência na Tpico em Sinf 

 

Parâmetros A B C AB AC BC ABC 

Valor 39,01 -22,51 13,43 0,62 -21,51 46,08 -87,70 

 

Fonte: o autor 

 

Para obtenção da correlação entre a temperatura de pico e as variáveis de 

entrada também foi utilizada a eq. (6.1). Nesse caso, os termos assumem os 

significados e valores da Tabela 6.17.  
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Tabela 6.17 – Significados e valores da eq (6.1) para Tpico em Sinf 

Termo  Significado Valor 

y Variável dependente: Tpico [ºC] - 

β Média de todos os valores do 
experimento 

702,79ºC 

A, B, C, AB, AC, BC, ABC Parâmetros de influência Valores da Tabela 6.16 

X1 Variável codificada para o fator 
rotação 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

X2 Variável codificada para o fator 
força axial 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

X3 Variável codificada para o fator 
deslocamento 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

Fonte: o autor 

 

Assim, a relação procurada foi definida e está exposta na eq.(6.8). 

 

𝑦 = 702,79 + 19,51𝑋1 − 11,25𝑋2 + 6,71𝑋3 + 0,62𝑋1𝑋2

−21,51𝑋1𝑋3 + 46,08𝑋2𝑋3 − 87,70𝑋1𝑋2𝑋3
  (6.8) 

 

A observação dos termos na eq. (6.8) permite constatar as grandes variações 

entre os parâmetros de influência. A Figura 6.10 mostra, de forma ordenada e em 

módulo, quais os parâmetros e interações que possuem maior efeito no resultado final. 

 

Figura 6.10 – Influência dos parâmetros e de suas interações em T pico na posição Sinf 

 
Fonte: o autor  



153 

 

A análise da posição Sinf mostra que para esse ponto, que está próximo da base 

do furo, local onde o processo tem início, a influência maior de forma isolada é 

exercida pela rotação do pino. A influência da rotação é positiva. Portanto quanto 

maior a rotação, maior será a temperatura. No entanto a interação entre as três 

variáveis e a interação entre força e deslocamento tem os maiores valores de 

influência. A interação entre as três variáveis é negativa, o que significa que ela tende 

a reduzir os valores de temperatura. Essa influência é forte e maior que a influência 

positiva exercida pela interação entre força axial e deslocamento. 

A Figura 6.11 apresenta o gráfico de probabilidade normal de efeitos do 

experimento para Tpico em Sinf. O gráfico permite constatar que os fatores ABC, BC e 

A (interação rotação/força/deslocamento, interação força/deslocamento e rotação) 

são os elementos de maior impacto na variável de resposta, pois não se encontram 

próximos da reta que une os elementos normalmente distribuídos. 

 
Figura 6.11 - Probabilidade normal dos fatores em Tpico na posição Sinf 

 

 
 

Fonte: o autor 

 

Desconsiderando o efeito exercido pela interação entre rotação e força axial, a 

eq. (6.8) pode ser reescrita na forma da eq.(6.9). 

 

𝑦 = 702,79 + 19,51𝑋1 − 11,25𝑋2 + 6,71𝑋3

−21,51𝑋1𝑋3 + 46,08𝑋2𝑋3 − 87,70𝑋1𝑋2𝑋3
  (6.9)  
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A Tabela 6.18 apresenta os valores experimentais obtidos - y, os valores 

calculados com a eq. (6.9) - ŷ e os valores residuais provenientes da comparação 

entre os valores obtidos e os calculados. 

 

Tabela 6.18 – Resultados para a Tpico em Sinf 

 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 Amostra 7 Amostra 8 

Temperatura 
de pico do 

experimento 

[°C] 

744,27 716,47 587,37 736,21 645,43 750,01 756,08 686,50 

Temperatura 
de pico 

calculada 
[°C] 

800,01 706,70 510,00 767,50 589,00 760,4 834,00 654,6 

erro -55,74 9,77 77,37 -31,29 56,43 -10,39 -77,92 31,9 

 

Fonte: o autor 

 

Na Figura 6.12 é apresentado o gráfico da probabilidade normal dos resíduos 

do experimento para determinação de Tpico em Sinf, onde se observa o coeficiente de 

correlação elevado (R2 = 0,9996) indicando uma distribuição normal dos erros. 

 

Figura 6.12 - Probabilidade normal dos resíduos de Tpico na posição Sinf 

 

 
Fonte: o autor  
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6.1.2.4 Temperatura de pico na posição Sbas 

 

Os parâmetros de influência foram determinados por meio das equações já 

apresentadas na Tabela 6.2. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 

6.19. 

Tabela 6.19 – Parâmetros de influência na Tpico em Sbas 

 

Parâmetros A B C AB AC BC ABC 

Valor -31,88 -48,08 31,05 -94,04 7,86 51,29 -138,92 

 

Fonte: o autor 

 
 

Para obtenção da correlação entre a temperatura de pico e as variáveis de 

entrada, também foi utilizada a eq. (6.1). Nesse caso, os termos assumem os 

significados e valores expostos na Tabela 6.20. 

 

 

Tabela 6.20 – Significados e valores da eq (6.1) para Tpico em Sbas 

 

Termo  Significado Valor 

y Variável dependente: Tpico [ºC] - 

β Média de todos os valores do 
experimento 

820,81ºC 

A, B, C, AB, AC, BC, ABC Parâmetros de influência Valores da Tabela 6.19 

X1 Variável codificada para o fator 
rotação 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

X2 Variável codificada para o fator 
força axial 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

X3 Variável codificada para o fator 
deslocamento 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

 

Fonte: o autor  
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Assim, a relação procurada foi definida e está exposta na eq.(6.10). 

 

𝑦 = 820,81 − 15,94𝑋1 − 24,04𝑋2 + 15,52𝑋3 − 94,04𝑋1𝑋2

+7,86𝑋1𝑋3 + 51,29𝑋2𝑋3 − 138,92𝑋1𝑋2𝑋3
  (6.10) 

 

A eq. (6.10) apresenta todos os termos de parâmetros de influência. Nessa 

equação ficam evidentes as variações significativas de valores entre os parâmetros. 

A Figura 6.13 mostra de forma ordenada e em módulo quais os parâmetros e 

interações que possuem maior efeito no resultado final. 

 
 

Figura 6.13 – Influência dos parâmetros na Tpico na posição Sbas 

 
Fonte: o autor 

 

A análise da posição Sbas confirma que para as posições próximas da base do 

furo, as interações entre as variáveis têm valores de influência maiores do que as 

influências isoladas de cada variável. Nessa posição apenas a interação entre rotação 

e deslocamento apresentou valor pouco significativo. O termo ABC, que representa a 

interação entre as três variáveis de entrada apresentou o maior valor de influência 

essa influência é negativa. Assim, o seu crescimento tende a reduzir o valor da 

temperatura de pico em Tbas. 

A Figura 6.14 apresenta o gráfico de probabilidade normal de efeitos do 

experimento para Tpico em Sbas. O gráfico permite constatar que os fatores ABC e AB 

(interação rotação/força/deslocamento, interação rotação/força) são os elementos de 

maior impacto na variável de resposta, pois não se encontram próximos da reta que 

une os elementos normalmente distribuídos.  
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Figura 6.14 - Probabilidade normal dos fatores de Tpico na posição Sbas 

 
Fonte: o autor 

 

A eq. (6.10) pode ser reescrita desconsiderando-se o termo AC. Tem-se então 

a eq. (6.11). 

 

𝑦 = 820,81 − 15,94𝑋1 − 24,04𝑋2 + 15,52𝑋3 − 94,04𝑋1𝑋2

+51,29𝑋2𝑋3 − 138,92𝑋1𝑋2𝑋3
  (6.11) 

 

A Tabela 6.21 apresenta os valores experimentais obtidos -y, os valores 

calculados com a eq. (6.11) -ŷ e os valores residuais provenientes da comparação 

entre os valores obtidos e os calculados. 

 

Tabela 6.21 – Resultados para a Temperatura de pico - Tpico em Sbas 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 Amostra 7 Amostra 8 

Tpico [°C] 

experimento  

897,28 812,66 753,04 758,17 730,26 939,20 966,43 709,45 

Tpico [°C] 

calculada 

941,40 819,80 701,00 758,90 1026,10 1026,10 1112,50 614,70 

Erro -44,12 -7,14 52,04 -0,73 138,16 -86,90 -146,10 94,75 

Fonte: o autor  

 

Na Figura 6.15 é apresentado o gráfico da probabilidade normal dos resíduos 

do experimento para determinação de Tpico em Sbas, onde se observa o coeficiente de 

correlação elevado (R2 = 0,984) indicando uma distribuição normal dos erros.  
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Figura 6.15 - Probabilidade normal dos resíduos de Tpico na posição Sbas 
 

 
 

Fonte: o autor 

 

6.1.3 Rampas de resfriamento 

 

Nesta tese o momento de início de cada rampa de resfriamento foi considerado 

como sendo o momento seguinte ao instante em que a temperatura de pico foi 

atingida. 

 

6.1.3.1 Rampa de resfriamento na posição Ssup 

 

A Tabela 6.22 apresenta os valores desses intervalos de tempo para as 

amostras estudadas. 

 

Tabela 6.22 – Tempos de resfriamento - ΔT8/5 na posição Ssup 

 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 Amostra 7 Amostra 8 

ΔT8/5 [s] 21,4 19,1 14,6 14,1 22,5 25,7 16,8 17 

Simbologia (1) a b ab c ac bc abc 

 

Fonte: o autor. 

 

Os parâmetros de influência foram determinados por meio das equações já 

apresentadas na Tabela 6.2. Os resultados obtidos constam na Tabela 6.23.  
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Tabela 6.23 – Parâmetros de influência em ΔT8/5 na posição Ssup 

 

Parâmetros A B C AB AC BC ABC 

Valor 0,15 -6,55 3,20 -0,30 1,55 -0,65 -1,20 

 

Fonte: o autor 

 

A eq. (6.1) foi utilizada para a obtenção da correlação entre e ΔT8/5 e as 

variáveis de entrada. Nesse caso, os termos assumem os significados e valores 

apresentados na Tabela 6.24. 

 

 

Tabela 6.24 - Significados e valores da eq (6.1) para ∆T8/5 em Ssup 

 

Termo  Significado Valor 

y Variável dependente: ∆T8/5 [ºC]  - 

β Média de todos os valores do experimento 18,9 s 

A, B, C, AB, AC, BC, ABC Parâmetros de influência Valores da Tabela 6.23 

X1 Variável codificada para o fator rotação -1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

X2 Variável codificada para o fator força axial -1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

X3 Variável codificada para o fator 
deslocamento 

-1 para nível baixo 

+1 para nível alto 

 

Fonte: o autor 

 

Assim, a relação procurada foi definida e está exposta na eq. (6.12). 

 

𝑦 = 18,9 + 0,07𝑋1 − 3,28𝑋2 + 1,60𝑋3 − 0,30𝑋1𝑋2

+1,55𝑋1𝑋3 − 0,65𝑋2𝑋3 − 1,20𝑋1𝑋2𝑋3
  (6.12)  
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A eq. (6.12) apresenta todos os termos de parâmetros de influência. A Figura 

6.16 mostra, de forma ordenada e em módulo, quais os parâmetros e interações que 

possuem maior efeito no resultado final do tempo de resfriamento. 

 

Figura 6.16 – Influência dos parâmetros em ∆T8/5 em Ssup 

 
Fonte: o autor 

 

O termo de maior influência em ΔT8/5 é a força axial (B). O segundo mais 

influente termo no resfriamento é o deslocamento (C), mas, nesse caso, com 

aproximadamente a metade do valor de influência da força axial. As interações vêm 

em seguida com valores entre 1,50 e 0,30. A rotação não representa ter efeito 

significativo no tempo de resfriamento. 

Nesse caso, percebe-se uma situação semelhante ao já exposto para o 

aquecimento. A força axial tem efeito significativo e inversamente proporcional no 

tempo de resfriamento. Isso permite afirmar que na FTSW com aço inoxidável 

superduplex, a força axial será limitada pelo valor de velocidade de resfriamento que 

se queira obter (∆T8/5). Isso se torna importante na medida em que maiores 

velocidades de resfriamento implicam diretamente em alterações microestruturais, 

conforme descrito por Marques, Modenesi e Bracarense (2009). 

A Figura 6.17 apresenta o gráfico de probabilidade normal de efeitos do 

experimento para ∆T8/5 em Ssup. O gráfico permite constatar que os fatores B (força 

axial) e C (deslocamento) são os elementos de maior impacto na variável de resposta, 

pois não se encontram próximos da reta que une os elementos normalmente 

distribuídos.  
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Figura 6.17 - Probabilidade normal dos fatores para ∆T8/5 em Ssup 

 

 
Fonte: o autor 

 

Desconsiderando os três efeitos menos significativos, a eq.(6.12) pode ser 

reescrita na forma da eq.(6.13). 

 

𝑦 = 18,9 − 3,28𝑋2 + 1,60𝑋3 + 1,55𝑋1𝑋3 − 1,20𝑋1𝑋2𝑋3  (6.13) 

 

A Tabela 6.25 apresenta os valores experimentais obtidos - y, os valores 

calculados com a eq. (6.13) - ŷ e os valores residuais provenientes da comparação 

entre os dados obtidos e os calculados. 

 
Tabela 6.25 – Resultados para ΔT8/5 na posição Ssup 

 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 Amostra 7 Amostra 8 

ΔT 8/5 
experimental 

[s] 

21,4 19,1 14,6 14,1 22,5 25,7 16,8 17,0 

ΔT 8/5 
calculado 

[s] 

24,6 19,70 16,30 15,00 19,10 25,20 15,60 15,70 

erro -3,2 -0,6 -1,7 -0,9 3,4 0,5 1,2 1,3 

 
Fonte: o autor 

 

Na Figura 6.18 é apresentado o gráfico da probabilidade normal dos resíduos 

do experimento para determinação de ∆T8/5 na posição Ssup, onde se observa o 

coeficiente de correlação elevado (R2 = 0,958) indicando uma distribuição normal dos 

erros.  
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Figura 6.18 - Probabilidade normal dos resíduos de ∆T8/5 na posição Ssup 

 
 

 
 

Fonte: o autor 

 

6.1.3.2 Rampa de resfriamento na posição Sint 

 

Algumas das amostras apresentaram, na posição Sint, temperaturas de pico 

inferiores ao valor de 800ºC, conforme descrito na Tabela 6.26. Portanto, não foi 

realizada a análise dos fatores de influência no resfriamento para essa posição. 

 

Tabela 6.26 – Temperaturas de pico - Tpico e ΔT8/5 para a posição Sint 

 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 Amostra 7 Amostra 8 

Tpico [ºC] 924,62 847,68 709,4 737,60 907,60 831,91 789,60 858,19 

ΔT8/5 [ºC] 20,4 18,9 - - 22,1 24,7 - 14,6 

Fonte: o autor 

 

6.1.3.3 Rampa de resfriamento na posição Sinf 

 

Todas as amostras apresentaram, na posição Sinf, temperaturas de pico 

inferiores ao valor de 800ºC, conforme descrito na Tabela 6.27. Portanto, não foi 

realizada a análise dos fatores para essa posição.  
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Tabela 6.27 – Temperaturas de pico Tpico e ΔT8/5 para a posição Sinf 

 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 Amostra 7 Amostra 8 

Tpico [ºC] 744,27 716,47 587,37 736,21 645,43 750,01 756,08 686,50 

ΔT8/5 [ºC] - - - - - - - - 

 

Fonte: o autor 

 

6.1.3.4 Rampa de resfriamento na posição Sbas 

 

Algumas das amostras apresentaram, na posição Sbas, temperaturas de pico 

inferiores ao valor de 800 ºC, conforme descrito na Tabela 6.28. Portanto, não foi 

realizada a análise dos fatores para essa posição.  

 
Tabela 6.28 – Temperaturas de pico e ΔT8/5 para a posição Sbas 

 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 Amostra 7 Amostra 8 

Tpico [ºC] 897,28 812,66 753,04 758,17 730,26 939,20 966,43 709,45 

ΔT8/5 [ºC] 31,7 33,2 - - - 37,8 22,9 - 

 

Fonte: o autor 

 

6.2 Resumo das relações entre entradas e saídas 

 

A Figura 6.19 apresenta um resumo das relações encontradas para cada 

posição avaliada. 
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Figura 6.19 – Resumo das relações encontradas 
 

 
Fonte: o autor.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Após a análise dos resultados do experimento, tendo como base a revisão de 

literatura, pode-se afirmar que: 

 

- os valores testados para as variáveis de entrada da matriz do experimento 

apresentam-se como janelas de valores que produzem juntas isentas de 

descontinuidades, dentro dos seguintes limites: 

 

- força axial: 20 KN a 35 KN; 

- rotação: 5000 rpm a 7000 rpm; 

- deslocamento: 9 mm a 10 mm; 

 

- os limites apresentados são valores válidos para soldagem por atrito de pinos 

consumíveis cônicos (FTSW) de aço inoxidável superduplex ASTM A890 grade 6A 

em blocos compostos por esse mesmo material; 

 

- os conjuntos soldados se apresentam com preenchimento completo das 

juntas e isentos de poros, trincas ou inclusões macroscópicas; 

 

- as janelas de parâmetros confirmadas com esta tese são de extrema utilidade 

para o desenvolvimento da soldagem por atrito em aços inoxidáveis superduplex na 

faixa de operação especifica do equipamento MSA 50, equipamento disponível no 

Laboratório de Metalurgia Física da UFRGS; 

 

- as características do ciclo térmico (tempo de aquecimento entre 500 º C e 800 

ºC, temperatura de pico e tempo de resfriamento entre 800ºC e 500ºC) sofrem 

influências das variáveis de entrada do processo (força axial, rotação e 

deslocamento). Essas influências se dão conforme as relações apresentadas a seguir:  
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 Rampa de aquecimento na posição Ssup 

∆t5/8 = 2,41 - 0,288X2 – 0,425X1X2 – 0,575X1X3 - 0,575X1X2 X3 

 

 Temperatura de pico na posição Ssup 

TPICO = 1060,75 - 22,55X1 – 71,56X2 + 42,53X1X3 – 56,81X2X3 + 

136,72X1X2X3.  

 

 Rampa de resfriamento na posição Ssup 

∆t 8/5 = 18,90 + 0,07X1 – 3,28X2 + 1,60X3 – 0,30X1X2 + 1,55X1X3 – 

0,65X2X3 – 1,20.X1X2X3 

 

 Temperatura de pico na posição Sint 

TPICO = 825,83 – 52,12.X2 +21,00X3 + 62,37X1X2 + 58,40X2X3 

 

 Temperatura de pico na posição Sinf 

TPICO = 702,79 + 19,51X1 – 11,25X2 + 6,71X3 – 21,51X1X3 + 46,08 

X2X3 – 87,70X1X2X3 

 

 Temperatura de pico na posição Sbas 

TPICO = 820,81 – 15,94X1 – 24,04X2 + 15,52X3 – 94,04X1X2 

+51,29X2X3 – 138,92X1X2X3 

 

- as relações apresentadas podem ser utilizadas em experimentos futuros sob 

a forma numérica, sem a necessidade de execução de novos ensaios nas mesmas 

condições; 

- as relações demonstram a importância direta de um controle acentuado sobre 

a força axial quando da execução de soldagens por FTSW, pois essa variável 

especificamente teve efeito significativo em todas as análises realizadas. Em especial 

destaca-se o efeito da força axial no tempo de resfriamento, pela relação direta que 

esse tempo possui nas possíveis transformações microestruturais dos materiais 

metálicos.  
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8 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

A revisão de literatura, a execução do experimento e a análise dos resultados 

desta tese oferecem uma gama de caminhos para novas investigações relacionadas 

ao processo de soldagem por atrito com pinos consumíveis e relacionadas aos aços 

inoxidáveis superduplex. Alguns desses caminhos são os seguintes: 

 - Investigação do impacto da variação da força de recalque na qualidade da 

junta e/ou no ciclo térmico do processo; 

 - Investigação do impacto do tempo de aplicação da força de recalque na 

qualidade da junta e/ou no ciclo térmico do processo; 

- Investigação sobre valores de diâmetros mínimos viáveis para pinos e furos, 

visando a realização de microsoldagens; 

- Elaboração de um processo robusto para a qualificação de processos de 

soldagem por atrito com pinos consumíveis; 

- Estudo da superplasticidade dos aços inoxidáveis duplex sujeitos à soldagem 

por atrito devido ao reduzido tamanho de grão da microestrutura resultante. 
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