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CONZ, R. “Aplicação do processo de soldagem Laser CO2 na fabricação de rotores para 

maquinas elétricas com aço de alta resistência e baixa liga (ARBL)”; 83 páginas; Guaratinguetá; 

S. Paulo; 2004; Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica; Faculdade de Engenharia 

de Guaratinguetá; Universidade Estadual Paulista. 

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi substituir um bloco de grandes dimensões em aço forjado, 

por chapas finas de aço, laminadas a quente, soldadas pelo processo LASER CO2, destinadas 

à fabricação de rotores para máquinas elétricas com até 40 MW de potência, para tanto foram 

utilizadas chapas com 3 mm de espessura, empilhadas, compactadas e fixadas por tirantes. 

Considerando que a largura das bobinas e “blanks” disponíveis no mercado nacional não 

atendem às necessidades dimensionais do produto fez-se necessária a emenda das chapas 

com grande precisão pelo processo de soldagem Laser CO2. O aço escolhido para tal 

realização foi um aço de alta resistência e baixa liga (ARBL), com limite de escoamento 

superior a 550 MPa. O interesse econômico desse estudo está na substituição do material 

tradicionalmente utilizado, um bloco de grandes dimensões em aço forjado do tipo SAE 4140B 

por chapas de aço laminadas a quente, a um custo 4 vezes menor. O fator técnico relevante 

nessa pesquisa foi a preservação das propriedades físicas, químicas e mecânicas por meio de 

parâmetros controlados de Soldagem Laser CO2. Buscou-se identificar e quantificar a zona 

termicamente afetada, analisar alterações estruturais, variação de dureza utilizando o método 

Brinell, e correlacionar estes resultados com a composição química e com a resistência a 

ruptura, obtida pelo ensaio de tração e pelo método “Erichsen” de embutimento, determinando 

a presença, ou não, de microfissuras, poros, inclusões não metálicas ou outras anomalias que 

pudessem comprometer a junta soldada. Foi considerada ainda a importância da realização dos 

ensaios para a Qualificação do Procedimento de Soldagem conforme os requisitos do ASME 

Code Section IX, QW 150 para os ensaios de tração e QW 160 para os ensaios de dobramento, 

a fim de obter a validação do mesmo. Os resultados obtidos mostraram que a utilização da 

soldagem de aços microligados ao nióbio pelo processo Laser CO2 é adequada e pode ser 

utilizada nesse tipo de construção.

PALAVRAS-CHAVE: SOLDAGEM, LASER, AÇO 



CONZ, R.  “Welding process application of Laser CO2 for electrical machines rotors with a 

High-strength low alloy (HSLA) steel” 83 pages; Guaratinguetá; S. Paulo; 2004; (Master in 

Mechanical Engineering) Engineering College; Campus of Guaratinguetá; State University of 

São Paulo. 

ABSTRACT

The objective of this work was to change a steel forged block with great dimensions by the 

fine sheet hot laminated steel, welded by Laser CO2, destined to manufacture rotors for electric 

machines until 40 MW of power, it was used steel sheet with 3 mm of thickness pilled, 

compacted and fixed by lifter. Considering that the width of the bobbins and blanks available in 

the national market do not supply the dimensional necessities of the product, it made necessary 

the joint of plates with great precision, by the Laser process of welding. The steel chosen for 

such purpose was a high-strength low alloy steel (HSLA) with 550 MPa of Yield strength. The 

economical interest of this study is the substitution of the traditional material, a block of great 

dimensions in forged steel type SAE 4140B for hot rolled steel plates, which costs 4 times less. 

The technical relevant factor in this research was the preservation of physical, chemical and 

mechanical properties using controlled parameters of Laser cutting and Laser CO2 welding. It 

searched to identify and quantify the heat affected zone, to analyze structural changes, 

hardness variation using the Brinell method, and correlate these results with the chemical 

composition and the rupture resistance by the tensile test and the Erichsen method to determine 

the presence, or not, of micro tearing, pores, non metallic inclusions or other anomalies that 

could compromise together the welded joint. It was also considered the importance of the 

realization of tests for the Qualification of the Welding Procedure in agreement with the 

requirements of ASME Code Section IX, QW 150 for tensile test and QW 160 for the bend test, 

in order to get the validation of the procedure. The obtained results indicate that Laser CO2

welding of the HSLA steel is adequate for this construction type. 

KEYWORDS: WELDING, LASER, STEEL



1. INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações sobre o trabalho 

O desenvolvimento tecnológico e as disputas de mercado, decorrentes da globalização, 

têm proporcionado uma busca incessante de alternativas para os processos produtivos. Assim 

sendo a ALSTOM Power manifestou interesse no desenvolvimento de um processo alternativo 

para a fabricação de rotor para Geradores, até 40 MW, em substituição ao tradicional processo, 

que prevê a utilização de um bloco de aço forjado e usinado.

O rotor é um componente mecânico, o qual é fixado ao eixo e tem como função principal 

suportar os pólos, ele introduz uma elevada energia cinética ao conjunto, devido sua grande 

massa girante.

Dependendo da rotação, os esforços radiais e tangenciais atingem elevados valores de 

carregamento e, portanto, o aço utilizado deve ter elevada resistência mecânica. Neste 

componente são fresados rasgos longitudinais, normalmente com o formato de um “T” onde 

são fixados os pólos magnéticos do gerador. Tal operação de usinagem é bastante complexa e 

utiliza uma mandriladora de grande porte com ferramentas especiais, implicando em muitas 

horas de usinagem e, conseqüentemente, um custo elevado. 

Considerando que a ALSTOM Power, unidade Taubaté, já utiliza o corte LASER para 

execução de componentes do gerador, e que existia disponibilidade de horas em seus 

equipamentos, naquele momento, surgiu a hipótese de se conceber um rotor a partir do 

empilhamento de chapas, previamente cortadas por processo LASER.

Buscou-se dessa forma reduzir o custo da matéria prima, substituindo o bloco de aço 

forjado, por chapas de aço de alta resistência, laminadas a quente, e ao mesmo tempo eliminar 

a usinagem dos rasgos periféricos, destinados à sustentação dos pólos magnéticos, uma vez 

que os mesmos seriam previamente executados por corte laser.

A quantidade de chapas, a serem empilhadas, depende da altura do pólo e espessura 

das mesmas, considerando que essa altura varia, normalmente, entre 300 mm e 1500 mm. 

Considerando ainda que a espessura da chapa escolhida para esse desenvolvimento foi 3 mm, 

devido a limitações na potência do equipamento de soldagem, conclui-se que, para a 

composição de um rotor, seriam necessárias, algo entre 100 e 500 chapas empilhadas.



Foram feitos testes preliminares para avaliar eventuais dificuldades de montagem, tais 

como, a introdução dos tirantes de fixação após empilhamento das chapas e acoplamento do 

conjunto ao eixo. 

Um fator limitante foi a largura da mesa de corte LASER, existente na ALSTOM, que é de 

2000 mm, sendo que os diâmetros dos rotores situam-se entre 1500 e 4000 mm. Dessa forma  

os diâmetros acima de 2000 mm, não poderiam ser simplesmente cortados.

Surgiu então a hipótese de cortar por LASER, dois segmentos com 180º cada e uni-los por 

soldagem LASER, preservando as tolerâncias dimensionais do conjunto após soldagem.

Os cálculos mecânicos efetuados pela equipe técnica da ALSTOM mostraram a 

viabilidade dessa forma construtiva, desde que a junta soldada garantisse a preservação das 

propriedades do material.

Decidiu-se então, pela execução de uma série de corpos-de-prova, simulando a condição 

real de projeto, de forma a permitir demonstrar através de ensaios laboratoriais, a validade 

dessas hipóteses.  Os resultados obtidos foram satisfatórios como demonstraremos a seguir.
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1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho foi determinar as propriedades físicas e mecânicas de uma junta 

soldada por processo LASER CO2, afim de substituir um bloco de grandes dimensões em aço 

forjado, por chapas finas de aço, laminadas à quente, destinadas à fabricação de rotores para 

máquinas elétricas com até 40 MW de potência. 

A Figura 1 mostra um exemplo de forma e dimensões de uma chapa do rotor.

       Figura 1 - Forma e dimensões de uma chapa do rotor 

OBJETIVO

Solda LASER
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Definição e características do processo de soldagem LASER CO2

LASER -  “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” 
significa:  Amplificação da Luz pela Emissão Estimulada de Radiação 

LASER - Pode ser definido também, como sendo um dispositivo que possui condições de 

produzir a emissão estimulada de fótons, com a possibilidade de direcionar e calibrar o feixe de 

fótons produzidos, formando assim um raio luminoso de altíssima densidade de energia, capaz 

de vaporizar os metais, possibilitando, quando adequadamente controlado, promover o corte, a 

soldagem, ou o tratamento térmico do mesmo.

2.1.1 Principio de funcionamento do LASER CO2

 A radiação eletromagnética é uma forma de energia, sendo que o comprimento de onda 

entre 0,4 e 0,8 mm ativam o sentido da visão causando a sensação chamada luz. Tal sensação 

varia do vermelho ao violeta de forma que visualmente podemos identificar um comprimento de 

onda pela cor. Entre a radiação eletromagnética e a matéria pode ocorrer uma interação mútua, 

de forma a perturbar a distribuição de carga de um átomo. Esta interação, porém, é função da 

probabilidade dos elétrons de um átomo estarem em um estado energético superior ao do seu 

estado mínimo, quando, então, o átomo é chamado de átomo excitado. Quando ocorre a 

interação energética, ocorre absorção de energia por parte do elétron, que com o aumento 

energético, passará de seu estado básico fundamental para um estado de maior energia. Este 

mecanismo é reversível, assim, quando o elétron regressar a seu estado básico fundamental, 

restituirá esta energia na forma de emissão de um fóton.

 A estrutura de um átomo no modelo proposto por Bohr é idêntica à estrutura do sistema 

solar. O núcleo do átomo seria o sol e os elétrons seriam os planetas ocupando as diferentes 

órbitas em torno do núcleo, conforme seu nível energético e de acordo com a probabilidade 

conhecida como coeficiente de Einstein. Os elétrons giram muito rapidamente com velocidades 

da ordem de 106 m/s, e quando estão na temperatura de zero grau Kelvin, encontram-se em 

nível energético mais baixo. A grandeza média de sua órbita é de 10-10 m ou 1 Angstrom, e sua 

massa em repouso é de 9,3-31 Kg, que vem a ser 840 vezes menor que a massa de cada 

componente do núcleo (prótons e nêutrons).
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 A absorção de radiação é uma característica intrínseca do átomo ou, seja, é uma 

propriedade que o define. Alguns sofisticados testes de análise química de materiais partem 

deste princípio. 

 Quando uma certa energia é aplicada ao átomo seja por aquecimento, descarga elétrica, 

radiação luminosa, reação química ou outra forma qualquer, aumenta-se seu nível energético e, 

conseqüentemente, os elétrons passam a girar em órbitas mais externas. A este processo 

chama-se excitação, que é base para o funcionamento do laser. O acréscimo energético 

causado pela excitação acabará sendo liberado de alguma forma, pois o elétron sempre tende 

a voltar a seu nível energético original. Esta liberação energética pode acontecer através de 

colisões com outros elétrons ou mesmo átomos, ou ainda através da emissão de fótons.

Matematicamente, essa emissão fotônica pode ser definida pela equação I:

Equação I : E = h . v

onde:

E = energia do fóton ;

h = constante de Plank ( 6,624 - 34 J . s) 

v = freqüência de radiação emitida

 A emissão espontânea acontece quando os elétrons, após liberação dos fótons, voltam a 

níveis energéticos inferiores. O fóton tem uma probabilidade muito maior de ser absorvido por 

um elétron de baixo nível energético, o que caracteriza a emissão espontânea. O processo é 

muito semelhante ao decaimento de radioisótopos, porém em um tempo muito menor, ou seja, 

uma fração de segundo.

 Emissão estimulada é o nome dado à emissão fotônica criada sob determinadas 

condições. A emissão estimulada ocorre quando um átomo excitado recebe o impacto de um 

fóton, que pode ser proveniente de emissão espontânea, e que causará a emissão de outro. 

Verificou-se que um único fóton pode estimular a emissão de vários, caracterizando com isso 

um ganho real, porém para que isto ocorra é necessário haver mais elétrons excitados do que 

não excitados. 

 Em condições normais, a população ou percentual de elétrons é inversamente 

proporcional à quantidade de energia, assim quanto menor é a energia, maior é o número de 

elétrons existentes em determinado nível. A inversão da população existe quando o número de 

elétrons numa faixa de baixa energia é maior do que numa faixa de alta energia, conforme 

ilustrado na Figura 2. 
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 Essa inversão é necessária para a ocorrência da emissão estimulada, nessa condição, o 

fóton tem grande probabilidade de ser absorvido por um elétron do nível mais alto, os quais 

liberarão fótons. A radiação na forma de fótons é emitida de forma desorientada e 

policromática.

Figura 2 - Inversão de população para a emissão estimulada

 Para obter a radiação de forma otimizada, é necessário definir o comprimento de onda e 

a direção de propagação. Basicamente este é todo o esquema de funcionamento de um 

LASER, ou seja, um dispositivo com a condição de produzir uma emissão estimulada de fótons, 

com a possibilidade de direcionar e calibrar os mesmos.

2.1.2 Características do processo de soldagem LASER CO2

Propagação no ar com pouca ou nenhuma divergência do feixe 

Possibilidade de focalização do feixe através de lentes e espelhos 

Alta concentração de energia

Repetibilidade das características físicas e químicas da junta soldada 

 A concentração de energia, decorrente da focalização do feixe, gera calor suficiente para 

produzir a fusão dos materiais, esse processo se destaca por permitir a obtenção de 

características incomuns aos demais processos conhecidos, tais como:

elevadas velocidades de soldagem; 

ausência de contato entre a fonte e a peça a ser soldada; 

baixo aporte térmico (Heat Input).
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Absorção do LASER
CO2 e difração do 
fei e pelo plasmaGas

Direção de Soldagem

Dessa forma, o calor gerado durante a soldagem, é insuficiente para provocar 

deformações, porém o fator que torna a soldagem LASER CO2 interessante, não é a 

quantidade de radiação emitida, e sim a qualidade dessa radiação, pois devido à uniformidade 

do feixe, obtem-se uma perfeita fusão da junta e uma íncidência de defeitos quase nula. 

O feixe do LASER CO2 é direcionado por elementos ópticos, tais como espelhos e lentes 

para uma pequena região na peça, com alta densidade de energia. Uma camada protetora de 

gás inerte é empregada para evitar a oxidação da poça de fusão (metal líquido). A absorção da 

energia pela peça a ser soldada é quem determina a eficiência do feixe, e a energia transferida 

é baseada na energia absorvida, Figura 3. 

   

Figura 3 - Distribuição da energia do feixe LASER CO2 na junta 

2.1.3 Desvantagens do processo de soldagem LASER CO2

A baixa potência dos equipamentos disponíveis no mercado; 

Limitação a pequenas espessuras devido à baixa potência; 

Dificuldade para definir o ponto focal ideal; 

Refletividade de alguns materiais inviabilizando o processo; 

Tolerância de folga para a preparação da junta muito estreita  0,1mm; 

Elevado custo inicial de investimento. 

-1

 +1 

Focalização = zero



24

2.1.4 Vantagens do processo de soldagem LASER CO2

Aporte de energia concentrado; 

Minimização dos efeitos metalúrgicos na ZTA - zona termicamente afetada; 

Zona Termicamente Afetada bastante estreita; 

Pouquíssima ou nenhuma deformação da peça soldada; 

Não requer chanfro por não utilizar metal de adição; 

Melhor controle do aporte térmico possibilitando a soldagem de peças delicadas; 

Menor tempo de soldagem;

Inexistência de eletrodos; 

Inexistência de metal de adição; 

Soldagem de formas complexas; 

Soldagem de regiões inacessíveis, como por exemplo, o interior de um tubo; 

Soldagem de materiais dissimilares; 

Fácil automatização do processo;

Ausência de influência de campo magnético;

Altas penetrações; 

Elevada eficiência.

Além das vantagens acima definidas, em geral, adiciona-se o fato de que, para 

equipamentos com LASER de diodos, conforme SANTOS (1991), o processo passa a possuir 

também uma integração muito boa nos sistemas de produção existentes, pois são facilmente 

montáveis em braços de robôs devido suas pequenas dimensões conseguindo assim uma 

maior mobilidade do feixe. 

Conforme ainda o mesmo autor essa tecnologia, também conhecida por LASER sólido 

tem sido bastante utilizada na automatização das linhas de produção automobilísticas e na 

industria de eletrodomésticos. 
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2.2 Considerações sobre os parâmetros de soldagem LASER CO2

2.2.1 Posicionamento dos espelhos e lentes

 O posicionamento inadequado dos espelhos altera a potência do feixe. O sistema ótico é 

o que determina a diferença entre a potência gerada e a que efetivamente vai atingir a peça, a 

manutenção e a limpeza dos espelhos são imprescindíveis para se evitar defeitos. Nas 

manutenções periódicas deve-se verificar o alinhamento do feixe, e proceder à limpeza das 

lentes com ar seco, espelhos contaminados reduzem em até 10% a potência do LASER, 

espelhos revestidos com molibdênio são mais resistentes à contaminação, a Figura 4 mostra 

um espelho contaminado (esquerda) e outro limpo (direita).

Figura 4 - Espelho contaminado (esquerda), limpo (direita) 

2.2.2 Formato do feixe no LASER CO2

 O diâmetro do feixe incidente é o parâmetro mais importante, pois determina a densidade 

de energia, entretanto, o diâmetro do feixe incidente é muito difícil de ser medido, quando se 

trata de altas potências, considera-se que a distribuição gaussiana do feixe é o modo mais 

vantajoso.

 Os equipamentos modernos de soldagem por LASER CO2 possuem sistemas de  

contrôle computadorizados, para o ajuste da forma e densidade do feixe, em função das 

variações encontradas na peça, durante o trajeto do raio incidente.



26

2.2.3 Distância focal do LASER CO2

 A distância focal é considerada como sendo o máximo ponto de convergência do feixe, o 

ponto ótimo para soldagem está entre -1 e +1 mm, vide Figura 3, sendo que esse 

posicionamento depende da espessura da chapa a ser soldada e da natureza do metal, 

normalmente, o ponto zero é o mais indicado para os aços. 

2.2.4 Potência do LASER CO2

 A penetração está diretamente relacionada com a densidade e com o diâmetro do feixe. 

Considera-se que existe uma perda, devido o sistema ótico de reflexão, e deve-se considerar 

também que a concentração do feixe, a potência, e a velocidade de avanço, irão determinar 

conjuntamente a razão de fusão.

2.2.5 Velocidade de soldagem

 Para uma dada potência, um decréscimo na velocidade de soldagem origina um aumento 

da penetração, podendo conduzir a fusões excessivas do metal, provocando vaporização e 

perda de material, com a conseqüente formação de defeitos. Por outro lado velocidades 

excessivas podem conduzir a uma falta de fusão e ou deformação do cordão de solda. 

2.2.6 Composição e vazão do gás de proteção

 O gás de proteção serve para remover o excesso de plasma, formado na fusão ou 

vaporização do metal, e proteger a poça de fusão contra a oxidação atmosférica. Caso o 

plasma não seja removido, ele poderá absorver e desviar o feixe. A composição e a vazão do 

gás influenciam na penetração do feixe. O gás normalmente utilizado é o Hélio-5.0 que possui 

99,995% de pureza e bom potencial de ionização. Entretanto por questão de custo pode-se 

usar a mistura 75% Hélio e 25% Oxigênio, em ambos os casos a vazão recomendada é de 17,5 

l/min. A Tabela1 mostra as condições básicas para uma boa estabilidade e máxima intensidade 

do feixe. 

Tabela 1 - Condições para estabilidade e máxima intensidade do feixe

Item Valor
Teor de umidade dos gases  0,05 g / m3

Presença de óleo  0,005 mg / m3

Tamanho do filtro  0,05  / m 
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2.2.7 Cuidados na preparação para soldagem 

 A configuração das juntas e as tolerâncias dimensionais na preparação assumem 

fundamental importância no processo de soldagem LASER CO2, pois irregularidades na 

preparação da junta, permitirão ao feixe passar pelas frestas sem interagir com a peça. Como 

foi dito anteriormente, a folga máxima entre as partes para se obter uma boa fusão é de 0,1 mm 

e as bordas devem estar perfeitamente perpendiculares ao plano da chapa e sem rebarbas. 

Para tanto o ideal é que o corte das peças a serem soldadas, seja feito por processo de corte 

LASER. Entretanto o corte pode ser executado em guilhotina mecânica desde que as lâminas 

estejam bem afiadas e sem folga.

Por outro lado não é necessária a eliminação de eventuais pontos de oxidação na região 

da junta a ser soldada. Estudos realizados por Xie e Kar (1996) mostraram que a reflexão do 

feixe LASER CO2 pela superfície da chapa é alta, que a absorção da energia pela peça influi de 

forma significante durante a soldagem, e que a refletividade das chapas de aço laminadas a 

quente situa-se entre 65 e 80%. Contudo na soldagem LASER por CO2 essa refletividade 

diminui cerca de 30% quando a superfície da chapa a ser soldada está oxidada. Em soldagens 

realizadas sobre chapas oxidadas, não foram encontradas porosidades, notou-se apenas um 

ligeiro crescimento de grão, que não teve conseqüências sobre a resistência mecânica, pois os 

valores encontrados com e sem oxidação das chapas foram similares e a ruptura sempre 

ocorreu no metal de base. 

2.2.8 Higiene e segurança na soldagem LASER CO2

Para Conz et al. (1997) a radiação provocada pelo feixe LASER é classificada como não 

ionizante, do tipo UV - Ultra Violeta a qual normalmente é barrada pelos materiais opacos. No 

caso de trabalho com processo LASER CO2 o risco principal é a queima da retina, pela 

concentração do feixe através do cristalino do olho, podendo também haver queimadura de 

pele. Não se deve olhar diretamente para o feixe durante a operação de soldagem. 

As reflexões especulares são tão perigosas como o feixe principal. O alvo deve ser 

absorvente e  não combustível, as paredes e o teto devem ter pintura fosca e a iluminação 

geral deve ser alta, para redução do diâmetro da pupila e, conseqüente, diminuição do risco de 

entrada de energia excessiva no olho. Esta energia pode causar pontos cegos na retina se 

houver incidência direta no olho.
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De maneira geral uma exposição de fração de segundo pode causar um dano 

permanente. As lentes de contato absorvem fortemente a radiação de grande parte do espectro 

infravermelho, em função dessa absorção elas se aquecem, podendo ressecar, portanto existe, 

um risco potencial de aderência das lentes à córnea.

O uso de lentes de contato pode ser, todavia, contra indicado se o ambiente de trabalho 

apresentar outros fatores agressivos como, por exemplo, fumos, poeiras, vapores e gases. O 

grau de aquecimento é em função da intensidade da fonte de radiação e do tempo de 

exposição, o uso de filtro de proteção adequado para a operação de soldagem (EPI) absorve a 

radiação, tornando desprezível o aquecimento da lente de contato. 

2.3 Aspectos metalúrgicos dos aços de alta resistência

Os aços de médio e alto carbono assim como os aços ligados apresentam dificuldades 

para a soldagem, pois o aumento do carbono, assim como, a adição de determinados 

elementos de liga, favorecem a formação da estrutura martensítica. 

Conforme Van Vlack (1970) a martensita é uma fase metaestável, ou seja, ela não se 

transforma na fase de equilíbrio, embora possua maior energia potencial. Nos aços de forma 

geral o carbono tem um papel relevante nessas transformações, pois conforme a temperatura 

diminui, a diferença de energia livre entre a fase austeníta “cfc” e a combinação de ferrita “ccc” 

e cementita torna-se cada vez maior, e, conseqüentemente, a austeníta se torna mais instável. 

Em temperaturas relativamente baixas a estrutura “cfc” se transforma em uma estrutura corpo 

centrado, embora todo o carbono presente permaneça em solução. Em virtude disso a estrutura 

de corpo centrado resultante, que recebe o nome de martensíta é tetragonal e não cúbica. 

Devido à permanência do carbono em solução sólida o escorregamento não ocorre facilmente 

e, portanto, a martensita é dura, resistente e não dúctil. Esse aumento de dureza é da maior 

importância em construção mecânica.

De fato entendemos a importância da martensita quando se imagina a grande quantidade 

de aplicações na área da engenharia mecânica, onde um aumento de dureza pode significar 

uma maior resistência aos esforços, ou mesmo ao desgaste. Contudo, esse aumento de dureza 

conduz a uma diminuição da tenacidade, e quando isso ocorre de forma localizada, como é o 

caso da ZTA - Zona Termicamente Afetada, temos então uma região frágil e, portanto, 

susceptível à fratura.
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Não podemos esquecer que a soldagem consiste num processo de fusão localizada em 

um tempo relativamente pequeno, e que, portanto, introduz alterações metalúrgicas 

expressivas na junta soldada e adjacências. Assim sendo buscamos na literatura especializada, 

informações sobre os mecanismos de formação de trincas associadas à soldagem, objetivando 

a prevenção e a orientação na escolha dos parâmetros. Algumas dessas informações são 

apresentadas no item 2.6. 

2.4 Influência do aporte térmico na soldagem

A quantidade de calor introduzida na soldagem é conhecida por aporte térmico ou energia 

de soldagem (Heat Input). O aporte térmico “HI” para soldagem, em geral, pode ser expresso 

pela equação II:

Equação II: HI = P / Va 

Onde:

HI   =   Energia de Soldagem  Joule.mm 

P    =   Potência da fonte de calor  Watt 

Va   =   Velocidade de avanço  mm / s 

Na soldagem ao arco elétrico, o aporte térmico “HI” é expresso pela equação III:

Equação III: HI = V. I / Va 

Onde:

HI =    Energia de Soldagem  Joule.mm 

V =    Tensão  Volt 

I =    Corrente  Ampère 

Va   =    Velocidade de avanço  mm / s 

A energia de soldagem é uma característica do processo e da técnica de soldagem 

utilizada. Os processos de soldagem do tipo arco submerso ou eletroescoria, por exemplo, 

possuem energia de soldagem elevada, enquanto que processos, onde a área de aquecimento 

é pequena como o processo TIG, são considerados de baixa energia. 

 Quanto mais alto for o aporte de calor (energia de soldagem), maior será a quantidade 

de calor transferido a peça, conseqüentemente, maior será a poça de fusão, mais larga a zona 

aquecida e menor será o gradiente térmico entre a solda e o metal de base. A eficiência de 

transmissão “ ” pode ser considerada constante para um mesmo processo, pois exprime a 
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parcela de energia efetivamente transferida à peça. Perdas decorrentes do aquecimento de 

cabos e eletrodos, respingos fora da poça e resfriamento pelo meio ambiente, fazem diminuir o 

valor de “ ”.

A forma de se controlar o aporte térmico, num determinado processo de soldagem, é 

buscando a condição de potência e velocidade de soldagem, que garantam uma conformidade 

de deposição e uma estrutura cristalina sem grandes alterações, quando comparadas com a 

estrutura original do metal base.

A técnica de soldagem com cordões estreitos assume valores de velocidade de avanço 

bem mais elevados do que a técnica de soldagem com oscilação, e conseqüentemente, com 

menor quantidade de calor introduzida. Valores elevados de aporte térmico podem provocar 

alterações metalúrgicas importantes tais como: a precipitação intergranular de carbetos de 

cromo, ou formação de fase sigma, nos aços austeníticos, ou mesmo um crescimento de grão 

exagerado nos aços ferríticos, sendo que em ambos os casos o resultado final é a diminuição 

da tenacidade do metal depositado ou da zona fundida.

Por outro lado, dependendo da natureza do aço, o aporte térmico pode ser insuficiente, 

levando a uma taxa de resfriamento elevada que por sua vez resultará na formação de 

estruturas duras como, por exemplo, a martensita, aumentado assim o risco de fissuração. 

Conforme Taniguchi (1982), nas vizinhanças da linha de fusão, os grãos cristalinos 

tornam-se grosseiros e, geralmente, isto é acompanhado por uma acentuada fragilização. A 

este fato da-se o nome de fragilização do contorno da solda. Além disso, esta zona pode 

apresentar regiões de concentração de tensões devidas a descontinuidades no pé do cordão 

de solda, do tipo escorrimento “over lap” ou mordeduras, que irão agravar a situação, 

aumentando os riscos de fissuração.

Um método bastante utilizado na prevenção de trincas por fragilização é a determinação 

da temperatura de pré-aquecimento, a partir da maior ou menor probabilidade de formação de 

estrutura martensítica, com isso consegue-se alterar a taxa de resfriamento da poça de fusão, 

atenuando assim a formação de estruturas frágeis.

A determinação da temperatura de pré-aquecimento é possível através da quantificação 

do Carbono Equivalente, que significa dizer, qual o percentual de carbono e de elementos de 

liga, que favorecem a formação da martensita, estão presentes no aço a ser soldado. Para 

tanto pode ser utilizada uma equação desenvolvida por pesquisadores do “IIW - International 

Institute of Welding”, conforme segue: 
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Equação do Carbono Equivalente conforme o IIW 

 Equação IV: 49,0
24

%
2

%
13

%
15

%
5

%%
4

%
6

%%% SiPCuNiVCrMoMnCCeq

sendo:   

  Ceq  0,49 %  -  Boa Soldabilidade

0,5 %  Ceq  0,65% - Média Soldabilidade 

 Ceq > 0,65 %  -  Má Soldabilidade 

2.5 Tipos de fraturas nos aços

São diversos os mecanismos de propagação de trincas, sendo os mais comuns: fluência, 

fadiga, corrosão sob tensão, etc.. Porém, a propagação de trincas não leva necessariamente a 

fratura. A intensidade, a direção e a freqüência dos esforços é que determinarão a fratura, 

quando o limite de resistência mecânica do componente for atingido. Nessas condições 

ocorrerá a fratura, que poderá ser de natureza dúctil ou frágil. 

2.5.1  Fratura dúctil 

Esse tipo de fratura está sempre associado à deformação plástica e, em nível 

microscópico se caracteriza pela presença de alvéolos (dimples), que são microcavidades 

formadas a partir de vazios e ou inclusões. Os aspectos fosco e rugoso, verificados 

macroscopicamente na superfície fraturada, são sinais de deformação plástica extensa e, 

portanto, de ductilidade.

Conforme Callister (1997), a presença de elevadas tensões internas cisalhantes produz 

anomalias microestruturais, gerando microporosidades que se tornam concentradores de 

tensões. A somatória dessas tensões promove um fluxo plástico, na direção do maior esforço, 

aumentando as dimensões dessas microporosidades, formando assim os vazios. Os vazios vão 

se unindo aos seus adjacentes, criando dessa forma o mecanismo básico da fratura dúctil que 

é o coalescimento dos vazios agravado pelas inclusões. 
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2.5.2  Fratura frágil 

Ocorre quando uma transformação metalúrgica fragilizou as ligações intergranulares ou 

conferiu grande dureza aos grãos e portanto baixa tenacidade, podendo estar ou não associada 

ao crescimento dos mesmos. 

A separação intergranular requer baixa energia, pois a trinca segue os contornos de 

grãos e ocorre quando estes são mais frágeis do que a rede cristalina. Esta fragilização ou 

redução na energia para a fratura pode ocorrer devido à ação de diversos agentes tais como: 

radiação, absorção de hidrogênio, precipitações de intermetálicos, fases frágeis junto aos 

contornos dos grãos, etc. Embora as deformações sejam, normalmente associadas à fratura 

dúctil, podem, em alguns casos, serem verificados sinais de deformação plástica na fratura 

frágil, tais como, enrugamento nas paredes dos grãos, ou ainda a presença de marcas em “V” 

conhecidas como marcas de sargento, que podem ser vistas a olho nu, Figura 5. 

O fato é que as fraturas, via de regra, têm as trincas como elemento desencadeante, as 

quais podem ser de diferentes naturezas. As normas de soldagem, como o “ASME Code 

Section VIII Division 1”, consideram as trincas como sendo defeitos inaceitáveis, devido sua 

instabilidade e conseqüente propensão à propagação quando em serviço. Assim sendo, temos 

de agir com muito critério e cuidado na seleção dos materiais e dos parâmetros de soldagem 

para não permitir a ocorrência de trincas.

   
     Figura 5 - Fratura frágil 
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2.6 Trincas causadas pela soldagem

Na soldagem podem ocorrer diversos tipos de trincas. Algumas dependem da natureza 

ou dimensões do metal de base, enquanto outras decorrem do processo de soldagem, no que 

se refere à determinação dos parâmetros de soldagem ou mesmo os cuidados na seleção dos 

materiais de adição. Por vezes elas podem ser influenciadas por condições externas tais como: 

o condicionamento térmico da peça a ser soldada ou pela rigidez da estrutura. As trincas mais 

comuns em estruturas soldadas são: 

mecânica

a quente 

lamelar

fadiga

corrosão intergranular

fragilização pelo hidrogênio 

2.6.1 Trinca mecânica  

A trinca mecânica, Figura 6, é um tipo de fratura frágil, que ocorre repentinamente em 

uma estrutura, mesmo que ela esteja sendo submetida a um nível de tensões abaixo do nível 

correspondente ao escoamento, ou mesmo da tensão de trabalho. As fraturas geralmente têm 

origem em descontinuidades, quer do material, quer da geometria, causadas, na maior parte 

das vezes, por soldagens defeituosa, pois nestes pontos sempre haverá tendência a 

concentração indesejável de tensões e deformações (Taniguchi, 1982). 

Figura 6 - Trinca mecânica ocorrida num rotor de hidrogerador 
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Ela também poderá ocorrer em serviço quando existir tensões residuais e a isso se somar 

outros esforços a trinca aqui apresentada, ocorreu num rotor de hidrogerador, durante o disparo 

da turbina hidráulica. Nesse caso, a força centrífuga e a dilatação térmica somaram-se às 

tensões residuais, ultrapassando a tensão de ruptura do material.

As trincas mecânicas ocorrem normalmente no metal de base, pois as normas que 

regulamentam as qualificações do procedimento de soldagem (QPS), entre elas o ASME Code 

Section IX, prevêem ensaios de tração em corpos-de-prova soldados, onde a condição para 

aprovação, é que a ruptura ocorra no metal de base e fora da solda. 

Soldagens defeituosas dificilmente são observadas no processo LASER, e os esforços de 

contração durante a soldagem são insuficientes para caracterizar uma grande restrição, assim 

sendo, fica relegada apenas, à existência de descontinuidades internas no metal base, a 

ocorrência de uma ruptura frágil. Além disso, o “design” deste novo conceito de rotor não possui 

estruturas rígidas que possam vir a agravar os tensionamentos em trabalho. 

2.6.2 Trinca a quente 

A sensibilidade à fissuração a quente dos aços austeníticos se deve à formação de uma 

película de silicatos em torno dos grãos da austenita. Pode-se evitar a presença desses 

silicatos favorecendo a formação de uma fase susceptível de precipitar entre os grãos, que é a 

ferrita . Entretanto um excesso de ferrita pode reduzir a ductibilidade característica da 

austenita. É importante também haver um controle sobre os níveis de silício, os quais não 

devem ser superiores a 0,6%, sob o risco de aumentar a sensibilidade à fissuração a quente, 

(SÉFÉRIAN, 1965). 

Por outro lado, a trinca a quente também pode ocorrer nos aços ao carbono, sendo sua 

origem bastante diferente do caso anterior. Nesse caso, elas surgem nos processos de alta 

taxa de deposição, como o arco submerso ou arame tubular, quando os parâmetros de 

soldagem permitem uma altura muito grande em relação à largura do cordão.

A trinca irá ocorrer na região central do cordão, e será tanto mais favorecida sua 

formação quanto maiores forem os níveis de impurezas existentes no metal de base. As 

impurezas a que nos referimos são notadamente os óxidos, sulfetos ou silicatos eventualmente 

encontrados dispersos nos aços laminados. Essas partículas não metálicas, durante o processo 

de fusão do metal, não se fundem e permanecem dispersas no banho de metal líquido.
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Durante o resfriamento, as dendritas, formações características da zona de fusão, agem 

como cunhas segregando essas partículas na linha de centro do cordão, formando assim uma 

região fragilizada pela alta concentração de elementos não metálicos.

 Os esforços resultantes da contração, decorrente do resfriamento, agem sobre o cordão 

provocando a trinca, a Figura 7 mostra esquematicamente o corte transversal de um cordão de 

solda, ilustrando uma trinca a quente, esse tipo de trinca é assim denominado, pois ocorre, 

normalmente, em altas temperaturas, acima de 300° C, quanto maior for a vinculação das 

partes que compõem a junta, maior será a probabilidade de ocorrência de fissurações. 

 Na soldagem LASER CO2, devido à altíssima energia e a grande velocidade de avanço 

do feixe em relação à peça, a zona de fusão é pequena e resfria muito rapidamente. Assim 

sendo, mesmo que o metal de base contenha impurezas, não haverá massa líquida nem tempo 

suficiente para a ocorrência desse tipo de trinca. 

Figura 7 - Corte transversal de um cordão de solda - trinca a quente

2.6.3 Trinca lamelar 

A trinca lamelar ocorre em soldagens estruturais de aços, normalmente em altas 

espessuras, quando nas soldagens em ângulo, a chapa é carregada no sentido ortogonal à 

espessura, também conhecida como direção “Z”. A Figura 8 mostra uma estrutura soldada, 

onde os esforços decorrentes da contração do metal de solda incidem fortemente na direção 

“Z”. A Figura 9 apresenta a macrografia de uma trinca lamelar onde observamos sua geometria 

típica, ou seja, ela está alinhada com a junta soldada, totalmente inserida no metal de base e 

possuem o formato de uma escada.
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Uma das causas desse tipo de trinca são as inclusões não metálicas, óxidos, sulfetos e 

silicatos, presentes nas chapas de aço laminadas, que diminuem a resistência das mesmas 

para esforços na direção Z, devido estar a extricção diretamente ligada ao grau de pureza do 

metal. Outro fator desencadeante da fissura é a forma e o grau de rigidez da estrutura.

Existem métodos, já desenvolvidos, para prevenção de trinca lamelar. Eles consistem 

basicamente em avaliar o nível de estricção requerido para suportar uma determinada condição 

de soldagem. O IIW - International Institute of Welding, considera alguns fatores de influencia 

tais como: espessura da chapa carregada, dimensão da solda, tipo de chanfro, temperatura de 

pré-aquecimento e o grau de rigidez da junta.

A partir desses dados consegue-se definir qual deve ser a estricção mínima do material, 

determinada pelo ensaio de tração em um corpo-de-prova retirado no sentido ortogonal à 

espessura da chapa. Os valores de estricção, ou “Fator Z”, adotados comercialmente pelas 

usinas siderúrgicas são: 15%, 25% e 35%.

Esse tipo de fissura não ocorre em chapas finas onde o fator de redução pela laminação 

é elevado e, portanto, a dispersão das impurezas é grande, além disso, estaremos soldando 

chapas finas em junta de topo e conseqüentemente não existirá carregamento na direção Z, 

assim sendo, não existe razão para preocupação com esse tipo de trinca em nosso estudo. 

Figura 8 - Detalhe estrutural crítico para trinca lamelar 

Junta crítica 

      Nervura  

   Vaso cilíndrico Disco rígido 
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FIGURA 13 - Trinca lamelar 

               Figura 9 - Macrografia de uma trinca lamelar 

2.6.4 Trinca por fadiga

A trinca por fadiga, Figura 10,  ocorre em elementos ou componentes mecânicos sujeitos 

a esforços cíclicos em elevada faixa de tensões. O termo fadiga se aplica as alterações sofridas 

pelo material quando submetido a tais solicitações que podem ser simples tração, compressão, 

flexão, torção ou a combinação das mesmas. A vida do material ou junta soldada depende do 

número de ciclos ao qual ele é submetido, sendo função da amplitude da tensão aplicada. 

Muitas vezes o metal se rompe, quando solicitado a repetidos carregamentos, com níveis 

de tensão inferiores aos valores admissíveis, estaticamente. O limite de fadiga de um material, 

ou de uma junta soldada é estimado através da solicitação do mesmo a carregamentos cíclicos 

padronizados.

As curvas representativas do comportamento do material em relação à fadiga podem ser 

apresentadas em gráficos, com escalas logarítmicas ou semilogaritimicas, considerando-se o 

nível de tensões (S) como ordenadas e o numero de ciclos (N), até a falha do material, como 

abscissas. Os defeitos de soldagem de uma forma ou de outra favorecem a ocorrência de 

concentração de tensões provocando a redução da resistência à fadiga das juntas soldadas. As 

microtrincas e ou mordeduras perpendiculares à direção da atuação das tensões, são as que 

causam as maiores concentrações de tensão. (TANIGUCHI, 1982). 

Cordão
de solda

Trinca
Lamelar
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Figura 10 - Marcas de catraca nas bordas de eixo de aço fraturado por fadiga

2.6.5 Trinca por corrosão

Existem duas categorias de corrosão que podem levar uma junta soldada à ruptura, a 

corrosão sob tensão que pode ser intergranular, transgranular ou mista, e que caracteriza-se 

por ser um fenômeno eletroquímico onde o metal tende a se ionizar na presença de um 

eletrólito, ou pela ação galvânica entre metais de diferentes potenciais elétricos, o processo 

corrosivo pode ser agravado nas juntas soldadas pela presença de mordeduras ou 

sobreposições “over lap”. 

 A segunda maneira é a chamada sensitização, que ocorre mais notadamente nos aços 

inoxidáveis austeníticos, particularmente quando os mesmos são expostos a temperaturas 

elevadas, acima de 500° C, nessas condições poderão ocorrer, precipitações de Carbetos de 

Cromo no contorno de grão, fragilizando a estrutura e ao mesmo tempo empobrecendo a região 

vizinha aos mesmos pela diminuição do elemento cromo (SÉFÉRIAN, 1965). 

Esses grãos assim afetados darão inicio ao um processo corrosivo e a partir daí poderão 

surgir microfissuras, que em função dos esforços atuantes sobre o componente poderão se 

transformar em trincas, Figura 11. 
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 O material escolhido para esse desenvolvimento não se enquadra na categoria acima 

descrita, e o ambiente de trabalho de um hidrogerador não é agressivo, portanto, não iremos 

nos preocupar com esse tipo de fissuração.

Figura 11 - Trinca por corrosão Intergranular 

2.6.6 Fragilização pelo hidrogênio

Conforme Million (1971) as influências do hidrogênio sobre as propriedades dos aços são 

descritas como sendo extremamente variadas e tem sido objeto de muitos estudos até o 

momento. Porém a mais freqüente das afirmações é a redução da ductilidade e da tenacidade 

dos aços sob influência de pequenas quantidades de hidrogênio. Isso equivale a dizer que, 

nessas condições, irá ocorrer uma diminuição das propriedades plásticas e da resistência a 

ruptura.

A grande interação existente entre os átomos de hidrogênio e os de carbono, resulta que 

o hidrogênio dificulta a saída do carbono da solução sólida agindo, portanto como um 

estabilizador da martensita. O hidrogênio dissolvido na estrutura cristalina do aço também 

provoca um crescimento de dureza.
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O mecanismo de fissuração devido ao hidrogênio tem por principio as pressões internas, 

geradas pelo aumento de volume, que ocontece quando o hidrogênio, que após ter sido 

introduzido na estrutura do aço em sua forma atômica H+, passa a se agrupar, atraído pelas 

tensões internas, e se transforma em hidrogênio molecular H2, com um grande aumento de 

volume. Isso ocorre em temperaturas baixas, menores que 150º C. 

A pressão gerada pode facilmente ultrapassar o limite de escoamento, e associada à 

fragilidade causada pela formação da martensita, na zona termicamente afetada (ZTA), introduz 

deformações plásticas que dão origem as microfissuras intergranulares e transgranulares.

As integrações dessas microfissuras darão origem a trinca conhecida como, trinca de 

Fragilização pelo Hidrogênio, esse tipo de trinca ocorre mais freqüentemente nos processos de 

soldagem tradicionais onde normalmente a presença de água proveniente da umidade nos 

eletrodos ou fluxos eletrocondutores, favorecem a introdução do hidrogênio na poça de fusão, 

uma vez que a molécula da água se decompõe no arco elétrico liberando o hidrogênio. No 

processo LASER CO2, pelo fato de não existir metal de adição esse risco está excluído.

Deve-se, entretanto considerar o fato de que o processo LASER CO2, embora sendo de 

alta energia, tem um baixo aporte térmico (Heat Input), em virtude da velocidade de soldagem 

bastante elevada. Por conseqüência, o metal fundido solidifica, e resfria também a uma 

velocidade muito grande, facilitando assim a formação de estrutura martensítica na Zona 

Termicamente Afetada - (ZTA). 

As tensões residuais da soldagem podem ser consideradas como sendo o terceiro fator 

responsável pela formação da trinca, portanto, na soldagem de estruturas com alta restrição 

para as contrações deve-se tentar diminuir ao máximo os outros fatores. 
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2.7   Exemplos de aplicações industriais da soldagem por LASER

2.7.1 Aplicação da soldagem LASER CO2 na indústria automobilística

 As aplicações do Processo de Soldagem LASER CO2 são inúmeras e podemos citar como 

principais a soldagem de baterias de lítio, a soldagem das válvulas para motores de combustão 

interna, a soldagem de micro componente eletrônico, etc. O setor de implantes odontológicos 

também tem utilizado a soldagem LASER YAG para união de próteses elaboradas em liga de 

metálicas diversas, particularmente em titânio. 

 A aplicação da soldagem LASER CO2 para chapas finas de aço tomou grande impulso na 

década de 90, tendo encontrado na indústria automobilística, talvez, a sua maior aplicação. 

Nela tem sido amplamente explorada a possibilidade de se estampar componentes estruturais 

ou de revestimento para veículos, utilizando diferentes espessuras de chapas num mesmo 

“blank”. Entenda-se “blank” como sendo a chapa planificada na forma e dimensões adequadas 

à operação de repuxo. Nesse caso, chapas de diferentes espessuras são soldadas por 

processo LASER CO2, formando assim o “blank” conforme mostra a Figura 12. 

       Figura 12 - “Blank” com 3 espessuras

 Os cálculos dos esforços mecânicos, por elementos finitos, podem determinar com 

precisão as áreas de maior e de menor solicitação no veículo e, portanto, permitir a definição do 

posicionamento da emenda por solda. Dessa forma obtém-se uma interessante diminuição de 

peso nos veículos, reduzindo os custos com a matéria prima, ao mesmo tempo em que 

aumenta o rendimento do mesmo, pois o veículo se torna mais leve, vide Figura 13. 
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Figura 13 - Componente soldado a LASER CO2 e posteriormente estampado 

 Nesse caso a soldagem por LASER CO2 é executada sobre chapas cortadas 

mecanicamente em guilhotinas de precisão. Esse cuidado é para assegurar que a aresta 

cortada não sofra deformações e fique isenta de rebarbas, pois isso traria dificuldades na 

execução da soldagem, onde normalmente é requerida folga máxima de 0,1 mm. Para não 

haver perda de potência pela fuga do feixe LASER através da folga, e melhorar o formato da 

região fundida, o equipamento pode ser dotado de um disco de aço com elevada dureza, que 

percorrerá a junta no momento da soldagem antecipando-se ao feixe, promovendo um ligeiro 

esmagamento das bordas a serem unidas.

 A Figura 14 mostra a macrografia de uma junta, com espessuras diferentes, soldada com 

LASER CO2, onde a diferença das espessuras não introduziu nenhum tipo de defeito na junta 

soldada e a geometria final do cordão de solda apresentou uma transição suave, 
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Figura 14 - Soldagem LASER CO2 em diferentes espessuras

 Essa tecnologia de fabricação é denominada “Tailored Blank”. Apesar de relativamente 

recente, já demonstra um enorme potencial de crescimento, em nível mundial, como pode ser 

observado na Figura 15, estes dados foram fornecidos pela Ferrolene Ind. e Com. de metais, 

tendo sido extraídos de uma apresentação da Soldronic (fabricante de equipamentos, com sede 

na Suiça) em 2002. Além da redução de custos, essa prática está alinhada, inclusive, com a 

Qualidade Ambiental, ISO 14000, pois diminui o impacto na natureza, no momento em que 

reduz o consumo das reservas de minério de ferro.

        

Figura 15 - Desenvolvimento do mercado - “Tailored Blanks” 
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2.7.2 Processos de soldagem híbridos 

Um estudo feito para soldagem LASER de aços de alta resistência, Gonçalves e Salema 

(2001), previram uma combinação de processos, LASER CO2  e “Tungsten Inert Gaz-TIG”, 

onde o TIG tinha como objetivo aquecer a junta durante a soldagem, para diminuir a taxa de 

resfriamento e minimizar a formação martensítica. Os resultados foram satisfatórios, contudo, 

essa é uma solução laboratorial, segundo o autor, e na prática seria antiprodutiva. A Figura 16 

ilustra o referido ensaio. 

        Figura 16 - Soldagem híbrida LASER CO2 + TIG 

Por outro lado, a soldagem híbrida, onde se combina LASER Nd YAG com (Tungsten 

Inert Gaz) TIG, que é um processo ao arco elétrico com transferência metálica, tem tido grande 

sucesso na industria automilística americana.

Nesse caso o feixe LASER é dirigido diretamente na poça de fusão, pré-aquecida pelo 

arco elétrico do TIG, e provoca um ponto quente que atinge o ponto de vaporização da liga 

metálica, formando uma cavidade no metal de solda. Isso resulta em uma maior penetração 

com velocidades de avanço mais elevadas, produzindo um ganho importante na produtividade.

A energia requerida é determinada pela temperatura de absorção e pela somatória das 

energias perdidas pela condução e pela irradiação. Essa aplicação ganha ainda mais interesse 

pelo fato dela poder ser utilizada com sucesso em ligas de alumínio, pois essa tecnologia de 

fabricação de automóveis, permite uma redução de até 40% em peso na estrutura do veículo.

TIG
GAS

LASER



45

2.7.3  Soldagem por Laser Nd: YAG em ligas de alumínio

 A soldagem laser de alumínio, conforme Vilaça, Gonçalves e Quintino, (2000), 

apresenta um potencial interessante devido à elevada densidade de energia do feixe LASER e 

a consequente obtenção de cordões de soldagem de elevada taxa de penetração e largura, 

quando comparado ao que ocorre em outros processos de soldagem por fusão. Além disso a 

produtividade obtida em soldagem LASER é mais elevada. O LASER CO2 é utilizado na 

soldagem de alumínio numa diversidade de aplicações, entre as quais se podem referir as 

(tailored blanks) utilizadas na indústria automobilística. A utilização de lasers Nd-YAG possui 

uma flexibilidade de transporte do feixe, e uma elevada potência que abrem novas perspectivas 

no campo de utilização desta tecnologia.

Na soldagem LASER, uma vez que o diâmetro do feixe é da ordem de décimos de 

milímetro, a zona de processamento é muito pequena. Assim torna-se necessário uma 

preparação extremamente cuidadosa. As superfícies a soldar devem ser usinadas, para 

garantir um ajuste linear da junta. Caso contrario, o feixe perde-se nos espaços existentes e a 

soldagem não é eficaz. Além disso, a soldagem LASER requer uma fixação especial, pois a 

usinagem não garante por si só a união perfeita das partes. Utilizou-se o laser Nd: YAG em 

modo pulsado e os principais parâmetros verificados foram a potência do feixe, a energia por 

pulso, a freqüência e tempo de pulso, a velocidade de soldagem, e a vazão do gás de proteção. 

A Tabela 2 mostra as principais características da liga de alumínio 5182-T4 utilizada no trabalho 

desenvolvido por Vilaça, Gonçalves e Quintino, (2000). 

Tabela 2 - Características da liga 5182 -T4

Composição [%] 

  Al  -  95,2 

Mg - 4,5 

  Mn - 0,35 

Massa específica ( )  - [g/cm3] a 20º C 2,65

Condutibilidade térmica (c)  - [W/m.K] a 20º C 123 

Temperaturas [ºC]              “Liquidus” 

            “Solidus” 

638

577

Coeficiente linear de expansão térmica ( ) - [ m/m.K]

- 50 ~ +20º C 

20 ~ 100º C 

20 ~ 200º C 

20 ~ 300º C 

22,2

24,1

25,0

26,0
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 Analisou-se ainda a soldabilidade dessa liga, e verificou-se que a série 5XXX encontra-se

entre as mais facilmente soldáveis. No entanto, o alumínio apresenta algumas características, 

que são problemáticas para a soldagem LASER, tais como: 

elevada condutibilidade térmica - Este valor é quatro vezes maior que no aço carbono 

assim, portanto é necessária uma potência quatro vezes superior, para obter, 

localmente, o mesmo gradiente de temperatura que no aço carbono. 

alto coeficiente de expansão - Juntamente com a elevada condutibilidade térmica, 

provoca distorção durante a soldagem sendo tanto mais elevado, quanto mais baixa for 

a velocidade de soldagem. 

comparativamente ao LASER CO2, o LASER Nd: YAG apresenta um comprimento de 

onda bastante inferior ( Nd: YAG  1,064 m;  CO2  10,64 m). O laser de Nd: YAG 

permite tempos de pulso extremamente pequenos, mas o mais comum é usar-se um 

tempo de 1 ms ou em alguns casos, tempos de 2,5 ou 8 ms.

  Uma definição importante em modo pulsado é a percentagem de ciclo activo (Du), ou 

seja, a parte do ciclo em que é fornecida energia.

 Este valor é dado por: 

                Equação V: %100
)( ba

aDu

 Os parâmetros usuais para soldagem laser Nd: YAG em alumínio 5182 em junta de topo 
são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Parâmetros para soldagem laser Nd: YAG em alumínio 5182 
    Espessura  7 mm 

    Potência máxima do feixe  5 kW 

    Freqüência 100 Hz 

    Velocidade de soldadura 25 mm / s 

Tipo Argônio     Gás de proteção 
Vazão 0,5 l / s 

Pa (kW) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 

Du (%) 100 90 80 70 60 50 
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A diminuição de penetração, observada no cordão deve-se ao aumento da espessura da 

camada superficial de óxidos, com o aumento da temperatura. Resulta assim, uma elevada 

refletividade do feixe, que não permite absorção de energia e conseqüente fusão do metal. Este 

fato, juntamente com a elevada condutibilidade térmica do alumínio, é responsável pela falta de 

penetração.

Neste trabalho, concluiu-se não ser possível soldar estas ligas de alumínio, com os 

valores de potência média disponíveis, uma vez que foram explorados todos os parâmetros. 

2.7.4 Soldagem LASER de metal duro 

Quintino e Costa (2002), abordam as potencialidades da soldagem por LASER de 

pastilhas de Carboneto de Tungsténio (WC) / Cobalto (Co) (metal duro) com aço, analisando o 

estado da arte da soldagem de metais duros. Neste estudo foram realizadas soldagens com 

LASER CO2 (cw), Nd: YAG (cw) e Nd: YAG (pw), contribuindo para o aumento da durabilidade 

das ferramentas de corte que utilizem metais duros, incrementando a produtividade, 

essencialmente em aplicações onde são desenvolvidas altas temperaturas, com um 

conseqüente aumento da vida das ferramentas. 

O interesse dos metais duros reside, essencialmente, nas suas propriedades particulares, 

quando superam a capacidade dos metais. Estes materiais têm aberto novas possibilidades 

onde se requer condições de alta temperatura, elevados esforços e desgaste. No entanto, o 

elevado custo do seu processamento, a difícil execução de formas complexas e a baixa 

resistência ao choque térmico são aspectos negativos que têm limitado o uso mais amplo dos 

metais duros.

As soldagens executadas com LASER Nd: YAG (cw) foram efetuadas com um 

equipamento de potencia máxima de 3 kW. Este LASER permitia um movimento 3D no espaço 

uma vez que estava acoplado a um robô de soldagem com 8 eixos. Durante a soldagem 

variaram-se os parâmetros potência (P), velocidade (v), distância do ponto focal vertical e o 

desvio do feixe em relação à junta. 

As soldagens com Laser de Nd: YAG (pw) foram executadas com um equipamento de 

300 W de potência média e pulso de potencia máxima de 6 kW. O pulso de potência (Pp), o 

tempo de pulso (tp), a freqüência de pulso (f), a velocidade, a distância do ponto focal vertical e 

o desvio do feixe em relação à junta foram variadas.
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As soldagens com laser de CO2 (cw) foram realizadas com um equipamento com uma 

potência máxima de 6 kW. A potência, a velocidade, e a distância do ponto focal vertical e o 

desvio do feixe em relação à junta foram variadas. Algumas soldas realizadas provocaram a 

fissuração do metal duro. O gás de proteção utilizado foi o argônio. Uma vez que os metais 

duros são materiais frágeis e sensíveis ao choque térmico, um parâmetro muito importante de 

controlar é a distância horizontal do laser à junta - tw, de forma a não sobreaquecer o metal 

duro, como pode ser visto na Figura 17. 

Estudos preliminares efetuados com LASER incidindo sobre metais duros mostraram que 

é possível realizar cordões sobre estes materiais, mas os cordões obtidos apresentam elevada 

porosidade a qual pode induzir a fissuração das peças. Em soldagem por LASER, é comum se 

controlar parâmetros como potência, velocidade, posição do ponto focal e gás de proteção. No 

entanto o desvio do feixe em relação à junta (tw) é um parâmetro poucas vezes levado em 

conta. Uma vez realizadas as soldagens,  os corpos-de-prova foram inspecionados visualmente 

 para constatação da qualidade do cordão obtido e observação da existência, ou não, de 

fissuras macroscópicas.  

Figura 17 - Parâmetros controlados durante a soldagem 

Após este primeiro procedimento foram retiradas diversas amostras de cada corpo de 

prova soldado, de forma a permitir estudar, ao longo da seção transversal, a forma do cordão, a 

zona termicamente afetada (ZTA), as macro estruturas e micro estruturas formadas.

Nas macrografias de alguns cordões obtidos, mostrado nas Figuras 18, 19 e 20, 

constatou-se que o aspecto dos cordões depende do tipo de LASER utilizado. As dimensões 

dos cordões dependem fortemente do diâmetro de focalização do LASER (spot), bem como da 

troca térmica, além disso, verificou-se que as pastilhas do tipo K10 apresentam deformações 

menores quando comparadas com as do tipo K40 soldadas com os mesmos parâmetros. 
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Figura 18 - Micrografia do corpo de prova K10 - LASER Nd: YAG

        Figura 19 - Micrografia do corpo de prova K40 - LASER Nd: YAG

Figura 20 - Micrografia do corpo de prova K40 - LASER CO2
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Devido à geometria particular dos corpos de prova, não foi possível realizar ensaios de 

tração, pois devido ao seu comportamento frágil os metais duros normalmente são submetidos 

somente à flexão e compressão. Por outro lado, as ferramentas de corte, onde estes materiais 

serão utilizados são submetidas essencialmente a esforços de compressão. Não havendo 

ensaios normalizados para este tipo de junta, optou-se pela realização de ensaios de flexão 

comparativos, conforme esquematizado na Figura 21. A carga foi aplicada somente sobre a 

pastilha de metal duro, sendo centrada em relação ao seu comprimento e largura, provocando 

esforços de cisalhamento no cordão de solda e no metal duro.

A peça de aço estando engastada não pôde fletir. Os ensaios de flexão foram realizados, 

até à ruptura das peças, numa máquina de testes universal com uma célula de carga de 10 kN 

e com uma velocidade do pistão de 0.5 mm/min. Como já se referiu anteriormente, um 

parâmetro fundamental para a qualidade das juntas obtidas é tw - desvio do feixe em relação à 

junta (para o lado do aço). Considera-se tw=0 mm quando o feixe é localizado exatamente 

sobre a junta (linha de união dos materiais). A distância “tw” é considerada positiva quando o 

feixe é desviado para o lado do aço. 

As pastilhas K10 e K40 apresentaram um comportamento idêntico, embora as K40 

apresentem resistências mecânicas bastante superiores (exceto para o caso de tw = 0). Para 

tw = 0.2 e 0.3 a resistência mecânica dos corpos de prova aumentam. O fato de se atingirem 

melhores resultados com tw = 0.3 deve-se, provavelmente, ao fato de se ter focado o feixe 

laser a distâncias maiores do metal duro, de forma que o mesmo não foi submetido a tensões 

de origem térmicas elevadas. Há que se ter em conta que os cordões e a ZTA obtidos tem uma 

dimensão bastante elevada, devido ao grande aporte térmico.

Figura 21 - Ensaio de flexão realizado na solda do metal duro 
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2.7.5  Soldabilidade dos aços galvanizados de baixo carbono por LASER CO2

Conforme Chung, Rhee e Lee (1999), os aços de baixo carbono galvanizados utilizados 

na industria automotiva, apresentam grande variação em sua soldabilidade dependendo do gás 

de proteção utilizado. Neste estudo foram avaliados os efeitos do Hélio, do CO2, do Argônio, do 

N2 e da mistura 50% Argônio + 50% Nitrogênio, e percebeu-se que o índice de embutimento 

(Erichsen) e a penetração da solda estão diretamente relacionadas com o tipo do gás utilizado. 

Entretanto, ficou também explicito que a velocidade de soldagem máxima e a vazão do gás são 

igualmente responsáveis pelos resultados, pois elas interferem diretamente na forma e na 

profundidade da zona de fusão.

As principais funções dos gases de proteção na soldagem LASER são as de proteger a 

poça de fusão e minimizar o nível de respingos, pois tais projeções são indejesáveis, no sentido 

em que, elas podem poluir as lentes do LASER. Quando um feixe LASER de alta potência 

atinge o metal, o mesmo se liquefaz e vaporiza, então um plasma composto por íons metálicos, 

gasosos, vapores, e elétrons, se forma sobre a peça protegendo a zona de fusão. Dependendo 

do poder ionizante desse gás essa proteção será mais ou menos efetiva, o estudo mostrou que 

para se atender um alto índice de embutimento, o gás Helio e o 50% Ar + 50% N2, mostraram-

se satisfatórios. A Figura 22 mostra a relação obtida entre os diversos gases utilizados. 
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Figura 22 - Efeito do gás de proteção na resistência à fratura 
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2.7.6 Soldagem LASER CO2 dos aços de alta resistência e baixa liga 

Conforme Onõro e Ranninger (1995), os aços de alta resistência e baixa liga - ARBL, são 

um grupo de aços baixo carbono, concebidos para atingir altos valores de resistência mecânica, 

além de possuírem boa resistência à corrosão. A soldagem LASER dos aços ARBL pode 

aumentar a produtividade industrial nos mais diversos campos de atividade. Esse tipo de aço 

apresenta limite de escoamento superior a 270 MPa, e é fornecido na condição normalizado. A 

adição de elementos de liga aumenta sua temperabilidade e ajuda no controle do tamanho de 

grão. A soldagem LASER desse tipo de material mostra-se atrativa, pois ela permite um baixo 

aporte térmico, pouca deformação, e altas velocidades de soldagem. Neste estudo foi 

observado o comportamento à fadiga da junta soldada por processo LASER CO2. Foram 

utilizadas chapas com 6 mm de espessura de uma liga com 0,12% de carbono, estando o 

carbono equivalente em 0,25%, o limite de escoamento apresentou valores de 435 MPa, a 

resistência à tração acima de 560 MPa, e o tamanho de grão conforme ASTM igual a 8.

Foi utilizado um equipamento com 6 kW de potência. A focalização do feixe foi através de 

espelho parabólico, e o gás de assistência utilizado foi o Helio, fornecido por sistema coaxial. O 

ponto de focalização adotado, foi 1 mm a partir da superfície inferior da chapa de teste. A 

Figura 23 mostra os resultados obtidos, onde os pontos representam o inicio das trincas, 

verificadas por análise microscópica. As cargas apresentadas são a máxima tensão nas fibras 

externas dos corpos-de-prova. A curva nos mostra que para tensões inferiores a 300 MPa  o 

tempo para inicio de fissuração torna-se infinito, ou indeterminado. 
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Figura 23 - Curva de Fadiga de um aço ARBL soldado por LASER CO2

3 MATERIAIS E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.1 Considerações sobre o material utilizado 

 Foi necessária uma pesquisa sobre os materiais existentes no mercado, junto às usinas 

siderúrgicas, para definir um material que atendesse as propriedades mecânicas requeridas e 

possuísse boa soldabilidade. Para tanto, foram avaliados os aços ao carbono e os de baixa liga 

disponíveis no mercado que atendessem as dimensões pretendidas. O material que apresentou 

características mais adequadas aos requisitos do projeto em questão foi um aço ARBL 

produzido pela Usiminas em tiras a quente sob a denominação USI SAR 65A. O mesmo é 

normalmente fornecido em bobinas com espessuras entre 3,00 mm e 5,00 mm, e com larguras 

entre 900 mm e 1160 mm. Foi escolhida a espessura de 3 mm, devido à dificuldade de 

manuseio em espessuras maiores, e a largura de 1160 mm, para formar o disco, chapa do 

rotor, com 2 segmentos de 180°.

3.2 Propriedades do material utilizado

A chapa de aço laminada a quente, USI SAR 65A, com 3 mm de espessura, fabricada 

pela Usina Siderurgica Usiminas - Ipatinga MG, deve possuir, conforme especificado pelo 

fabricante, composição química e propriedades mecânicas, conforme mostrado nas tabelas 4 e 

5 respectivamente. 

Tabela 4 - Composição química em % por massa

Símbolo Elemento Valor (%) 

C Carbono  0,18 

Mn Manganês 0,9 - 1,5 

Si Silício  0,55 

P Fósforo  0,03 

S Enxofre  0,03 

Cr Cromo  0,35 

Nb + V Nióbio + Vanádio  0,15 
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     Tabela 5 - Propriedades mecânicas

           Descrição        Unidade           Dados 

Resistência à Tração MPa 620 - 720 

Limite de Escoamento MPa  550 

Alongamento  (50 mm) %  12 

3.3 Controle do material no recebimento

 Após recebimento das chapas foram realizados ensaios e exames para confirmação das 

propriedades mecânicas e composição química do material. Os corpos-de-prova foram 

retirados da chapa conforme mostra a Figura 24, buscando a região mais crítica da chapa, ou 

seja, os mesmos foram localizados na linha de centro, onde existe uma maior probabilidade de 

concentração de impurezas. Os ensaios químicos e mecânicos foram realizados nos 

laboratórios internos da ALSTOM Power Taubaté. 

   Figura 24 -  Distribuição dos corpos-de-prova na chapa de aço  
                 
   Legenda: 

TT Tração Transversal 

HB   Dureza Brinell 

AQ   Análise Química 

EM   Ensaio Metalográfico 

DT  Dobramento Transversal 

TT HB AQ EM
DT

Sentido da Laminação Linha de 
centro da 
chapa
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3.3.1 Ensaio de Tração Transversal - TT  

Foram executados ensaios de tração transversal conforme método de ensaio definido 

pela norma ASTM A370, os corpos-de-prova foram cortados por processo LASER, seguindo 

distribuição e orientação mostradas na Figura 24, tendo sido arredondadas por limagem as 

arestas dos mesmos. O equipamento utilizado foi uma máquina universal de ensaio, MAN 

Eletrohidráulica, com Certificado de calibração da Dinateste DNTT/180c03, emitido em 

27/03/2003, Figuras 25 e 26. Os ensaios foram realizados a temperatura ambiente (22°C) com 

o objetivo de verificar a resistência à tração, o limite de escoamento e o alongamento do 

material.

3.3.2 Ensaio de Dobramento Transversal - DT 

Foram cortados corpos-de-prova conforme dimensões definidas pela norma ASME, 

Seção IX, por processo de corte LASER conforme distribuição e orientação mostradas na 

Figura 24, tendo sido arredondadas por limagem as arestas dos corpos-de-prova. O ensaio de 

dobramento foi realizado com raio de 20 mm e uma curvatura de 180º. O equipamento utilizado 

foi uma máquina universal de ensaio, MAN Eletrohidráulica, com Certificado de calibração da 

Dinateste DNTT/180c03, emitido em 27/03/2003, Figuras 25 e 26.

Figura 25 - Máquina universal de ensaios
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Figura 26 - Certificado de calibração da máquina universal de ensaios
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3.3.3 Ensaio Metalográfico - EM 

As amostras extraídas da chapa de aço por corte mecânico foram embutidas em resina e 

lixadas, utilizando-se uma seqüência de lixas até a grana 1000. A seguir foi executado 

polimento com pasta de diamante de 6 m até 1 m, onde se pretendeu obter uma superfície 

isenta de riscos para a análise metalográfica. Para o ataque químico foi utilizado o Nital 2% 

(98% de álcool puro e 2 ml de acido nítrico - HNO3).  O ataque foi feito por imersão durante 30 

segundos, seguido de lavagem em água corrente, e secagem por ar quente após aplicação de 

álcool. As micrografias foram feitas em um microscópio Nephot, da Carl Zeiss Jena, do 

Departamento de Materiais da UNESP de Guaratinguetá, com ampliações de 100 a 250 vezes, 

para verificação da estrutura e do nível de inclusões no metal de base, conforme ASTM E45.

3.3.4 Dureza Brinell - HB 

Os ensaios de dureza Brinell foram realizados em 3 amostras conforme distribuição 

mostrada na Figura 24. Foram realizadas 5 medições para cada corpo-de-prova. O 

equipamento utilizado nas medições foi um Durômetro da marca, Reicherter modelo BVR 

187.5H, com Certificado de calibração da Dinateste DNTT/801c03, Figuras 27 e 28. 

3.3.5 Análise Química - AQ 

 As análises químicas para determinação das porcentagens de carbono e enxofre 

presentes no material foram realizadas pelo método de combustão direta, enquanto o 

manganês, silício, fósforo, cromo, nióbio e vanádio foram quantificados por espectrofotômetro 

de absorção atômica. As amostras foram retiradas da chapa de aço, conforme distribuição 

mostrada na Figura 24.
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Figura 27 - Durômetro 
 Figura 28 - Certificado de calibração do durômetro 
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3.4 Equipamento de soldagem LASER CO2

Foi utilizado neste desenvolvimento um equipamento de soldagem “SOLDRONIC” 

projetado e construído na Suíça, sendo o mesmo, dotado com uma fonte LASER CO2 da 

TRUMF alemã, com 8000 Watts de potência. A Figura 29 mostra uma vista geral do 

equipamento, que é de propriedade da Ferrolene.

O sistema de posicionamento de peças é de grande precisão e consiste de uma mesa em 

estrutura de alumínio onde as chapas a serem soldadas são posicionadas. Um conjunto de 

ventosas pneumáticas aderem então às chapas e as carregam até os encostos de 

posicionamento com precisão de 0,1 mm, Figura 30. Nesse momento os pistões hidráulicos do 

sistema de fixação são automaticamente acionados fixando as chapas sobre os barramentos 

da estrutura principal, Figura 31.

O equipamento é dotado de sensores que fazem a verificação de eventuais obstruções. 

Em não havendo, então, o feixe LASER é liberado, e a chapa se desloca em relação ao 

cabeçote de focalização, executando assim a soldagem. 

  Figura 29 - Vista geral do equipamento de soldagem LASER CO2
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(A) - Esquerda

               

(B) - Direita
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Controle dos 
Parâmetros
de Soldagem

Figura 30 - (A e B) Posicionador do equipamento de soldagem LASER CO2

Figura 31 - Sistema de fixação do equipamento de soldagem LASER CO2

A Figura 32 mostra: o cabeçote de focalização LASER CO2; o sistema de esmagamento 

SOUKA®, utilizado para uniformizar as bordas da chapa; o SOUVIS® 1 dispositivo controlador 

de folga, caso a folga seja superior a 0,1 mm a soldagem é automaticamente suspensa, e para 

folgas menores, a velocidade de avanço da mesa é corrigida conforme necessidade; o

SOUVIS® 2 e 3 que medem o perfil da solda executada, em movimento, e corrigem o

parâmetro de potência em função desses resultados.

Figura 32 - Detalhes do equipamento de soldagem LASER CO2

Cabeçote de 
Focalização
LASER CO2

SOUVIS®  1
Controle de Folga 

Sistema de Grampeamento Hidráulico

SOUKA®
Preparador de Bordas

SOUVIS®  2 
Medição do perfil
da solda

SOUVIS®  3 
Detecção de
Imperfeições
da Solda
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3.5 Execução da Soldagem

3.5.1   Preparação dos corpos-de-prova

Os corpos-de-prova tiveram suas bordas preparadas por corte LASER utilizando-se um 

equipamento TRUMF de propriedade da ALSTOM Power Taubaté, com 4000 watts de

potência. O gás de proteção utilizado no corte foi o Nitrogênio puro, a fim de se evitar a 

oxidação da face da junta, que normalmente ocorreria, caso fosse utilizado o oxigênio. Foram 

cortadas 80 peças de 200 mm x 600 mm, com pequenos prolongamentos, para definir entrada 

e saída de solda, formando assim 40 corpos-de-prova, conforme pode ser visto na Figura 33.

Figura 33 - Corpo-de-prova para soldagem LASER CO2

3.5.2 Soldagem dos corpos-de-prova

Inicialmente buscou-se explorar potências baixas com velocidades altas, porém os

resultados foram ruins, conforme será discutido mais adiante no capítulo 4. Decidiu-se então 

considerar as observações feitas pelo fabricante do equipamento, Tabela 6, afim de prevenir os 

possíveis defeitos.

Tabela 6 - Influência dos parâmetros na qualidade da solda

Imperfeição Concavidade Penetração Porosidade Respingo Descontinuidade

Velocidade de Soldagem

Potência do Feixe

Posição do Foco

Diâmetro do Foco

Taxa de Vazão do Gás

Posição do tubo de Gás

Retilinidade da Junta

Qualidade da Junta

Contaminação da Junta

Correlação das cores Forte Médio Fraco

400

600

C

C

C

C
C

C

C
B

C

A C

A

A

B

A

A

A

A

A

A A

A

A

A A A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B B
B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

CC
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Com base nas observações feitas optou-se por fixar a potência nos valores mais altos, e 

variar a velocidade de avanço. Dessa forma eliminou-se a falta de fusão, ficando somente uma 

certa deformação do filete de solda. Buscou-se então melhorar esse aspecto, através da 

variação da focalização do feixe, a partir de -1mm até + 1mm. 

O gás de assistência utilizado foi o Hélio-5.0 com 99,995% de pureza, extra seco. Após 

esses ajustes, a cada soldagem realizada, foi executado um ensaio de embutimento Erichsen, 

para uma rápida avaliação do resultado. 

Desta forma foram definidas cinco condições diferentes de potência, velocidade de

avanço e focalização que aparentemente estariam mais próximos da melhor condição de

soldagem, sob o ponto de vista da inspeção visual. 

Após essa definição, foram soldados três corpos-de-prova conforme Figura 32, para cada 

uma das cinco condições selecionados A.....E, conforme parâmetros mostrados na Tabela 7, os 

quais foram encaminhados, após soldagem, para o laboratório da ALSTOM, para os ensaios 

mecânicos e análise metalográfica, de acôrdo com o código ASME Seção IX. 

Tabela 7 - Parâmetros selecionados para soldagem

TESTE Potência
(kW)

Velocidade
Avanço
(m/min)

Focalização
(mm)

A 8 4,0 0,0

B 8 4,0 -1,0

C 8 3,5 0,0

D 8 3,5 -1,0

E 6 3,0 0,0
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3.6 Ensaios mecânicos e exames metalográficos da junta soldada

3.6.1 Embutimento pelo método Erichsen

Durante o desenvolvimento dos parâmetros de soldagem, para pequenos ajustes dos 

mesmos, diversos corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio de embutimento pelo método 

Erichseen, devido ser esse um importante indicador das características mecânicas da junta 

soldada, com a possibilidade de uma resposta muito rápida. O equipamento para embutimento, 

Figura 34, é mantido próximo ao equipamento de soldagem, possibilitando uma resposta rápida 

da resistência à conformação da junta soldada.

Figura 34 - Equipamento para ensaio de embutimento - Erichsen

O ensaio de embutimento consiste em submeter a junta soldada a um esforço de 

compressão elevado, através de um mecanismo hidráulico, sobre uma matriz de repuxo, 

dotada de uma esfera de aço com 20 mm de diâmetro, onde a amostra é posicionada de 

maneira que a linha de centro da esfera coincida com a linha de centro da junta soldada. 

Aplica-se a carga lentamente e a chapa é repuxada gradualmente. No momento em que surge 

uma ruptura, a pressão sofre uma queda e o ensaio termina. 
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3.6.2   Ensaio de tração 

Foram cortados corpos-de-prova conforme quantidades e dimensões definidas pelo

código ASME, Seção IX, QW 150, ou seja, 3 corpos-de-prova, pelo processo de corte LASER, 

conforme distribuição e orientação mostradas na Figura 35, tendo sido arredondadas por

limagem as arestas dos corpos-de-prova.

O equipamento utilizado foi uma máquina universal de ensaio, MAN Eletrohidráulica, com 

Certificado de calibração da Dinateste DNTT/180c03, emitido em 27/03/2003, Figuras 25 e 26. 

O ensaio foi realizado visando a determinação da resistência à tração, do limite de escoamento 

e do alongamento da junta soldada.

Figura 35 - Distribuição dos corpos-de-prova na chapa de aço soldada

3.6.3    Ensaio de dobramento de face e raiz

Foram cortados corpos-de-prova conforme quantidades e dimensões definidas pelo

código ASME, Seção IX, QW 160, sendo 2 amostras para dobramento de face, e 2 amostras 

para dobramento de raiz, por processo de corte LASER, conforme distribuição e orientação 

mostradas na Figura 35, tendo sido arredondadas por limagem as arestas dos corpos-de-prova.

O ensaio de dobramento foi realizado com raio de 20 mm e uma curvatura de 180º. 

O ensaio foi realizado visando a verificação de possíveis trincas na região da dobra, 

particularmente na ZTA zona termicamente afetada, onde existe maior propensão a fissuração 

devido as alterações metalúrgicas decorrentes da soldagem. 

Junta soldada 
por LASER CO2

Corpos-de-prova
para ensaio de 

dobramento

Corpos-de-prova
para ensaio de
tração
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O equipamento utilizado foi uma máquina universal de ensaio, MAN Eletrohidráulica, de 

propriedade da ALSTOM Power, unidade Taubaté, com Certificado de calibração da Dinateste 

DNTT/180c03, emitido em 27/03/2003, Figuras 25 e 26.

3.6.4 Exame metalográfico

 As amostras extraídas dos corpos-de-prova por corte mecânico foram embutidas em 

resina e lixadas, utilizando-se uma seqüência de lixas até a grana 1000. A seguir foi executado 

polimento com pasta de diamante de 6µm até 1µm, onde se pretendeu obter uma superfície 

isenta de riscos para a análise metalográfica. Para o ataque químico foi utilizado o Nital 2% 

(98% de álcool puro e 2 ml de HNO3).

O ataque foi feito por imersão durante 30 segundos, seguido de lavagem em água

corrente, e secagem por ar quente após aplicação de álcool. As micrografias foram feitas em 

um microscópio Nephot, da Carl Zeiss Jena, do Departamento de Materiais da UNESP de 

Guaratinguetá com ampliações de 100 a 1000 vezes.

O objetivo desses exames foi a verificação de eventuais microfissuras ou de possíveis 

alterações estruturais na ZTA zona termicamente afetada, devido à soldagem. Para tanto,

foram executados cortes transversais e longitudinais ao cordão de solda, para os diversos 

parâmetros de soldagem ensaiados.
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4. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES

4.1 Resultados obtidos nos ensaios do material como fornecido 

Confirmação das propriedades mecânicas, análise metalográfica e química.

4.1.1 Ensaio de Tração Transversal - TT

Os três corpos-de-prova de tração transversal, do material no estado como recebido, 
extraidos da chapa de teste com distribuição conforme Figura 24, apresentaram valores
satisfatórios, conforme pode ser visto na Tabela 8, de acôrdo com a Norma Interna Usiminas, 

para o material denominado USI SAR 65A. Esses valores atendem as necessidades
determinadas no projeto, elaborado pela ALSTOM Power, sustentados pelo cálculo mecânico 
dos esforços no rotor durante o disparo da turbina. Essa condição é assim imposta, pois no 

caso de ocorrer um disparo da turbina, as tensões no rotor atingem valores máximos.

Tabela 8 - Valores obtidos nos ensaios de tração transversal

Valores obtidos
Descrição Unidade CP 1 CP2 CP3

Dados

Resistência à Tração MPa 664 672 678 620 - 720

Limite de Escoamento MPa 562 576 568 ≥ 550

Alongamento  (50 mm) % 16 15 16 ≥ 12

Método de Ensaio: ASTM A - 370

4.1.2 Ensaio de Dobramento Transversal - DT

Os ensaios de dobramento transversal, realizados conforme Código ASME, Seção IX, no 

material no estado como recebido, foram considerados aprovados para uso, não tendo sido 
observados, nenhuma fissuração ou descontinuidade após o dobramento, no exame visual, o 
qual foi seguido de ensaio por Liquido Penetrante. Esse ensaio, embora não seja requerido por 

norma, é bastante útil, especialmente no caso de vir a ocorrer alguma forma de
descontinuidade no ensaio final de dobramento da junta soldada não detectada no exame 
visual.
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4.1.3 Exame Metalográfico - EM

Os ensaios metalográfico foram realizados nas amostras retiradas da chapa conforme 
distribuição mostrada na Figura 24, e apresentaram os seguintes resultados:

• Níveis de inclusões

Através de análise metalografica das amostras pode-se afirmar que não foram
encontradas porosidades nem outros tipos de inclusões não metálicas tais como sulfetos, 

silicatos, nitretos ou óxidos globulares no material.

• Descontinuidades

Não foram encontradas microfissuras, ou precipitados, que pudessem comprometer a 
integridade do metal de base.

• Microestrutura

O ensaio metalográfico feito na seção transversal ao sentido da laminação mostrou uma 

microestrutura característica de aço baixa liga, no estado normalizado, constituída basicamente 
de ferrita e perlita, com tamanho de grão entre 5 e 6, conforme Figura 36. Uma análise
realizada, com auxilio de processamento digital de imagens, apresentou fração volumétrica da 

fase ferrítica de aproximadamente 80% e da perlita de 20%.

Figura 36 - Microestrutura do metal base 
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4.1.4 Dureza Brinell - HB

Os ensaios de dureza em amostras retiradas da chapa conforme distribuição mostrada na 
Figura 24, apontaram valores médios superiores a 280 HB, estando de acordo com o
especificado pelo fabricante. A dispersão dos valores e suas médias podem ser vistas na 

Tabela 9, foi utilizada esfera com 10 mm de diâmetro e carga de 300 kgf.

      Tabela 9 - Ensaio de dureza no material como recebido

Ensaios Nº

Amostras 1 2 3 4 5

Valores
Médios

1 274 282 286 284 282 281,6

2 280 278 278 282 284 280,4

3 286 282 280 280 278 281,2

4.1.5 Análise Química - AQ

Os valores de porcentagens, em peso, obtidos nas análises químicas feitas por ocasião 
do recebimento do material, atenderam a especificação da usina siderurgica produtora do
material. Deve-se enfatizar os teores dos elementos, Carbono, Fósforo e Enxofre, que se 

encontram com valores muito abaixo do especificado, conforme pode ser visto na Tabela 10, 
denotando um tratamento especial no processo siderúrgico, que vem beneficiar a soldagem.

Tabela 10 - Composição química das amostras em % por massa

Porcentagem em peso (%)

Valores obtidos
Elemento

CP 1 CP2 CP3

Valores especificados pela 

norma Usiminas

C 0,16 0,15 0,14 ≤ 0,18

Mn 1,16 1,14 1,17 0,9 - 1,5

Si 0,52 0,53 0,53 ≤ 0,55

P 0,018 0,020 0,019 ≤ 0,03

S 0,019 0,017 0,016 ≤ 0,03

Cr 0,28 0,30 0,29 ≤ 0,35

Nb + V 0,15 0,12 0,13 ≤ 0,15
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4.2 Discussão dos parâmetros de soldagem 

Inicialmente buscou-se a utilização de uma baixa potência, o equivalente a metade da 
potência disponível, aliado a maior velocidade permitida pelo equipamento, ou seja: 4 kW com 

6000 mm/min. Os resultados foram ruins, pois houve grande deformação do perfil da solda, 
com inúmeras regiões de fusão incompleta. Isso ocorre pois, a soldagem LASER CO2 depende
da absorção da energia do feixe pela peça, que é função de diversos fatores , tais como, a

refletividade do material, a potência do feixe LASER CO2, a natureza do material de base, a 
velocidade de avanço do feixe em relação a peça, o tipo de gás de assistência utilizado, e do 
modo operacional, se é pulsado ou contínuo. 

Nesse caso foi adotado o modo contínuo pois o mesmo permite um perfil de solda 
bastante estreito, que nesse trabalho é fundamental, pois conforme foi dito inicialmente a

tolerância dimensional desejada é da ordem de 0,1 mm. Por outro lado, uma potência de 
soldagem elevada, pode provocar a ionização dos átomos do metal vaporizado, o qual pode dar 
início a formação de um plasma sobre a poça de fusão. Tal plasma irá absorver drasticamente 

a energia do feixe LASER. Esse fenômeno pode ser amenizado pelo gás de assistência, que 
nesse caso foi o Hélio-5.0 com 99,995% de pureza. 

O emprêgo de uma baixa potência, com baixa energia introduzida, decorrente das altas 
velocidades impostas, conduziram a uma soldagem incompleta no final da junta, e a uma falta 
de fusão generalizada ao longo de toda a junta soldada, conforme pode ser visto na Figura 37.

Figura 37 - Falta de fusão da junta soldada



71

Ensaios realizados com diversas velocidades e potências, levaram a conclusão de que a 
falta de penetração aumenta com o aumento da velocidade, ou em outras palavras, para uma 

mesma potência, o aumento da velocidade de avanço, mantendo-se os demais parâmetros 
inalterados, acarreta uma redução da penetração. Essa relação pode ser vista na Figura 38. 

Figura 38 - Penetração em função da potência e velocidade de soldagem

Notou-se também que a taxa de vazão do gás de assistência, e o posicionamento do 

tubo condutor do gás, tem um papel importante nesse tipo de soldagem, pois podem provocar a 
formação de defeitos superficiais como o mostrado na Figura 39. No presente trabalho a taxa 
de vazão adotada foi de 4 L/min, onde o aspecto do cordão mostrou seu melhor resultado.

Figura 39 - Defeito de superfície no cordão de solda 
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Após a soldagem dos corpos-de-prova, realizou-se um ensaio visual minucioso

buscando possíveis porosidades, defeitos de forma, falta de fusão ou trincas e nada foi
encontrado, a não ser uma pequena falta de fusão na entrada e na saída do cordão de solda. 
Isso ocorreu, pois, o equipamento não permitiu uma regulagem para diminuir ou aumentar a 

velocidade nessas regiões. Assim sendo, foi necessário lançar mão de um artifício que é a 
introdução de um prolongamento da chapa, o qual irá suportar o defeito e será removido 
posteriormente por lixamento, Figura 40.

Figura 40 - Prolongamento para entrada e saída de solda

Foram executados ensaios por Liquido Penetrante em 100% da junta soldada, e após a 
revelação do mesmo, nenhuma descontinuidade foi encontrada. Foram realizados 3 ensaios 
pelo método Erichsen em todos os corpos-de-prova, e verificou-se que o Teste C,  foi o que 

apresentou melhores resultados, pois a ruptura ocorreu de forma transversal e a profundidade 
do embutimento alcançou 8,86 mm, que foi o melhor resultado obtido se for comparado aos 
demais ensaios, Figura 41.

   Figura 41 - Corpo-de-prova embutido pelo método Erichsen

Solda
LASER CO2

Entrada e 
saída de solda
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4.3 Resultados dos ensaios e exames das juntas soldadas

4.3.1 Resultado dos ensaios mecânicos

A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos nos ensaios de tração e dobramento

realizados conforme o Código ASME Seção IX, e apresentam também as cargas em (Kgf) com 

as respectivas profundidades em (mm), obtidas no ensaio de embutimento efetuado pelo

método Erichsen.

Os ensaios B e D foram reprovados, pois apresentaram fissuração na zona de fusão, 

fato atribuido a focalização do feixe, uma vez que o mesmo focalizado à 1 mm da base, 

provavelmente não permitiu uma completa formação do “keyhole”. Este consiste numa

cavidade formada pelo feixe LASER, no metal de base contendo uma coluna de vapor metálico 

circundada por uma fina camada de metal líquido. A formação incompleta do “keyhole” pode 

provocar fusão incompleta da junta. Além disso, os ensaios de tração desses corpos-de-prova

não atingiram o valor mínimo de escoamento do material que é de 550 MPa.

Tabela 11 - Resultados dos ensaios mecânicos

Ensaio Erichseen
(Embutimento)TESTE Potência

(Kw)

Velocidade
Avanço

(m / min)

Focalização
do feixe
LASER

(mm)
Força
(Kgf)

Altura
(mm)

Tração
Transversal

(MPa)

Dobramento
Alongamento

(%)

50mm

A 8 4,0 0,0 7300 8,23 668
Dúctil M.Base APROVADO 14

B 8 4,0 -1,0 4600 5,35 562
Frágil-Solda

REPROVADO -

C 8 3,5 0,0 7460 8,86 686
Dúctil M.Base

APROVADO 16

D 8 3,5 -1,0 5150 5,90 574
Frágil-Solda

REPROVADO -

E 6 3,0 0,0 7500 8,46 672
Dúctil M.Base

APROVADO 15

A partir desses resultados descartou-se a focalização do feixe dentro da espessura da 

chapa, e adotou-se a focalização igual a zero, ou seja, no limite inferior da chapa, coincidindo 

com a saída do feixe. Repetiu-se então os ensaios A, C e E os quais atingiram os valores 

mínimos de resistencia à tração (620 Mpa) e de alongamento (12%). 
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Para tanto foram executados mais 4 corpos-de-prova de tração e 4 de dobramento, 

todos conforme dimensões previstas no Código ASME IX. Os resultados obtidos atenderam os 

requisitos da norma, e podem ser vistos a seguir, no Relatório dos Ensaios nas Soldas, emitido 

pelo laboratório da ALSTOM, Figura 44.

Os corpos-de-prova de tração romperam no metal de base, com valores de tensão acima 

do mínimo da faixa especificada pelo fabricante do material, e portanto estão aprovados 

conforme código ASME Seção IX. Entretanto, considerando que em condições reais de

trabalho, quando instaladas no rotor do hidrogerador, as soldas serão tracionadas em todas as 

direções, foi decidido pela realização de um ensaio suplementar de tração no sentido

longitudinal da solda, o resultado foi semelhante aos já descritos. A Figura 42 mostra um corpo-

de-prova que foi tracionado na direção longitudinal e outro na transversal.

Figura 42 - Corpos-de-prova após o ensaio de tração

A figura 43 mostra alguns corpos-de-prova de dobramento conforme código ASME 

Seção IX. Observa-se que não há qualquer indicio de fissuração nos mesmos, mostrando que o 

material manteve suas propriedades físicas originais, sendo portanto considerados aprovados

Figura 43 - Corpos-de-prova após o ensaio de dobramento
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Figura 44 - Relatório dos ensaios nas soldas
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4.3.2 Dureza dos corpos-de-prova após soldagem

Não foram realizados ensaios de dureza após soldagem. Contudo ao analisar-se os 

valores de resistência mecânica, obtidos nos ensaios dos corpos-de-prova, antes e após 

soldagem, nota-se uma grande semelhança desses valores, fato esse, que leva a dedução de 

que não houve alterações significativas dessa propriedade.

4.3.3 Resultado dos exames metalográficos nas juntas soldadas

A figura 45 mostra um corte transversal da junta soldada, condição C, ampliado 250X 

onde aparecem a (ZF) - Zona Fundida, as (ZTA1) e (ZTA2) - Zona Termicamente Afetada 1 e 2 

e o (MB) - Metal de Base. A imagem mostra a zona fundida à esquerda, uma estrutura de 

granulação grosseira assemelhando-se a de um aço fundido. À direita da foto percebe-se o 

metal de base em sua estrutura original, e na região intermediária percebe-se uma estrutura 

adjacente a zona de fusão que apresenta crescimento de grão denominada (ZTA1), e uma zona 

à sua direita onde ocorre a recristalização dos grãos (ZTA2), essas regiões poderão conter 

nucleações martensíticas, com uma conseqüente diminuição da tenacidade, contudo

insuficiente para inviabilizar o processo de soldagem. 

 Figura 45 - Micrografia  ZF - ZTA1 - ZTA2 - MB 

MB - Metal
de Base

ZF - Zona
Fundida

ZTA2 - Zona
Termicamente

Afetada 2

ZTA1 - Zona
Termicamente

Afetada 1
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Na Zona Fundida nota-se uma matriz de Perlita e Ferrita, com grãos que apresentam 

pronunciado crescimento, e que estão desorientados nas proximidades da ZTA1, mas que vão 

se alinhando à medida que se aproximam do centro do cordão Figura 46, formando um 

agrupamento de grãos orientados perpendiculares à linha de centro da solda, caracterizando 

uma formação dendrítica. A ausência de inclusões ou microtrincas, conduzem a conclusão de 

regularidade cristalina e estabilidade estrutural. Na Figura 47 são percebidas mais claramente 

as transições ZF/ZTA/MB.

ZTA1

Figura 46 - Micrografia - ZF - dendritas 

Figura 47 - Micrografia  ZF - ZTA1 - ZTA2 - MB

Linha de 
centro do 
cordão de
solda

MB - Metal
de Base

Zona
Termicamente
Afetada 1 e 2ZF - Zona 

Fundida
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Uma vez comprovados os resultados laboratoriais, o processo foi considerado aprovado 
e portanto aplicado na manufatura de um rotor com mais de 2000 mm de diâmetro, sendo que 

os resultados dos testes operacionais foram satisfatórios, a Figura 48  mostra uma foto do rotor 
após empilhamento e compactação das chapas finas de aço ARBL, soldadas por processo 
LASER CO2.

Figura 48 - Rotor: chapas soldadas, empilhadas e fixadas por tirantes
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5. CONCLUSÕES

Com relação a aplicação  do processo LASER CO2 de soldagem em aço ARBL na 

fabricação de rotor para máquinas eletricas, pode-se concluir que:

1. O aço ARBL, utilizado nesse desenvolvimento, é adequado para a utilização

proposta.

2. Os melhores valores de resistência mecânica foram obtidos utilizando máxima

potência do equipamento, ou seja: 8 kW. 

3. Os melhores resultados foram obtidos com a focalização do feixe com valor igual a 

zero.  A focalização -1 mm provocou fusão incompleta da junta.

4. O aporte térmico decorrente da soldagem LASER CO2, em conjunto com a

velocidade de resfriamento da junta, não produziram alterações da estrutura

metalúrgica que afetasse as propriedades mecânicas do material.

5. As deformações observadas foram inferiores a 0,1 mm, estando assim de acordo 

com as necessidades do projeto.
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

1. Efeito dos gases de assistência, nas propriedades físicas e metalúrgicas, do cordão 

de solda no processo LASER CO2 em aços ARBL.

2. Soldagem dos aços ARBL pelo processo LASER Nd: YAG.

3. Estudo da tenacidade do cordão de solda, obtido no processo LASER CO2 em aços 

ARBL.
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