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Resumo:  Este trabalho tem como objetivo principal 

estudar a influência dos parâmetros rotação, avanço e 

posicionamento angular da ferramenta no processo de 

soldagem por atrito (FSW – Friction Stir Welding) em 

placas de alumínio 2024-T4.  O processo consiste 

basicamente de uma ferramenta rotativa que ao entrar 

em contato com a linha de junção das duas placas gera 

energia suficiente através do atrito para a união destes 

materiais sem a fusão dos mesmos e sem a adição de 

qualquer outro material, dado que o pino é não-

consumível. 

1. Introdução 

 A solda é um dos processos mais utilizados 

pela indústria para a união de peças ou reparos. No 

entanto, as soldas mais utilizadas até hoje são a MIG e 

a TIG, caracterizadas pelo baixo custo, rápido 

processo, além da necessidade de utilizar material de 

adição. Surgiu, neste contexto, a FSW pela necessidade 

de se ter um processo de solda mais preciso, sem a 

adição de outro material e que fosse capaz de unir 

materiais de pequenas e grandes espessuras com 

menores níveis de tensões residuais induzidas.  

A FSW consiste na soldagem de peças pela 

mistura dos respectivos materiais pela a ação de um 

pino não consumível, que gira e avança na direção da 

linha da solda. Decorre do processo a formação de 

zonas distintas de deformação na região de soldagem: 

uma zona central (nugget) de recristalização e o 

refinamento dos grãos, uma zona termomecanicamente 

afetada (TMAZ) e outra termicamente Afetada (TAZ) 

(Fig. 1) [1].  

 

Figura 1 - Corte da seção transvesal ao cordão de solda. 

 

2. Metodologia 

Inicialmente preparou-se as chapas limpando-

as para que não houvesse nenhuma contaminação 

durante o processo, que certamente gerariam defeitos 

na solda. Este material foi bem fixado ao suporte da 

máquina. A estratégia experimental contemplou a 

execução dos testes de forma randômica para se evitar 

erros sistemáticos que poderiam mascarar os resultados 

experimentais. As variáveis do processo foram: o 

ângulo de inclinação da ferramenta, profundidade de 

mergulho, a rotação da ferramenta, a velocidade de 

soldagem e a posição relativa das placas soldadas, 

deixando a força axial perpendicular ao plano de solda 

como parâmetro de saída (Tabela 1). Devido à máquina 

de soldagem ter grande rigidez e robustez, garantindo a  

repetibilidade e estabilidade dos parâmetros velocidade 

de corte, avanço e penetração, admitiu-se igual 

variância das respostas no domínio do experimento e, 

por isso, escolheu-se o Delineamento Central Compoto 

(DCC) no projeto experimental. Os níveis escolhidos 

para as variáveis do processo foram escolhidos 

conforme os valores encontrados na literatura. 

Níveis n (rpm) V (mm/min) Posição(mm) 

Máx (+1) 2000 300 0,13 

Central (0) 1400 175 0,10 

Mín (-1) 800 50 0,07 

Tabela 1 - Parâmetros dos ensaios. 

3. Resultados e Discussões 

 Este projeto está na fase de tabulação e 

análises estatísticas dos resultados e serão apresentados 

ao término do prazo de vigência desta Iniciação 

Científica.  
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