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RESUMO 
 
 
 
 

As ligas a base de Níquel são frequentemente utilizadas na indústria do petróleo 

devido à elevada resistência mecânica e excelente resistência à corrosão. Neste cenário, a 

utilização da soldagem como etapa na fabricação de dutos rígidos de grande comprimento é 

inevitável. Assim, chapas da liga Inconel 625® foram unidas através do processo Friction Stir 

Welding (FSW). A soldagem foi executada com uma ferramenta de nitreto cúbico de boro 

policristalino e o inerente desta ferramenta foi analisado. Em um primeiro momento, na 

seleção de parâmetros de processo, diversas condições de processo foram analisadas para 

escolha da melhor solda. Após esta etapa, novas juntas soldadas foram produzidas com o 

parâmetro de processo adequado (velocidade de rotação da ferramenta de 200 rpm e 

velocidade de avanço de 1 mm/s). A caracterização da superfície de topo da solda foi 

realizada através da microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura, microdureza e 

ensaios de dobramento. Defeitos superficiais foram inspecionados com líquidos penetrantes. 

Além disso, os estados de tensões residuais foram obtidos com a difração de raios-X. Ainda, a 

resistência à corrosão localizada foi estudada com o ensaio de imersão em cloreto férrico e a 

determinação da temperatura crítica de pite (conhecida como CPT). Por fim, a 

susceptibilidade à corrosão intergranular foi avaliada com o ensaio Streicher Test. O processo 

de soldagem promoveu o refino de grão e o aumento de dureza na solda. As micrografias do 

metal de base (MB) mostraram carbonetos do tipo MC, M6C, M23C6. Por outro lado, a melhor 

junta soldada apresentou uma microestrutura livre de defeitos, homogênea, onde não foram 

percebidos carbonetos do tipo M6C, M23C6 nos contornos de grão, foi aprovada nos ensaios de 

dobramento, líquidos penetrantes e imersão em FeCl3. Entretanto, ocorreu o um desgaste da 

ferramenta, mas reduzido e aceitável para esta solda. Tensões residuais longitudinais trativas 

da ordem de 50 MPa foram observadas na zona de mistura. Considerando o valor médio, o 

MB alcançou uma CPT de 77 °C, enquanto no centro da solda a CPT foi de 86°C. A taxa de 

corrosão média alcançada após o ensaio de corrosão intergranular foi de 0,4406 mm/ano, 

valor que sugere uma boa qualidade da solda.   
Palavras-chave: Friction stir welding, Inconel 625, microestrutura, resistência à corrosão. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

Nickel based alloys are often used in the oil and gas industry due to their great 

mechanical strenght as well as excelent corrosion resistance. In this scenario, welding as 

manufacturing step for long lenght rigid tubes is inevitable. Therefore, Inconel 625® sheets 

were joined by Friction Stir Welding (FSW). The welding was performed with a 

Polycrystalline Cubic Boron Nitride (pcBN) tool and the unavoidable tool wear was verified. 

At first, in the process parameter development step, different process conditions were 

analyzed for choosing the best welded joint. Afterwards, new welded joints were produced 

with the suitable process parameter (tool rotational speed of 200 rpm and welding speed of 1 

mm/s). Top surface characterization of friction-stir-welded Inconel 625 was carried out by 

optical microscopy, scanning electron microscopy, microhardness and bending tests. Surface 

defects were verified by dye penetrant inspection (DPI). In addition, residual stress states 

were obtained by X-ray diffraction. Furthermore, localized corrosion resistance was studied 

by the immersion test in FeCl3 and the critical pitting temperature (CPT) determination. 

Finally, the susceptibility to intergranular corrosion was evaluated by Streicher Test. FSW 

process promoted grain refining as well as increased microhardness in the joint. Base material 

micrographs showed different carbides as MC, M6C, M23C6. On the other hand, the best joint 

presented a sounds weld without defetcs, homogeneous microstructure, grain boundaries free 

of M6C, M23C6 carbides, approved in bending tests, DPI and the immersion test. However, a 

tool wear was also noted, but reduced and acceptable for this weld. Tensile longitudinal 

residual stresses of 50 MPa were observed in the stir zone. As an avarage, the base material 

CPT was 77 °C, while the CPT was 86 °C at the weld center. The mean corrosion rate after 

intergranular corrosion test was 0.4406 mm/year, a value which suggests a good weld quality. 

Key words: Friction stir welding, Inconel 625, microstructure, corrosion resistance. 
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1.0 INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

Uma das mais importantes descobertas de petróleo nos últimos 10 anos aconteceu em 

águas profundas da costa brasileira. Além de maiores profundidades exploradas, estes novos 

cenários apresentaram maiores pressões internas e fluidos corrosivos. Dentre os desafios 

tecnológicos que foram e estão sendo enfrentados para colocar as enormes reservas em 

produção é a seleção de materiais que resistam a estes fluidos e condições. As altas pressões 

associadas a um conteúdo variável de CO2 fazem o uso de aço ao carbono em poços, risers e 

tubulações praticamente impossível, exigindo a ampla utilização de Ligas Resistentes à 

Corrosão (CRA) (HENRIQUES et al., 2012). Em sistemas submarinos de produção de 

petróleo, o emprego da soldagem como etapa na construção de dutos rígidos de grande 

comprimento é comum. Para proteger estes dutos contra o ambiente corrosivo composto por 

sais e gases como H2S e CO2, o uso de uma camada fina de uma liga CRA como revestimento 

interno contra a corrosão é uma solução. Assim, dutos cladeados têm sido utilizados para 

transporte de petróleo dos pontos de coleta até a plataforma de produção. Este é o caso típico 

de um duto de aço API X65 revestido internamente com uma liga como, por exemplo, a liga 

Inconel 625. Além da vasta aplicação das ligas do sistema Ni-Cr-Mo na indústria petrolífera, 

elas também têm sido utilizadas em outras áreas da engenharia como energia nuclear e 

aeroespacial devido à alta resistência mecânica e, principalmente, excelentes propriedades de 

corrosão. Particularmente, a liga 625 (também conhecida como Inconel 625® ou UNS 06625) 

é um material não magnético com estrutura cristalina cúbica de faces centradas (CFC) com 

endurecimento por solução sólida. Os altos teores de elementos de liga como Níquel (~61%), 

Cromo (~22%), Molibdênio (~8,5%) combinados às condições de processamento e 

microestrutura garantem excelente resistência à corrosão do material (LEMOS et al., 2015).  

Quando as técnicas tradicionais de soldagem com fusão são aplicadas as ligas a base 

de Níquel, elas podem ocasionar diversos problemas dentre os quais podem se citar as 

porosidades, fragilização, distorção e tensões residuais (SORENSEN e NELSON, 2007; 

DAVIS, 2006). Além disso, é sabido que na região chamada de zona afetada pelo calor (ZAC) 
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ocorre à precipitação de carbonetos e o crescimento de grãos durante a soldagem. Ainda, já 

foi reportado na literatura à existência da fase Laves que pode ser prejudicial para a 

resistência à corrosão (MEINHARDT, 2013; LEMOS et al., 2017a). Assim, não é 

surpreendente que os problemas mencionados acima sejam atribuídos a solidificação e/ou 

elevado aporte térmico. Consequentemente, um processo de união no estado sólido com baixo 

aporte térmico é uma forma promissora de soldagem da liga Inconel 625. Portanto, o processo 

FSW (THOMAS et al., 1991) é uma ótima oportunidade para redução dos problemas 

causados pela soldagem com fusão e não deve ser desprezada como alternativa para melhoria 

das propriedades mecânicas das juntas soldadas (LEMOS et al., 2017a).  

Os sistemas de produção de petróleo exigem materiais com excelente resistência à 

corrosão para os ambientes agressivos encontrados no pré-sal. Portando, o estudo do 

comportamento de juntas soldadas de Inconel 625 frente a corrosão é extremamente 

importante. Em geral, a resistência à corrosão de um material pode ser avaliada através de 

técnicas eletroquímicas, ensaios de imersão, testes de corrosão acelerada e ensaios de 

corrosão associados a esforços mecânicos (DUPONT et al., 2010). Como a corrosão é um 

fenômeno com origem na interface entre o material e o meio corrosivo, surge a necessidade 

de avaliar a resistência à corrosão na superfície de topo das soldas. Neste contexto, a 

resistência à corrosão localizada pode ser avaliada através do ensaio  de imersão em cloreto 

férrico (ASTM G48, 2011; LEMOS et al., 2016a). Para o estudo da corrosão em diferentes 

áreas ao longo da superfície das juntas soldadas, a utilização da voltametria cíclica é uma boa 

alternativa por tratar-se de um ensaio rápido (MARTINAZZI et al., 2016). Ainda, como o 

processo de soldagem FSW provoca alterações microestruturais na liga Inconel 625 

relacionadas ao refino de grão e, que este material já possui certa quantidade de carbonetos no 

meaterial de base (LEMOS et al., 2017a; LEMOS et al., 2016b), um estudo a respeito da 

sensitização das juntas soldadas torna-se necessário (MARTINAZZI et al., 2017).   

Embora existam alguns estudos relacionados à juntas soldadas de ligas de Níquel, a 

grande maioria deles apresenta a análises nas seções transversais das juntas soldadas (SONG, 

FUJII e NAKATA, 2009; SATO et al., 2008; SONG e NAKATA, 2009) e não na superfície. 

Porém, um entendimento da superfície é muito importante, visto que ela está exposta ao 

ambiente e a sua integridade é relacionada a fenômenos superficiais como a corrosão. Além 

disso, a iniciação de trincas de fadiga está diretamente ligada com o acabamento superficial 

das soldas. Assim, o presente trabalho faz a caracterização microestrutural, medições de 
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microdureza, avaliação do desgaste da ferramenta, ensaios de dobramento, caracterização das 

tensões residuais e, por fim, um estudo da resistência à corrosão em juntas soldadas da liga 

625 obtidas pelo processo FSW. 
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2.0 OBJETIVOS 
 
 
 
 

O objetivo geral desta tese é: 

· O desenvolvimento do processo FSW para a liga Inconel 625. Neste contexto, 

um entendimento do efeito de diferentes parâmetros de processo na produção 

de juntas de boa qualidade é essencial. 

 
De modo complementar, os objetivos específicos deste trabalho são: 

· A caracterização da superfície de topo da melhor junta soldada com relação à 

macroestrutura, microestrutura, microdureza e às tensões residuais. A inspeção 

de defeitos superficiais desta solda com o ensaio de liquidos penetrantes. Por 

fim, ensaios de dobramento para avaliação da qualidade da junta soldada.  

· Contudo, como a liga Inconel 625 é frequentemente utilizada em ambientes 

corrosivos da indústria do petróleo, tornou-se necessária a avaliação da 

influência do processo FSW na resistência à corrosão deste material. Portanto, 

a resistência à corrosão da melhor solda foi verificada através dos ensaios de 

imersão em FeCl3, CPT e susceptibilidade à corrosão intergranular.  
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3.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
 
3.1 Ligas de Níquel 

Do ponto de vista das propriedades mecânicas, estudos de adições de elementos de 

liga (Cr, Mo, Nb, Al, Ti) na liga Inconel 600 foram realizados na década 50. Os efeitos de 

endurecimento, em primeiro momento, não foram interessantes o suficiente. Desta forma, os 

pesquisadores decidiram também utilizar Mo e Nb com várias combinações de quantidades de 

Ni. Sendo que um dos objetivos principais era a estabilidade metalúrgica, amostras da liga 

600 foram envelhecidas a 704°C durante 16 horas para posterior avaliação das propriedades 

mecânicas através do ensaio de tração. Esperava-se que estes testes indicassem tendências de 

endurecimento por envelhecimento ou fragilização, porém, na prática, o que ocorreu foi um 

aumento considerável nas propriedades mecanicas do material. Estes resultados retardaram o 

desenvolvimento da liga 625 e iniciaram outro, o desenvolvidmento da liga 718 

(ELSELSTEIN e TILLACK, 1991). Assim, a sequência de surgimento destas três ligas à base 

de Ni foi: Inconel 600 à Inconel 718 à Inconel 625 (LEMOS et al., 2017a). Além disso, o 

surgimento destas ligas a base de Níquel também foi atribuído a experimentos que 

envolveram a adição de Cr e Ni, os quais não resultaram apenas em materiais resistentes a 

ácidos oxidantes, mas também mostraram o caminho para o desenvolvimento de ligas 

resistentes à oxidação em altas temperaturas. Os atributos relacionados à corrosão de liga de 

600 incluem excelente resistência ao hidróxido de sódio e boa resistência à corrosão sob 

tensão (CST) em comparação a muitos aços inoxidáveis (CROOK, 2007). Para o caso da liga 

625 (Inconel 625) (EISELSTEIN e GADBUT, 1964), ela foi desenvolvida na década de 1950 

e utilizada em dutos de usinas de vapor super-críticos. Além disso, a liga 625 tem grande 

resistência para a formação de pites e frestas e possui notável resistência à corrosão em 

ambientes contendo cloretos. Para o caso da liga 718, o material possui alta resistência 

mecânica e, ao mesmo tempo, boa resistência à corrosão para uma faixa de temperaturas entre 

-218 °C a 704 °C (CROOK, 2007). De modo geral, portanto, em termos de propriedades 
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mecânicas, a Inconel 718 possui maior resistência mecânica quando comparada à liga Inconel 

625, entretanto, quando o assunto é a resistência à corrosão a situação é invertida (LEMOS et 

al., 2017a). 

As ligas à base de Níquel contém adições controladas de cerca de 10 elementos. 

Alguns elementos produzem mudanças facilmente discerníveis na microestrutura, enquanto 

outros podem produzir efeitos microestruturais mais sutis (SATHIAN, 1999). Demais 

detalhes sobre estas três ligas, assim como o progresso da tecnologia de soldagem FSW 

aplicada a estes materiais, nos últimos anos, podem ser vistos em (LEMOS et al., 2017a).  

 

3.2 Ligas resistentes a corrosão e dutos cladeados 

O níquel é um material de base ideal para ligas resistentes à corrosão utilizadas na 

indústria do petróleo. Ele pode dissolver diversos elementos de liga, mantendo a sua estrutura 

cristalina cúbica de faces centradas (CFC). As ligas de níquel possuem um grande número de 

famílias, desde ligas utilizadas em alta temperatura (Heat Resistant Alloys – HRA) até as ligas 

resistentes à corrosão (Corrosion Resistant Alloys – CRA). A maioria das ligas a base de 

Níquel têm uma utilização clara, quer como CRA ou HRA; no entanto, alguns materiais como 

a liga do presente estudo (Inconel 625) podem ser utilizadas para ambas as aplicações 

(LEMOS et al., 2017a; LEMOS et al., 2016a; REBAK, 2004). Em geral, as ligas CRA são 

menos suscetíveis a corrosão sob tensão, fragilização por hidrogênio, corrosão fadiga do que 

os aços inoxidáveis (LEMOS et al., 2016a; REBAK, 2004). As ligas resistentes à corrosão 

(CRA) são mundialmente utilizadas devido a sua habilidade em manter a resistência à 

corrosão mesmo após longo tempo de utilização. De fato, muitas destas ligas têm sido 

utilizadas em sustituição aos aços inoxidáves. Na industria do petróleo, os componentes que 

empregam as ligas CRA incluem colunas de produção/injeção dentro do poço, elementos 

críticos de segurança, cabeça de poço e componentes de árvore de natal, válvulas, tubulações, 

vasos de pressão e trocadores de calor (CRAIG e SMITH, 2011).   

Na indústria de óleo a gás, os trechos dinâmicos das linhas submarinas que estão 

propensos a ações de ondas, correntes e movimentações de unidades flutuantes são chamados 

de risers. Já o trecho estático, em contato com o solo marinho, é composto por flowlines, cujas 

funções são interligar equipamentos e exportar gás ou óleo (PALERMO, 2014). Assim, 

devido as recentes descobertas do pré-sal brasileiro, a tecnologia de dutos para a exploração 
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de hidrocarbonetos em águas profundas deve suportar altas pressões em combinação com 

ambiente corrosivo agressivo. Para proteger o duto contra a corrosão, o uso de uma liga CRA 

representa uma solução potencial. Um duto cladeado é escolhido pela sua capacidade de 

resistir a fluidos corrosivos. O duto de aço API X65 é revestido internamente com uma liga 

resistente à corrosão (com aproximadamente 3 mm de espessura). Esta típica aplicação da liga 

Inconel 625 como um material CRA (LEMOS et al., 2015) é mostrada na Figura 1. Neste 

contexto, risers rígidos mecanicamente cladeados estão sendo utilizados nos campos Guará e 

Lula (localizados na Bacia de Santos no Pré-Sal brasileiro). Desta maneira, a implementação 

destas configurações de risers é conhecida e está sendo estudada em alguns sistemas como a 

bóia de sustentação de risers (conhecida como Boião), as torres de riser (Riser tower), os 

risers híbridos auto-sustentáveis (RHAS) e os risers em lazy wave (PALERMO, 2014). 

 
Figura 1. Duto rígido cladeado. 

 
Fonte: próprio autor. 

  

Em geral, o custo de projetos de dutos rígidos de grande comprimento pode ser 

estimado através do preço dos materiais, soldagem, montagem, entre outros. Devido a 

necessidade de construção de dutos para longas distâncias, notou-se um aumento da procura 

pela melhoraria na qualidade de soldagem destes dutos (YAPP e BLACKMAN, 2004). 

Portando, no futuro, acredita-se que a tecnologia de soldagem no estado sólido, mundialmente 

conhecida como Friction Stir Welding, possa ser aplicada a dutos rígidos cladeados e oferecer 

um grande potencial para redução de custos em projetos de soldagem (LEMOS et al., 2017a). 
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3.3 Metalurgia física da liga Inconel 625  

A liga a base de Níquel UNS 06625, popularmente conhecida como Inconel® 625 ou 

mesmo liga 625, é uma marca registrada da Special Metals Corporation que apresenta 

excelente ductilidade e  maleabilidade (REBAK, 2004). Muitos constituintes microestruturais 

podem existir em ligas a base de Ni e estes podem ser afetados pelos ciclos térmicos oriundos 

da soldagem. Além disso, em certas circunstâncias, quando as ligas à base de Ni são mantidas 

em temperaturas superiores a 600 °C existe a possibilidade da nucleação, decomposição ou 

transformação de uma vasta gama de constituintes microestruturais (LEMOS et al., 2017a) 

incluindo carbonetos MC, M6C, M23C6, carbonitretos, γ'' (SONG e NAKATA, 2010a; SONG 

e NAKATA, 2010b), Ni2(Cr,Mo) (SHANKAR, RAO e MANNAN, 2001; 

SUNDARARAMAN et al., 1999), e fases TCP (do inglês topologically close-packed, ou seja, 

topologicamente compactas) como, por exemplo, fase Delta (δ), Sigma (σ), Laves e Mu (μ) 

(LEMOS et al., 2017a; DAVID et al., 2015; FLOREEN, FUCHS e YANG, 1994; FARINA, 

2014). De um modo geral, estes constituintes microestruturais dependem da composição 

química, processos de fabricação e também dos ciclos térmicos de exposição destes materiais.  

Estas ligas são normalmente classificados como endurecidas por solução sólida ou 

precipitação, sendo o seu principal constituinte uma fase austenítica (γ). É importante 

distinguir essas duas classes de ligas ao considerar a soldabilidade, propriedades da solda e 

tratamentos térmicos pós soldagem (LEMOS et al., 2017a).  

 

3.4 O processo Friction Stir Welding  

Inventada há mais de 20 anos, a soldagem por fricção e mistura mecânica 

(mundialmente conhecida como Friction Stir Welding (FSW)) é um método de união bastante 

atrativo, realizado no estado sólido e que pode oferecer soluções para os problemas típicos 

encontrados na soldagem tradicional com fusão (LEMOS et al., 2017a). Esta tecnologia foi 

criada em 1991 (THOMAS et al., 1991) por pesquisadores do Technology Welding Institute 

(TWI, Inglaterra) e possui alguns atributos interessantes como a possibilidade de produção de 

juntas soldadas de alta qualidade, excelente resistência mecânica e com baixa distorção. Além 

destes atributos, diversas espessuras e comprimentos podem ser soldados. Este método de 

união foi inicialmente inventado para ligas de Al, mas hoje em dia tem potencial para ser 
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aplicado a diversos materiais como ligas de Níquel, aço e ligas de Titânio, uma vez que as 

ferramentas mais resistentes (WC-Co e pcBN) estão disponíveis. Porém, mesmo sendo 

utilizado há mais de duas décadas, o desgaste da ferramenta de soldagem, assim como o seu 

elevado custo acabam limitando a aplicabilidade do processo em materiais que possuem alta  

resistência mecânica em elevadas temperaturas (CAM, 2011). De fato, o maior impedimento 

de estender e tornar a aplicação do processo FSW comum a materiais como as ligas a base de 

Ni é a disponibilidade do material da ferramenta (DAVID e FENG, 2004). 

Os conceitos básicos deste processo de soldagem são relativamente simples. O  

processo de união é realizado pelo movimento de uma ferramenta em rotação, a partir de uma 

máquina rígida, a qual proporciona uma ação contínua de trabalho a quente e plastifica o 

metal no estado sólido. Assim, a junta soldada é formada por uma coluna de metal quente que 

é misturado e, à medida que a ferramenta avança, a solda soldada resfria formando a união 

dos materiais. A Figura 2 mostra um desenho esquemático deste método de soldagem. 

 
Figura 2. Desenho esquemático do processo de soldagem por fricção e mistura mecânica e da ferramenta. 

 
Fonte: adaptado de Collwell, (2013). 
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3.4.1 Materiais da ferramenta 

O material da ferramenta utilizada para o processo FSW é um componente chave para 

a união ser bem sucedida. As propriedades das juntas soldadas podem ser afetadas pela 

escolha de uma ferramenta adequada e pelo potencial desgaste dela durante a soldagem. 

Assim, a microestrutura da junta soldada pode ser afetada pelas partículas de desgaste 

oriundas do material da ferramenta. Considerando-se que as ferramentas de Policristalino 

Nitreto de Boro Cúbico (pcBN) e Tungstênio (W) tem como característica manter a 

resistência a elevadas temperaturas, estes materiais são comumente utilizados para união de 

materiais com alta resistência (RAI et al., 2011), tais como ligas de Ti e ligas a base de Ni. 

Na prática, pcBN é o material da ferramenta preferido para união de tais ligas devido 

as suas características de elevada resistência e dureza, assim como a sua estabilidade a 

temperaturas elevadas (MISHRA e MAHONEY, 2007). Além disso, a interação de pcBN 

com o metal de solda plastificado resulta em uma junta soldada com aparência superficial lisa 

e de boa qualidade.  Para o caso das ferramentas fabricadas com carboneto de Tungstênio 

(WC), elas tem dureza de até 1650 Hv (RAI et al., 2011). O material WC é comumente usado 

em ferramentas de usinagem onde elevadas cargas tribológicas são esperadas. Em sua forma 

pura, WC é frágil e propenso à fratura sob cargas vibratórias durante os processos de 

usinagem. Para uma melhor ductilidade, tipicamente, uma fase ligante de Co é adicionada 

para produzir o material compósito ferramenta WC-Co, o qual está disponível em várias 

composições e é mais adequado com menor probabilidade de falha (PRADO et al., 2001). 

Recentemente, Lemos et al. (2017a), apresentaram outros detalhes sobre os materiais de 

ferramenta mais indicados para aplicação do processo FSW as ligas Inconel. 

Algumas das ligas a base de níquel possuem alta resistência mecânica em temperaturas 

elevadas. Inclusive, elas também são conhecidas como “Heat Resistant Alloys”. Portanto, 

pode-se esperar uma forte interação mecânica com a superfície da ferramenta no processo de 

soldagem FSW (LEMOS et al., 2017a; HANKE et al., 2017). Estas circunstâncias podem 

resultar na introdução de partículas oriundas do desgaste da ferramental. Neste contexto, 

Tungstenio (W) foi encontrado através de análises por EDS em microestruturas com tamanho 

de grão refinado, ou seja, na zonas de mistura em soldas de Inconel 625 e 718 e explicado 

pelo desgaste da ferramenta de WC-Co (SONG e NAKATA, 2010a; SONG e NAKATA, 

2010b). De modo similar, com a utilização de uma ferramenta de pcBN para soldar a liga 
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Inconel 600, foram encontradas partículas de cBN na zona de mitura da solda (região com 

grãos refinados) (SATO et al., 2008). Para o caso específico da liga Inconel 625 soldada pelo 

processo FSW com uma ferramenta de pcBN, um estudo sobre o desgaste da ferramenta 

(HANKE et al., 2017) mostrou que os mecanismos de desgate predominantes são: difusão e o 

carregamento mecânico.  

 
3.4.2 Parâmetros de processo essenciais 

O artigo de revisão sobre “Progress in friction stir welding of Ni alloys” (LEMOS et 

al., 2017a) mostra os parâmetros de processo indicados para aplicação da soldagem FSW em 

ligas a base de Níquel, como a liga Inconel 625. Basicamente, este guia inicial de soldagem 

sugere a utilização de uma velocidade de rotação da ferramenta baixa (200 rpm), força axial 

relativamente alta de ∼55 kN e baixa velocidade de soldagem (1 mm/s) para obtenção de 

juntas soldadas de alta qualidade. Entretanto, percebeu-se que uma força axial alta e uma 

velocidade de soldagem baixa podem afetar significativamente a eficiência do processo de 

união, sendo assim necessária uma máquina de soldagem pesada e um sistema de fixação das 

chapas na mesa de soldagem robusto.  

Diferentes condições de soldagem são, muitas vezes, avaliadas nas primeiras tentativas 

de união de materiais, no que diz respeito às propriedades mecânicas, buscando alcançar a 

melhor microestrutura e uma solda livre de defeitos (LEMOS et al., 2017a, THREADGILL et 

al., 2009). Assim, soldas obtidas com parâmetros de processo distintos devem ser testadas 

para garantir a integridade das uniões produzidas (LEMOS et al., 2017a). Em geral, a 

utilização do processo FSW como método de união em ligas de Níquel mantém a resistência 

mecânica do material de base, ou mesmo ocasiona um aumento na resistência da junta 

(LEMOS et al., 2017a). Portanto, é uma ótima alternativa como tecnologia de união de 

chapas. Além disso, é importante ter em mente que, a microestrutura ao longo da seção 

transversal das soldas pode não ser totalmente uniforme e, desta forma, as propriedades 

mecânicas podem acabar variando localmente (LEMOS et al., 2017a). Para ligas de Al 

soldadas por FSW (RAO et al., 2013), uma assimetria nas propriedades mecânicas foi 

percebida entre o lado de avanço (LA) e o lado de retrocesso (LR) devido a diferenças locais 

no escoamento do material, deformação plástica severa e ciclo térmico ocasionado durante 

FSW. 
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3.4.3 Microestrutura 

A microestrutura das juntas soldadas de ligas a base de Ni também pode ser complexa, 

assim como o material de base. Entretanto, o processo FSW envolve ciclos térmicos 

relativamente rápidos, tanto no aquecimento quanto no resfriamento dos materiais que estão 

sendo soldados (LEMOS et al., 2017a). Assim, as características microestruturais das soldas 

FSW nas ligas de Níquel, especialmente a liga Inconel 625, são principalmente determinadas 

pela quantidade de deformação plástica e o refino de grão correspondente e, em alguns casos, 

por constituintes microestruturais secundários.  
 

Figura 3. Micrografias obtidas por MEV e espectro de EDS da liga Inconel 625: a) material de base, b) zona 
de mistura. 

  
Fonte: Song e Nakata, (2009). 

 

Considerando a aplicação deste método de união na liga Inconel 625, Song e Nakata, 

(2009), realizaram análises na microestrutura de amostras do material de base e da zona de 

mistura com MEV equipado com EDS. Estes resultados são apresentados na Figura 3. O 

tamanho de grão do material de base foi de 5 µm a 15 µm, com diâmetro médio do grão de 

10.3 µm. Além disso, carbonetos do tipo NbC foram encontrados na microestrutura. No caso 
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da zona de mistura, uma microestrutura mais refinada foi alcançada com o processo FSW, ou 

seja, menores tamanhos de grão foram obtidos (diâmetro médio de 2,1 µm). Por fim, 

carbonetos MC também estavam presentes ao longo da solda.  

 
Figura 4. Micrografias obtidas por MO da liga Inconel 718: a) material de base, b) zona de mistura e c) zona 

termomecanicamente afetada. 

  

 
Fonte: adaptado de Song e Nakata, (2010). 

 
Para a Inconel 718, análises da microestrutura na seção transveral de amostras (SONG 

e NAKATA, 2010b), com auxílio da  microscopia ótica, auxiliaram os autores do trabalho na 

identificação de três regiões distintas, o material de base (MB), a zona termo mecanicamente 

afetada (ZTMA) e a zona de mistura (ZM). O metal de base (Figura 4(a)) apresentou tamanho 

de grão maior do que a zona de mistura (Figura 4(b)) e alguns carbonetos MC, tais como 

NbC. Em alguns casos, a ZTMA pode não ser facilmente distinta, mas é identificada por 

grãos deformados na região de interface entre o MB e a ZM (Figura 4(c)). Processos de 

soldagem com fusão geralmente ocasionam outra região, comumente conhecida como ZAC, a 

qual é normalmente associada ao crescimento de grãos (DUPONT et al., 2009). No entanto, 
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quando o processo FSW é aplicado às ligas de Níquel, a ZAC pode acabar não sendo 

observada através da microscopia óptica (LEMOS et al., 2017a; SONG e NAKATA, 2010a; 

SONG e NAKATA, 2010b) porque as temperaturas deste processo alcançadas são 

relativamente baixas e essas ligas têm boa estabilidade a alta temperatura, característica que 

tendem a dificultar o crescimento de grãos (LEMOS et al., 2017a). Portanto, as características 

microestruturais de juntas soldadas de ligas de Níquel obtidas com o processo FSW, podem 

ser principalmente associadas a quantidade de deformação plástica e o refino de grãos devido 

a recristalização dinâmica, bem como constituintes microestruturais formados devido aos 

ciclos térmicos alcançados pelas soldas (LEMOS et al., 2017a). 

 
3.5 Tensões residuais 

As falhas em estruturas metálicas, assim como componentes soldados, são muitas 

vezes relacionadas a dois efeitos: as tensões residuais e os carregamentos aplicados. As 

distribuições de tensões residuais podem ser benéficas ou prejudiciais, dependendo de sua 

natureza. As tensões residuais tem carater ordinário, ou seja, elas se combinam e somam-se 

com as tensões aplicadas. Assim, as tensões residuais trativas encontradas em juntas soldadas 

podem levar a uma maior tensão efetiva e, como consequência, afetar negativamente as 

propriedades de fadiga destas soldas. Por outro lado, as tensões residuais compressivas 

diminuem a tensão resultante e podem, consequentemente, ser benéficas para a fadiga. 

Embora a avaliação de tensões residuais não seja sempre considerada nos projetos de 

engenharia, ela é necessária porque pode prevenir gastos com retrabalho e falhas prematuras 

de componentes soldados. Quando avaliados, os estados de tensões residuais são geralmente 

associados à fadiga dos materiais, fenômeno que tende a iniciar na supefície ou em regiões 

subsuperficiais (LEMOS et al., 2014; LEMOS, 2012; WEISS et al., 1999; WITHERS e 

BADESHIA, 2001; LEMOS et al., 2017b). Em geral, as ligas resistentes à corrosão, como o 

caso da liga Inconel 625, são menos suscetíveis a corrosão sob tensão, fragilização por 

hidrogênio e corrosão fadiga do que os aços inoxidáveis. Para que estes fenômenos ocorram, 

três fatores devem existir simultaneamente, são eles: (a) tensões trativas, (b) microestrutura 

suscetível e (c) ambiente agressivo específico (CRAIG e SMITH, 2011). Estas premissas são 

resumidas na Figura 5. Na prática, os engenheiros podem, por exemplo, tentar eliminar as 
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tensões residuais trativas ou limitar a aplicação de componentes a determinados ambientes 

não agressivos para evitar a ocorrência destes problemas.  

 
Figura 5. Premissas para os fenônemos de trinca assistida pelo ambiente. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

3.6 Resistência à corrosão  

A corrosão é um fenômeno de superfície, o qual inicia na interface entre o material e o 

meio corrosivo. Alguns elementos de liga como o Níquel e o Cromo proporcionam resistência 

a ambientes oxidantes. Por outro lado, a combinação de Níquel e Molibdênio confere, 

também, resistência em ambientes não-oxidantes. O Molibdênio também melhora a 

resistência à corrosão por pites, assim como a resistência à corrosão por frestas, enquanto 

Nióbio atua como estabilizador combinando-se com o Carbono e, assim, para prevenir à 

corrosão intergranular. Assim como o Nióbio, o Titânio também possui certa tendência a 

formação de carbonetos. O alto teor de Níquel na liga 625 torna o material praticamente 

imune à corrosão sob tensão em ambientes com cloreto. Visto a relevância das ligas de Níquel 

em aplicações com sistemas que exigem alto grau de confiabilidade em contato com 

ambientes agressivos, o estudo do comportamento frente à corrosão é importante, 

independente destes materiais possuírem uma notável resistência à corrosão em meios 

contendo cloretos (GANESAN, RENTERIA e CRUM, 1991). Assim, no escopo deste 

trabalho, serão abordadas apenas duas formas de corrosão, por serem importantes para a liga 

Inconel 625 e auxiliarem na discussão dos resultados. 
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3.6.1 Corrosão por pites 

Pite é um modo de corrosão localizada que pode existir em  inúmeras aplicações de 

materiais passivos desde a mais simples como uma panela de cozinha fabricada em Alumínio, 

até outras bem mais complexas e com maior valor agregado como dutos rígidos e flexíveis da 

indústria do petróleo.  

Em geral, os pites ocorrem em materiais com camada passiva em ligas a base de 

Ferro-Cromo como os aços inoxidáveis, ligas de Alumínio, ligas de Titânio e ligas a base de 

Níquel. Este modo de corrosão se inicia com a quebra localizada do filme passivo protetor, 

criadando regiões com diferentes potenciais, as quais são conhecidas por ânodo e cátodo. O 

ânodo seria o interior do pite, área menor com densidade de corrente de corrosão maior, 

enquanto que o cátodo seria o restante da amostra (área maior com densidade de corrente de 

corrosão menor). Entretanto, deve-se notar que o pite acarreta a estagnação do eletrólito e, a 

partir da hidrólise dos cátions do metal dissolvido, um excesso de íons H+ surge no interior do 

pite, ocasionando dois fenômenos simultâneos: i) uma importante acidificação local; ii) o 

excesso de cátions no interior do pite atrai ânions do bulk de solução, em especial o Cl-; 

ambos processos dificultam a repassivação do intrerior do pite, assim, tornando o processo 

autocatalítico, fazendo com que o pite aumente rapidamente de profundidade. Eventualemtne, 

os produtos da hidrólise (óxido ou hidróxido poroso) podem obstruir totalmente (ou 

parcialmente) o pite, contribuindo ainda mais para o confinamento do eletrólito. Neste 

contexto, a Figura 6 mostra um desenho esquemático de formação de um pite (SEGUI, 2014).     

  

Figura 6. Desenho esquemático da formação de pite. 

 
Fonte: adaptado de Segui, (2014). 
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3.6.2 Corrosão intergranular 

A corrosão intergranular é consequência da sensitização. A sensitização se caracteriza 

pela precipitação de carbonetos de metais (abundantes na composição química do material 

como, por exemplo, o Cromo e o Molibidênio) nos contornos de grão. O crescimento destes 

carbonetos faz surgir, nas suas adjacências, uma zona empobrecida destes metais, 

ocasionando a suscetíbilidade à corrosão intergranular. A exposição térmica necessária para 

sensitizar um aço inoxidável pode ser rápida como em um processo de soldagem, ou muito 

longa como em equipamentos que operam em temperaturas elevadas. Na grande maioria das 

vezes, a sensitização é lembrada por um fenômeno que ocorre em aços inoxidáveis (LIMA et 

al., 2005, BRIANT, MULFORD e HALL, 1982; ASTM A262, 2014). Porém, alguns estudos 

(JONES, VETRANO e WINDISCH, 2004; OGUOCHA, ADIGUN e YANNACOPOULOS, 

2008; HOLTZ et al., 2012) já mostraram a ocorrência deste fenômenos para outros materiais 

como as ligas de Alumínio. Por fim, apesar da liga a base de Níquel, Inconel 625, ser 

considerada estável (PROHASKA et al., 2010; ThyssenKrupp VDM GmbH, 2000; 

ALMUBARAK, ABUHAIMED e ALMAZROUEE, 2013) e, assim, praticamente imune à 

sensitização, certas condições podem ocasionar este fenômeno, mesmo que em escala 

reduzida. Assim, a Figura 7 mostra um desenho esquemático da sensitização, enquanto a 

Figura 8 apresenta diferentes micrografias de aços inoxidáveis após o ensaio de detecção da 

susceptibilidade ao ataque intergranular (ASTM A262, 2014).  

 
Figura 7. Precipitação de carbonetos nos contornos de grão. 

 
Fonte: adaptado de Almubarak, Abuhaimed e Almazrouee, (2013).  
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Lackner et al., (2014), estudaram a sensitização da liga Inconel 625 para diversas 

condições de processamento deste material, considerando dois ensaios: Double-Loop 

Electrochemical Potentiokinetic Reactivation (DL-EPR) e também o Streicher test (ASTM 

G28A). Nestas análises, os autores perceberam que existe boa correlação entre estes ensaios e 

ambos podem ser utilizados para avaliação da sensitização. Portando, de acordo com os seus 

estudos, Lackner et al., (2014), concluiram que a liga Inconel 625 deve ser utilizada na 

condição stable annealed devido ao grau de sensitização baixo. 

 
Figura 8. Exemplos de estrututuras sensitizadas em aços Inoxidáveis: a) estrutura do tipo degrau (step 

structure), b) estrutura mista (dual structure).  

  
Fonte: ASTM A262, (2014). 

 

3.7 Métodos para avaliação da corrosão 

3.7.1 Resistência à formação de pites 

A resistência à formação de pites pode ser estimada pela composição química da liga 

utilizando o Pitting Resistance Equivalent Number - PREN. Esta é, em geral, uma boa 

ferramenta para comparação e seleção de materiais para uma aplicação específica. Como um 

guia inicial, quanto maior o PREN mais elevada é resistência à corrosão. Na literatura, 

existem algumas equações indicadas para cálculo do PREN (ASTM G48A, 2011; MCCOY, 

SHOEMAKER, CRUM, 200-). Assim, o PREN pode ser calculado através da Equação 1: 

 

PREN = %Cr + 1.5(%Mo + %W + %Nb) + 30(%N)   Equação 1                  
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Portanto, considerando os dados da literatura para os elementos químicos presentes na 

liga Inconel 625, o PREN estimado é de 39,7. A avaliação da resistência à corrosão por pites 

pode ser adicionalmente verificada através do ensaio de imersão em cloreto férrico  (FeCl3) 

(LEMOS et al., 2016a; ASTM G48A, 2011). De fato, Lemos et al. (2016a), estudaram a 

resistência à corrosão localizada em juntas soldadas produzidas por FSW para duas ligas CRA 

e concluíram que a solda da liga Inconel 625 não apresentou pites quando comparada ao aço 

inoxidável super duplex (UNS S32760). Este estudo também mostrou que não existiu perda 

de massa significante no ensaio em cloreto férrico. Por outro lado, o aço UNS S32760 

apresentou formação de pites na superfície de topo (e lado de avanço da solda), conforme é 

mostrado na Figura 9. Este fato foi explicado através da formação de intermetálicos nesta 

região. No entanto, é importante lembrar que, devido a alta resistência à corrosão das ligas 

analisadas, este ensaio foi realizado com temperatura de 60 °C durante o período de três dias.    

 
Figura 9. Macrografia obtida por MO da junta soldada de aço inoxidável UNS S32760.  

 
Fonte: Lemos et al., (2016a). 

 

3.7.2 Temperatura crítica de pite 

A temperatura crítica de pite (Critical Pitting Temperature - CPT) é a temperatura 

mais alta na qual um determinado material resiste a corrosão localizada em um dado 

ambiente. Uma estimativa inicial da CPT do material pode ser realizada com base na 

composição química disponível na literatura. A Equação 2 descreve os elementos de maior 

importância para este cálculo. Deve se notar que a liga Inconel 625 possui processo de 

fabricação especial para obtenção do material com baixos níveis Nitrogênio, apesar desta 

variável ser considerada na Equação 2. De modo alternativo, este ensaio também pode ser 

realizado de acordo com a norma ASTM G150, (2013). Neste caso, o ensaio consiste na 

aplicação de um potencial anódico pré-determinado, o qual vai ser mantido constante na 
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amostra imersa na solução de interesse. Em seguida, aumenta-se a temperatura da solução até 

o momento em que se observa crescimento brusco da densidade de corrente, ponto no qual se 

determina a temperatura crítica de pite (CPT), fato que é mostrado na Figura 10.   

 

CPT (˚C) = 2.5(%Cr) + 7.6(%Mo) + 31.9(%N) - 41.0                                              Equação 2 

 

Portando, a temperatura crítica de pite da liga Inconel 625 é 79 ºC o que, de fato, 

mostra grande potencial de aplicação deste material na indústria offshore. No entanto, 

considerando-se que o processo FSW leva a um refino de grão e uma consequente alteração 

microestrutural do material de base, ainda não foram encontrados estudos mostrando esta 

influência na CPT. 

 
Figura 10. Curva de determinação da CPT.  

 
Fonte: ASTM G150, (2003).  

 

3.7.3 Identificação da corrosão intergranular 

De acordo com os estudos de Farina, (2014), a corrosão intergranular é o mecanismo 

de degradação mais importante da liga Inconel 625. Portanto, a avaliação da sensitização 

deste material pode ser realizada através dos ensaios Streicher test (também conhecido como 

teste Sulfato férrico-ácido sulfúrico) e DL-EPR (LACKNER et al., 2014). Neste contexto, em 

um primeiro momento, optou-se por realizar o ensaio de Sulfato férrico-ácido sulfúrico 

(ASTM G28A, 2008), o qual considera a perda de massa e a consequente taxa de corrosão 

para estudo da corrosão intergranular. De modo complementar, posteriormente, o grau de 

sensitização da liga Inconel 625 foi investigado através da técnica de reativação 
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potencionético de ciclo duplo (MARTINAZZI et al., 2017). Devido as características 

particulares desta liga a base de Níquel como excelente resistência à corrosão e a estabilidade 

do material devido a presença de carbonetos (NbC), dispersos intragranularmente na matriz e 

também nos contornos de grão, a escolha dos reagentes para o ensaio DL-EPR deve ser 

criteriosa, e nem sempre as soluções utilizadas para este ensaio em aços inoxidáveis vão 

funcionar para as ligas a base de Níquel. Neste sentido, alguns trabalhos publicados na 

literatura (LACKNER et al., 2014; PROHASKA et al., 2011; BS EN ISO 12732, 2008) 

fornecem um guia para a prática do ensaio DL-EPR. Assim, a Figura 11 mostra um desenho 

esquemático dos resultados esperados para este ensaio.  

 
Figura 11. Reativação potenciocinética de ciclo duplo. 

 
Fonte: adaptado de Aydogdu e Aydinol, (2006). 
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4.0 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
 
 
 
4.1 Material 

O material de base utilizado neste trabalho foi a liga Inconel 625® na forma de chapas 

com 3,2 mm de espessura e sua composição química pode ser vista na Tabela 1. A espessura 

das chapas foi definida em função da aplicação prática da liga Inconel 625 como clad 

material em dutos rígidos da indústria do petróleo. Os dados dos elementos químicos foram 

retirados do certificado de qualidade do fabricante (DIN 17744, 2002).  

 
Tabela 1. Composição química (% em massa). 

Liga Ni Cr Fe Mo Nb Co Mn Al Ti Si C 

Inconel 
625 

60,7 21,7  4,7  8,6  3,38  0,03  0,09  0,13  0,18  0,18  0,015  

 
As superfícies superiores e laterais das chapas foram preparadas com lixamento 

abrasivo mecânico, assim, objetivando a remoção de óxidos e contaminantes. Este 

procedimento foi uma etapa importante para a melhoria da qualidade superficial das juntas 

soldadas. Por fim, antes da soldagem propriamente dita, as chapas foram limpas com etanol. 

 

4.2 O processo Friction Stir Welding 

O processo FSW foi realizado no instituto de pesquisas Helmholtz-Zentrum 

Geesthacht, localizado ao norte da Alemanha, com uma máquina vertical de soldagem 

equipada com servomotores e sistemas de controle automatizados. A Figura 12 mostra o 

equipamento de soldagem. O tamanho inicial de cada uma das chapas soldadas foi de 150 x 

500 x 3,2 mm. A direção de rotação da ferramenta foi no sentido anti horário e, assim, o lado 

esquerdo do cordão de solda foi chamado de lado de retrocesso (LR), enquanto que o lado 

direito chamado de lado de avanço (LA). A direção de soldagem foi paralela a direção do 

processo de laminação das chapas. Aplicou-se uma inclinação de 1,5 ° à ferramenta durante o 

processo de soldagem. Por fim, foi utilizada uma atmosfera de argônio em torno da 
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ferramenta para prevenir a oxidação superficial das chapas. Uma visão geral das chapas 

soldadas posicionadas na mesa de soldagem é apresentada na Figura 13.  

 
Figura 12. Máquina de Soldagem por Fricção e Mistura Mecânica do Helmholtz-Zentrum Geesthacht 

(Alemanha). 

 
Fonte: próprio autor. 

 
Figura 13. Chapas posicionadas na mesa de soldagem. 

 
Fonte: próprio autor. 
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4.3 Ferramenta de soldagem 

A ferramenta de soldagem utilizada no presente estudo é mostrada em detalhe na 

Figura 14. Trata-se de uma ferramenta fabricada em pcBN (Polycrystalline Cubic Boron 

Nitride) com uma fase ligante de W-Re. Na lingua portuguesa, este material é conhecido 

como nitreto cúbico de boro policristalino. O ombro da ferramenta possui diâmetro de 25 mm, 

enquanto o pino 3 mm de comprimento. Esta ferramenta, vendida sob a especificação Q70 

(contendo 70 % CBN (PERRETT et al., 2011)), é recomendada pelo fornecedor (MegaStir, 

EUA) para utilização em altas temperaturas. 

 
Figura 14. Ferramenta de soldagem fabricada em pcBN: a) vista superior b) vista lateral. 

  
Fonte: próprio autor. 

 

4.4 Medições de temperatura 

As temperaturas alcançadas ao longo das chapas soldadas foram adquiridas em três 

regiões específicas: início, meio e fim. Os perfis térmicos foram adquiridos através de 

termopares tipo “K”. Os termopares T1, T3 e T5 estavam localizados a 15 mm da linha 

central da solda e posicionados no lado de avanço, enquanto que os termopares T2, T4 e T6 

também a 15 mm da linha central da solda, porém, localizados no lado de retrocesso. Um 

desenho esquemático destas posições é apresentado na Figura 15. O objetivo principal destas 

análises térmicas foi comprovar a assimetria decorrente deste processo de soldagem no estado 

sólido. Por fim, a Figura 15 também mostra o plano de corte das amostras para os ensaios de 

dobramento, corrosão por imersão e corrosão intergranular descritos posteriormente no texto.   
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Figura 15. Desenho esquemático das posições dos termopares e plano de corte das amostras para os ensaios de 
dobramento e reistência à corrosão. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

4.5 Caracterização microestrutural 

As amostras foram cortadas por eletroerosão e o preparo das amostras seguiu as 

práticas básicas de metalografia. Para o ataque químico e revelação da microestrutura das 

amostras, os reagentes Adler (3 g de CuCl2, 25 ml agua destilada, 15 g de FeCl3, 50 ml HCl) e 

Glicerégia (10 ml HCl, 10 ml HNO3, 30 ml glicerina) foram utilizados (LEMOS et al., 

2016b). As análises metalográficas foram realizadas na superfície de topo das juntas soldadas. 

A microscopia ótica (MO) foi utilizada principalmente para observação do tamanho de grão. 

Para uma caracterização microestrutural mais detalhada, os contituintes microestruturais 

foram analisados com auxílio do MEV equipado com EDS.  

 

4.6 Microdureza 

As propriedades mecânicas foram examinadas em termos de medições de microdureza 

na superfície de topo das soldas. O perfil de microdureza foi realizado com um 

microdurômetro INSTRON Tukon 2100-B. Os parâmetros de medição foram: identação 

Vickers com 500 g e distância entre identações de 0,3 mm.  
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4.7 Dobramento 

Os ensaios de dobramento da face da solda foram realizados em uma máquina 

SHIMADZU AGS-X com capacidade para 300 kN. Os corpos de prova foram ensaiados de 

acordo com a norma (ISO 5173, 2009).   

 

4.8 Avaliação das tensões residuais por difração de raios-X  

A caracterização das tensões residuais das juntas soldadas de Inconel 625 foi realizada 

utilizando-se um difratômetro de raios-X modelo GE-Seifert-Charon-M research edition com 

geometria Bragg-Brentano e tubo de raios-X de radiação Cr-Ka (Figura 16). Utilizou-se um 

feixe difratado a partir de um colimador com abertura de 2 mm, e um detector linear de 20º 

GE-Meteor-1D foi o responsável por detectar o raios-X difratado nas amostras. A avaliação 

das tensões residuais considerou o método de inclinação lateral sin2y. Os parâmetros de 

medição utilizados podem ser consultados na literatura (LEMOS et al., 2017b). As análises de 

tensões residuais começaram no lado de retrocesso (LR) e terminaram no lado de avanço 

(LA). Assim, o comprimento total medido foi de 80 mm. À medida que o tamanho do feixe 

incidente de raios-X de 2 mm avançava, as áreas irradiadas se tocavam, ou seja, ocasionando 

um mapeamento completo da superfície das juntas soldadas. Deste modo, os campos de 

tensões residuais foram analisados na direção longitudinal e transversal em relação à direção 

de soldagem. A Figura 17 mostra um desenho esquemático das posições de medição de 

tensões residuais. 

 
Figura 16. Principais componentes do equipamento de difração de raios-X e a amostra analisada. 

 
Fonte: próprio autor. 
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Figura 17. Posições de medição de tensões residuais. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

4.9 Resistência à corrosão 

4.9.1 Temperatura crítica de pite 

Para os ensaios de temperatura crítica de pite (CPT), utilizou-se o dispositivo 

mostrado na Figura 18. Para a montagem do sistema de ensaio, um eletrodo de referência de 

Calomelano Saturado (ECS) conectado à célula de ensaio por uma ponte salina foi utilizado. 

Neste contexto, o capilar de Lugin direcionava o fluxo de corrente sobre o eletrodo de 

trabalho (a amostra avaliada). Como contra eletrodo utilizou-se uma grade de Platina. Além 

disso, também foi utilizado um sistema de borbulhamento de N2 para desareação da célula. 

Para controle da temperatura durante o ensaio, um termopar do tipo tipo pt100 foi adicionado 

à célula e os dados foram adquiridos com um sistema FieldLogger. Como a taxa de aquisição 

de dados do termopar era igual à do potenciostato, considerou-se que estes dados foram 

adquiridos simultaneamente. A solução utilizada foi o cloreto férrico (FeCl3) e esta foi trocada 

a cada novo ensaio. A área superficial exposta foi de 0,26 cm². Antes do ensaio propriamente 

dito, uma limpeza da superfície da amostra foi realizada através da aplicação de um potencial 

de -1000 mV por 10 segundos. No decorrer do ensaio, foi realizado um aumento de 

temperatura gradual com auxílio de uma resistência elétrica, cuja função foi aquecer água em 

torno da com uma taxa média de 1,6 °C/min. A amostra foi então polarizada aplicando um 

potencial anódico de 700 mV (GATTO, 2016). A faixa de temperatura utilizada foi de 23 °C a 

90 °C. Por fim, a CPT foi determinada no ponto onde observou-se um aumento na corrente 

significante, neste caso equivalente a uma densidade de corrente de 70 µA/cm². Os ensaios 

para obtenção da CPT foram realizados em duplicata para área avaliada e, posteriormente, a 

média da CPT foi calculada. Após os ensaios de CPT, as amostras foram analisadas com o 

MEV para verificação do mecanismo de  corrosão predominante. 
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Figura 18. Dispositivo utilizado para o ensaio de temperatura crítica de pite. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

4.9.2 Formação de pites 

A resistência à corrosão localizada, formação de pites, foi avaliada segundo a norma 

ASTM G48A, a qual propõe o ensaio de imersão em cloreto férrico (FeCl3). As dimensões 

dos corpos de prova utilizados foram de 12,5 mm x 50 mm x 3,2 mm. Segundo as 

recomendações da norma, os ensaios devem ser realizados na faixa de temperatura de 20 °C a 

52 °C. Porém, devido a alta resistência à corrosão da liga Inconel 625, decidiu-se extrapolar o 

ensaio para outras condições de temperatura e tempo, as quais são mostradas na Tabela 2. 

Estas condições de ensaio foram definidas em função da CPT estimada (79 °C). Neste 

contexto, o aparato utilizado para os testes é apresentado na Figura 19. A temperatura 

desejada foi atingida com auxílio de uma manta térmica, a qual aquecia o copo de Becker de 

1L. A variação de temperatura foi monitorada com um termopar pt100, este conectado em um 

software para aquisição de dados. Foram realizados dois ensaios para cada condição pré 

estabelecida e os resultados se mostraram muito parecidos. Utilizou-se uma solução nova para 

cada ensaio. As amostras ensaiadas também foram analisadas com MEV. 
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Tabela 2. Condições de ensaio de imersão avaliadas. 

Condição 
de ensaio 

Temperatura (°C) Tempo (horas) 

I 50 72 

II 60 72 

III 80 24 

IV 88 48 

Obs: CPT estimada: 79°C. 
 

Figura 19. Aparato utilizado para o ensaio de imersão em cloreto férrico. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

4.9.3 Corrosão intergranular 

A avaliação da susceptibilidade à corrosão intergranular através da perda de massa foi 

realizada em conformidade com a norma ASTM G28A, 2008. Corpos de prova com as 

dimensões de aproximadamente 12,5 mm x 50 mm x 3,2 mm foram confeccionados. Dois 

corpos de prova foram ensaiados. As amostras foram usinadas nas dimensões de interesse e, 

posteriormente, lixadas e polidas. Para cálculo da perda de massa, as amostras foram pesadas 

antes e após os ensaios. A solução utilizada foi composta de 25 g de sulfato ferroso, 236 ml 

ácido sulfúrico concentrado e 400 ml de água deionizada. O tempo de ensaio, contado a partir 
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do momento em que a solução atingiu ebulição, foi de 120 horas. Um desenho esquemático 

do aparato experimental utilizado pode ser visto na Figura 20. Por fim, ao final do ensaio, foi 

calculada a taxa de corrosão. A Equação 3 mostra a formula utilizada para este cálculo.     

 ���� �� ������ã� = (���������) � (����� �� �����)�Á���� � (�����)� ���������  Equação 3 

 
Onde a constante utilizada foi 86.760, a densidade da liga Inconel 625 foi 8,44 g/cm³ e o 

tempo de ensaio foi de 5 dias (FARINA, 2014; ASTM G28A, 2008). Por fim, as amostras 

ensaiadas foram avaliadas com MO. 

 
Figura 20. Dispositivo utilizado para avaliação da susceptibilidade a corrosão intergranular. 

 
Fonte: adaptado de ASTM G28A, 2008. 

 

.  
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5.0 RESULTADOS 
 
 
 
 
5.1 Seleção de parâmetros de soldagem 

O processo FSW é amplamente difundido para ligas de Alumínio. Neste contexto, os 

parâmetros de soldagem para já foram bem definidos e podem ser facilmente encontrados na 

literatura. No entanto, a utilização deste processo como técnica de união para ligas de Níquel, 

como a liga Inconel 625 ainda é pouco estudada. No escopo do presente trabalho, as primeiras 

tentativas de aplicação do processo FSW na liga Inconel 625 mostraram grande dificuldade na 

obtenção de uma junta soldada de boa qualidade devido às características do material como, 

por exemplo, a capacidade de manter a resistência mecânica em altas temperaturas. De fato, 

para algumas aplicações específicas, este material também é conhecido como Heat Resistant 

Alloy (HRA) ou High Temperature Alloys (HTA). Além disso, a liga Inconel 625 tem custo 

elevado e a utilização da soldagem no estado sólido como método de união é limitada devido 

a necessidade de uma ferramenta de material especial (pcBN ou WC-Co) cujo custo também é 

alto e, na grande maioria das vezes, reage com o material a ser soldado (a liga Inconel 625), 

ocasionando assim o desgaste (SONG e NAKATA, 2010b; HANKE et al., 2017).  

Contudo, nesta etapa de avaliação dos parâmetros de processo adequados, quatro 

juntas soldadas foram produzidas, as quais foram posteriormente divididas em dois grupos, 

são eles: alto rpm (solda I e II) e baixo rpm (solda III e IV). A velocidade de rotação variou de 

1200 a 200 rpm, a velocidade de soldagem utilizada ficou na faixa de 1 a 1,5 mm/s e a força 

axial mantida constante (~ 60 kN). Estas condições de processo e as características básicas 

destas soldas são mostradas na Tabela 3. Assim, estas juntas soldadas foram avaliadas no que 

diz respeito a aparência da superfície de topo, aporte térmico, microestrutura, presença (ou 

ausência) de porosidades, ensaios de dobramento, distribuições de tensões residuais e 

estimativa da vida em fadiga. Com base nestes resultados apresentados detalhadamente em 

trabalhos disponíveis na literatura (LEMOS et al., 2015; LEMOS et al., 2017a; LEMOS et al., 

2016a; LEMOS et al., 2016b; MARTINAZZI et al., 2016; MARTINAZZI et al., 2017; 
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LEMOS et al., 2017b) foi definido que a Solda III é a melhor solda alcançada. Contundo, 

alguns destes resultados da seleção de parâmetros de processo são mostrados brevemente no 

APÊNDICE. 

   
Tabela 3. Visão geral dos parâmetros de soldagem estudados. 

 Amostra Velocidade de 
avanço, mm/s 

Força 
axial, 

kN 

Velocidade 
de rotação, 

rpm 

Profundidade 
de penetração 

da junta 
soldada, mm 

Qualidade 
superficial 
da solda 

Alto  
Rpm 

Solda I 1 60 1200 2,11 Média 
Solda II 1 60 1000 1,83 Média 

Baixo 
rpm 

Solda III 1 60 200 1,81 Excelente 
Solda IV 1,5 60 200 1,65 Muito bom 

 

5.2 Caracterização da melhor junta soldada 

Após a definição do parâmetro ótimo de soldagem (velocidade de rotação da 

ferramenta de 200 rpm e velocidade de avanço de 1 mm/s), novas juntas soldadas foram 

produzidas com uma ferramenta de pcBN nova, e estas foram avaliadas em detalhe através de 

diversos métodos já mencionados anteriormente. Estes ensaios foram realizados a 200 mm do 

início do comprimento da solda, ou seja, próximo a metade do comprimento total da solda, 

região onde o processo de soldagem FSW é mais estável. A aparência superficial desta 

condição de soldagem é mostrada na Figura 21. Neste contexto, duas soldas com 

aproximadamente 450 mm de comprimento foram produzidas para esta condição, com um 

tempo de aproximadamente 10 minutos (cada solda). Notou-se a formação de rebarba que 

poderia ser ainda reduzida com um aumento da força axial no processo. No entanto, este 

aumento poderia levar a um aumento excessivo do torque da máquina de soldagem. 

 

5.2.1 Perfis térmicos 

Conforme mencionado anteriormente, os perfis térmicos foram adquiridos tanto no 

lado de avanço, quanto no lado de retrocesso da junta soldada. Estes dados são apresentados 

na Figura 22. Deve se relembrar que todas as análises do presente trabalho consideraram a 

região central do comprimento da solda, onde os termopares T3 e T4 estavam localizados 

(Figura 15), devido ao processo ser mais estável nesta área. Como esperado, notaram-se 

maiores temperatutas atingidas pelo lado de avanço (em comparação com o lado de 
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retrocesso) (LEMOS et al., 2017a; RAO et al., 2013), fato que é decorrente da velocidade 

final de processo. Em outras palavras, a velocidade de processo pode ser entendida como o 

resultado entre a soma da velocidade de soldagem e a velocidade tangengencial. Se ambas 

possuírem a mesma direção, esta soma vai resultar em um valor maior, como ocorre no lado 

de avanço da solda. Por outro lado, como acontece no lado de retrocesso, estas velocidades 

têm a mesma direção, porém sentido contrário, ocasionando uma velocidade final de processo 

menor. Assim, pode-se entender o motivo pelo qual as temperaturas alcançadas pelo lado de 

avanço são geralmente maiores, visto que a velocidade final de processo neste caso é maior.  

 
Figura 21. Junta soldada de Inconel 625: a) imagem real da solda b) aparência superficial da solda (em 

detalhe). 

 

 
Fonte: próprio autor. 

 

a) 

b) 
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Figura 22. Perfis térmicos ao longo das chapas soldadas de Inconel 625. 
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Fonte: próprio autor. 

 

5.2.2 Ensaio de líquidos penetrantes 

Para uma análise de defeitos superficiais na solda, o ensaio não destrutivo de liquidos 

penetrantes (LP) foi considerado. Em geral, trata-se de um ensaio rápido, fácil e recomendado 

para detecção de descontinuidades superficiais em juntas soldadas produzidas por FSW 

(GIBSON et al., 2014). Portanto, a Figura 23 mostra a superfície da solda (antes e depois) do 

ensaio de LP. Como pode ser percebido, não foram notadas trincas ao longo do comprimento 

da solda, entretanto, a formação de rebarba foi percebida. No entanto, assume-se que estas 

descontinuidades vão ser eliminadas em processos posteriores para acabamento superficial. 

Neste sentido, é importante relembrar que a caracterização metalográfica do presente estudo 

foi realizada em amostras polidas e, portanto, sem influência da de rebarba. Por fim, este 

ensaio revelou (em vermelho) os furos onde foram posicionados os termopares. 
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Figura 23. Superfície da solda: a) antes e b) depois do ensaio de LP. 

  
Fonte: próprio autor. 

 

5.2.3 Desgaste da ferramenta 

O material da ferramenta e as suas propriedades podem afetar as soldas em vários 

aspectos. Neste sentido, a aplicação do processo FSW para materiais com elevada resistência 

e temperatura de fusão, como no caso da liga Inconel 625, resulta em um severo carregamento 

na ferramenta, sendo assim o principal fator limitante para a exploração industrial deste 

método (HANKE et al., 2017).  

No escopo do presente trabalho, os mecanismos de desgaste da ferramenta pcBN 

durante o aplicação do processo FSW na liga 625 já foram estudados (HANKE et al., 2017). 

Neste contexto, na etapa de seleção de parâmetros de processo adequados, observou-se um 

desgaste da ferramenta ao longo da produção de cada junta soldada, fato que culminou a sua 

fratura (Figura 24(a) - após aproximadamente 2,5 m de solda). Como pode ser visto na Figura 

24(b), o ombro da ferramenta foi parcialmente coberto com material das chapas soldadas, ou 

seja, a liga Inconel 625. Maiores detalhes destas análises podem ser visualizadas em (HANKE 

et al., 2017).  

 

a) b) 
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Figura 24. Ferramenta após fratura: a) ombro e pino da ferramenta destacado, b) micrografia com MEV. 

 
 

Fonte: Hanke et al., (2017). 
 

Após a definição da melhor solda, obtida com o parâmetro de processo ótimo e uma 

ferramenta de pcBN nova, mostrada na Figura 21, resolveu-se fazer o mapeamento de uma 

região da superfície de topo desta solda, com auxílio do MEV-EDS. Como o objetivo desta 

análise foi verificar qualitativamente a presença de elementos oriundos do material da 

ferramenta na solda, optou-se por este mapeamento. Dentre os principais elementos que 

constituem a liga Inconel 625 podem-se citar: Ni, Cr, Mo, Nb e Ti. Por outro lado, a 

ferramenta consiste basicamente em C, B, N, W e Re. De fato, a ferramenta de pcBN possui 

70% CBN (PERRETT et al., 2011). Assim, os resultados de mapa da região central solda para 

os elementos W-Re são apresentados na Figura 25. Portanto, percebe-se que estes elementos 

(W-Re) estão presentes na solda devido a intensidade deles (mostrada na cor azul claro). 

Desta forma, pode-se assumir que houve um desgaste da ferramenta durante a o processo 

FSW e este material foi difundido para a superfície da solda.  

 
Figura 25. Mapeamento com auxílio do MEV-EDS da região central da solda.  

 
Fonte: próprio autor. 
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De modo coerente com outros trabalhos reportados na literatura (LEMOS et al., 2015; 

LEMOS et al., 2017a; LEMOS et al., 2016a; SONG e NAKATA, 2010a; SONG e NAKATA, 

2010b; PARK et al., 2009), zonas de bandeamento e elementos químicos pertencentes a 

ferramenta (C, B, N, W, Re) também foram observados nas soldas. Ou seja, mesmo com a 

utilização de uma ferramenta de pcBN nova, existe um desgaste inerente ao processo, mas 

que pode ser aceitável devido a excelente qualidade da junta soldada (ótima aparência 

superficial, zona de mistura homogênea, sem defeitos, etc). Por fim, de acordo com os estudos 

publicados recentemente (LEMOS et al., 2017a; HANKE et al., 2017), sugere-se que a 

utilização de velocidades de rotação da ferramenta relativamente baixas (~200 rpm) e 

velocidade de soldagem de 1 mm/s vão ocasionar temperaturas de processo menores, desgaste 

da ferramenta reduzido e uma zona de mistura homogênea. Desta forma, em outras palavras, 

estes parâmetros de processo vão resultar em uma melhor solda. 

 

5.2.4 Microestrutura 

Na Figura 26 é apresentada uma montagem de micrografias obtidas por microscopia 

ótica, com ataque metalográfico por reagente Glicerégia, mostrando diferentes vistas da 

microestrutura da liga 625. Algumas características particulares desta liga a base de Níquel, a 

liga Inconel 625, podem ser claramente percebidas como a estrutura austenítica com maclas 

de recozimento (LEMOS et al., 2016b). Foi observada a presença de carbonitretos do tipo 

M(C,N) e de carbonetos dos tipos M23C6 e M6C. Os carbonitretos do tipo M(C,N) são ricos 

em Ti e Nb, geralmente precipitados durante a solidificação da liga apresentando morfologia 

facetada e coloração laranja. Estes carbonitretos estavam dispostos de forma intragranular e 

intergranular. Já os carbonetos dos tipos M23C6 e M6C são ricos em Cr e Mo, respectivamente, 

e se apresentaram, principalmente, de forma intergranular. Estes carbonetos precipitam, em 

geral, durante o recozimento ou solubilização do material em temperaturas na faixa de 800 a 

950 ºC. Por fim, notou-se que este material é praticamente isotrópico ao longo das suas 

direções, ou seja, possui propriedades mecânicas bastante semelhantes. Ensaios de tração, não 

reportados neste trabalho, também mostraram estas características.  
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Figura 26. Montagem de micrografias obtidas por microscópio ótico da liga 625 na condição de como 
recebida. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Segundo Raghavan et al. (1983), existe uma relação entre Cr e Mo utilizada para 

previsão dos carbonetos presentes no material. Assim, quando o valor da razão Cr/Mo é maior 

que 3, o carboneto M23C6 nucleia de forma predominante. Por outro lado, quando esta razão 

resulta em um valor menor que 3, existe uma tendência de formação de carbonetos do tipo 

M6C. No atual trabalho, notou-se que esta razão possui valor de 2,6, fato que indicaria 

tendência de formação majoritária do carboneto Mo6C. Contudo, ambos os carbonetos (M6C e 

M23C6) foram observados no metal de base (LEMOS et al. 2016b). Lackner et al., (2014) e 

Prohaska et al., (2010) reportaram que Inconel 625 pode ser utilizada em diferentes aplicações 

da indústria devido a mudanças nos processos de fabricação e/ou composição química do 

material. Em geral, estas variações são relacionadas a condições de laminação, recozimento e 

quantidade de carbono na liga. Neste contexto, Lackner et al., (2014), também encontraram 

carbonetos do tipo MC, M6C e M23C6, o que sugere que estes pesquisadores avaliaram o 

mesmo material do presente estudo.  

Nas Figuras 27(a), 28(a) e 29(a) são apresentadas micrografias obtidas por MEV com 

maior detalhe dos carbonetos (M23C6 e M6C) e carbonitretos (M(C,N) observados na Figura 

26. No caso do carbonitreto M(C,N), ele se encontra disperso na matriz austenítica conforme 

é indicado na Figura 26(a). Confirmou-se que este contituinte microestrutural é um carboneto 
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do tipo (Nb,Ti)(C,N) rico em NbC (Figura 26(b)) com aparência alongada e aspecto claro em 

relação a matriz. A função básica destes carbonetos é a estabilização do material contra 

corrosão intergranular. Em comparação aos carbonetos M6C e M23C6 mostrados a seguir, os 

carbonitretos MC são maiores, podendo atingir até aproximadamente 3 µm de comprimento. 

Todos estes constituintes microestruturais já foram encontrados em estudos anteriores 

(LEMOS et al., 2016b; SONG e NAKATA 2010a), ou seja, o presente estudo mostra boa 

coerência com resultados prévios da literatura.  

 
Figura 27. Carbonitreto M(C,N) (a) Micrografia obtida por MEV com elétrons secundários da liga 625 na 

condição como recebida, (b) Espectro de EDS do carbonitreto. 

 

a) 
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Fonte: próprio autor. 

 

O material de base utilizado no presente estudo apresentou carbonetos do tipo M6C e 

M23C6. A distinção deles deve ser realizada através de caracterização metalográfica com 

auxílio de EDS. Em geral, o carboneto M6C apresenta-se em relevo após ataque químico com 

o reagente glicerégia, como indicado na Figura 28(a). Como este carboneto é muito pequeno, 

da ordem de 0,7 µm (ou ainda menor), o resultado obtido com EDS foi influenciado pela 

interação do feixe de elétrons com a matriz devido ao diâmetro do feixe ser maior que o 

tamanho da partícula. No entanto, conforme esperado e relatado em outros estudos (FARINA, 

2014; LACKNER et al., 2014), existe predominância do metal Mo, fato comprovado pela alta 

intensidade alcançada por este elemento (Figura 28(b)), o que indica que tratar-se de um 

carboneto do tipo M6C rico em Mo6C. Portando, sugere-se que a presença do carboneto Mo6C 

afeta de forma mais significativa a corrosão intergranular em comparação ao carboneto 

Cr23C6. Além disso, uma diminução no teor de Mo da liga Inconel 625, afetaria de forma mais 

expressiva a a CPT estimada (Equação 2).   

 

 

 

b) 
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Figura 28. Carboneto M6C intergranular: (a) Micrografia obtida por MEV com elétrons secundários da liga 

625 na condição como recebida, (b) Espectro de EDS do carboneto.  

 

 
Fonte: próprio autor. 

 

a) 

b) 



42 

 

 

A Figura 29(a) mostra um carboneto M23C6 localizado de maneira dispersa no 

contorno de grão com tamanho da ordem de 0,25 µm. Ao invés de estar em relevo,  como no 

caso do carboneto M6C, este carboneto apresenta sulcos ao seu redor como zonas que indicam 

empobrecidas de um metal abundante na liga. Neste caso, notou-se a presença predominante 

do Cr através da análise com MEV-EDS. Desta forma, este carboneto é do tipo Cr23C6. Assim 

como no caso do carboneto M6C, o resultado de EDS para o carboneto M23C6 pode ter sido 

influenciado pela interação do feixe de elétrons com a matriz da liga devido ao diâmetro do 

feixe ser maior que o tamanho da partícula. Por fim, teoricamente, a combinação do carbono e 

do cromo pode ocasionar a sensitização e a consequente corrosão intergranular do material.  

 
Figura 29. Carboneto M23C6 intergranular: (a) Micrografia obtida por MEV com elétrons secundários da liga 

625 na condição como recebida, (b) Espectro de EDS do carboneto. 

 

a) 
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Fonte: próprio autor. 

 

Para o caso da junta soldada propriamente dita, notaram-se grãos refinados devido a 

recristalização dinâmica proveniente do processo no estado sólido. A Figura 30 apresenta a 

macrografia da solda, onde a coloração mais escura indica estes grãos mais finos em relação 

ao metal de base. Foram realizadas análises de MEV-EDS em três regiões específicas da 

superfície de topo da solda, as quais consideraram a interface do lado de retrocesso (ILR), o 

centro da solda (C) e a interface do lado avanço (ILA). Estas regiões analizadas em detalhe 

são indicadas a seguir.  

 
Figura 30. Macrografia da superfície de topo da junta soldada da liga 625.  

 
Fonte: próprio autor. 

 

A Figura 31 apresenta a microestrutura da ILR, ou seja, a interface localizada no lado 

de retrocesso da solda. Além de carbonetos do tipo Nb,Ti(C) aprensentados na Figura 31(a), 

b) 
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notaram-se grãos refinados ao longo desta interface. Os dados obtidos com EDS permitem 

afirmar que existe uma maior intensidade de Ti neste carbonitreto (Figura 30(b)).  

Carbonitretos do tipo Nb,Ti(C,N) são mostrados na microestrutura do C conforme a 

Figura 32(a), os quais também foram encontrados no metal de base antes da soldagem. Assim 

como nas duas interfaces das solda (ILR e ILA), percebeu-se um nítido refino de grão na 

microestrutura da liga. Os resultados de EDS confirmam o Ti como elemento predominante 

(Figura 32(b)). 

Por fim, como pode ser visto na Figura 33, carbonetos do tipo NbC foram encontrados 

na microestrutura da ILA (Figura 32(a)). Conforme esperado, grãos refinados também foram 

observados. Além disso, a intensidade de Ti verificada com EDS foi baixa (Figura 33(b)), ou 

seja, existe predominância do Nb neste carboneto, o qual se apresentou com aspecto mais 

claro (Figura 33(a)). 

 
Figura 31. Região ILR: (a) Micrografia obtida por MEV com elétrons secundários, (b) Espectro de EDS 

obtido do carbonitreto do tipo M(C,N). 

 

a) 
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Fonte: próprio autor. 

 

Figura 32. Região C: (a) Micrografia obtida por MEV com elétrons secundários, (b) Espectro de EDS 
obtido do carbonitreto do tipo M(C,N).  

 

b) 

a) 
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Fonte: próprio autor. 

 
Figura 33. Região ILA: (a) Micrografia obtida por MEV com elétrons secundários, (b) Espectro de EDS 

obtido do carbonitreto do tipo M(C,N). 

 

b) 

a) 
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Fonte: próprio autor. 

 

A caracterização microestrutural ao longo das regiões ILR, C e ILA mostrou a 

presença de constituintes microestruturais do tipo Nb,Ti(C). Notou-se que, a grande maioria 

dos carbonetos (MC, M6C, M23C6), presentes no metal como recebido, foram quebrados e/ou 

dissolvidos devido a ação termomecânica da tecnologia FSW. Em outras palavras, conforme 

as análises por MEV, o processo FSW  promoveu o refino de grão e uma limpeza da 

microestrutura da solda com relação aos carbonetos do tipo M6C e M23C6 presentes nos 

contornos de grão. Considerando a aplicação do processo FSW em ligas de Al (FU et al., 

2012), fenômeno semelhante já foi observado. Por fim, também notou-se a presença de W ao 

longo da solda, fato que está relacionado ao desgaste da ferramenta.    

 

5.2.5 Microdureza 

A Figura 34 mostra o perfil de microdureza realizado na superfície de topo da amostra. 

Com base na macroestrutura apresentada na Figura 29, a região diretamente afetada pela ação 

termomecânica do processo FSW foi delimitada e chamada de “região aproximada do 

ombro”. Os valores atingidos pela solda foram maiores do que os alcançados pelo metal de 

base, fato que está associado ao refino de grão (mostrado através das metalografias). O valor 

b) 
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máximo de dureza foi de 422 Hv, encontrado na distância de 3,9 cm em relação a linha central 

da solda. Deve ser notado que este pico de dureza ocorreu no lado de avanço da solda (AS) 

onde, conforme mencionado anteriormente, as temperaturas de processo são ligeiramente 

maiores. Neste sentido, pode-se inferir que o refino de grão foi ligeiramente maior nesta 

região (lado de avanço), fato confirmado por um leve aumento de dureza. Com relação ao 

metal de base, localizado fora da região de contato do ombro, notaram-se valores de dureza de 

até -293 Hv. 

 
Figura 34. Perfil de microdureza na superfície de topo da junta soldada. 
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Fonte: próprio autor. 
 

Diversos estudos têm sugerido que o mecanismo de endurecimento, devido a aplicação 

do processo FSW na liga Inconel 625, é o refino de grão (LEMOS et al., 2015; LEMOS et al., 

2017a; LEMOS et al., 2016a; LEMOS et al., 2016b; MARTINAZZI et al., 2016; 

MARTINAZZI et al., 2017; LEMOS et al., 2017b; HANKE et al., 2017; SONG e NAKATA 

2010a; SONG e NAKATA 2010b). Em geral, a ação termomecânica provocada por este 

método de união acarreta no refino de grão como mecanismo de endurecimento 

predominante, mas existem efeitos adicionais de deformação plástica severa, precipitados de 

segunda fase (neste caso carbonetos), etc (LEMOS et al., 2017a).  

As propriedades mecânicas de soldas produzidas por FSW são comumente avaliadas 

em termos de microdureza e/ou ensaios mecânicos. Em Lemos et al. (2017a), afirmou-se que 

que esta tecnologia de soldagem é ótima alternativa para união de diversos materiais, 
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mantendo as propriedades mecânicas originais deles ou mesmo melhorando-as. No presente 

estudo, optou-se por medições de microdureza conforme resultado apresentado na Figura 34. 

Neste sentido, alguns estudos já mostraram que um aumento de dureza, devido a soldagem no 

estado sólido, pode também ocasionar uma resistência mecânica maior na solda (SONG e 

NAKATA 2010a, SONG e NAKATA 2010b). Por fim, como grãos mais finos também foram 

formados na solda apresentada neste trabalho, sugere-se que existiu um aumento de 

resistência mecânica provocado pelo processo FSW.  

 

5.2.6 Dobramento 

Como o presente trabalho tem foco na avaliação da superfície das juntas soldadas, os 

ensaios de dobramento de face também foram realizados. Além disso, considera-se que os 

ensaios de dobramento são práticas comuns na qualificação de juntas soldadas. Neste sentido, 

trincas ou defeitos superficiais não detectados por ensaios não destrutivos (neste caso líquidos 

penetrantes) tendem a aparecer no ensaio de dobramento, o qual ocasiona elevadas tensões na 

superfície analisada. Desta forma, as descontinuidades atuariam como concentradores de 

tensões e poderiam até ocasionar a fratura da solda. Assim, a Figura 35 mostra os corpos de 

prova após o ensaio. Contudo, não foram encontradas descontinuidades superfíciais nas 

amostras ensaiadas.  

   
Figura 35. Dobramento de face nas soldas: a) vista lateral, b) superfície de topo. 

 

 

Fonte: próprio autor. 

a) 
b) 
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5.2.7 Tensões residuais 

Diferenças significativas entre os estados de tensões residuais do metal de base e a 

solda são mostradas na Figura 36 e 37. As tensões residuais longitudinais (Figura 36) 

apresentaram valores compressivos de até –750 MPa para regiões distantes da solda (metal de 

base), enquanto que no cordão de solda os valores foram praticamente nulos (próximos à 

zero). Por fim, notou-se um pico de tensões da ordem de 50 MPa localizado no lado de 

retrocesso da junta soldada. De acordo com outros estudos (LEMOS et al., 2017b; 

STEUWER et al., 2012; PEEL et al., 2003; BREWER et al., 2015, KHANDKAR et al., 

2006; BUFFA, FRANTINI e PASTA, 2008), os valores de tensões residuais na direção 

longitudinal são maiores do que os dados encontrados na direção transversal de medições o 

que, de fato, também ocorreu neste estudo. No entanto, em certas ocasiões específicas 

(LEMOS et al., 2017d), as tensões residuais transversais podem alcançar valores maiores. 

 
Figura 36. Distribuições de tensões residuais longitudinais em função da distância da linha central da solda. 
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Fonte: próprio autor. 
 

Na direção transversal de medições (Figura 37), as diferenças entre os valores do metal 

de base e a solda foram menores, com uma distribuição de tensões residuais plenamente 

compressivas onde os valores variaram de -50 a -750 MPa. As medições apresentaram uma 

distribuição de tensões com formato característico de “M”, tendência de comportamento já 
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reportada na literatura (LEMOS et al., 2017b; PEEL et al., 2003; BREWER et al., 2015, 

KHANDKAR et al., 2006; BUFFA, FRANTINI e PASTA, 2008). O metal de base 

apresentou valores de tensões residuais mais compressivos (aproximadamente –700 MPa), 

enquanto que a junta soldada alcançou picos de tensões próximos a -50 MPa. Além disso, 

notou-se um valor máximo de tensões residuais no lado de avanço da solda. 

 
Figura 37. Distribuições de tensões residuais transversais em função da distância da linha central da solda. 
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Fonte: próprio autor. 
 

As etapas do processo de fabricação das chapas como a laminação e o recozimento, 

além do preparo das chapas com lixamento abrasivo, geraram um nível de tensões residuais 

no material de base (LEMOS et al., 2017b). Além destes processos, o sistema de fixação das 

chapas (clamping system) adotado no processo FSW impõe certa restrição das deformações 

que tende a influenciar os resultados de tensões residuais (RICHTER-TRUMMER et al., 

2012). Neste sentido, Farajkhah e Liu, (2017), reportaram que também existe um efeito da 

“clamping area” nas tensões residuais após FSW. Assim, todos estes fatores contribuiram 

para a distribuição final de tensões residuais após soldagem, e os níveis de heterogeneidade 

destas tensões têm relação direta com todos estes processos (LEMOS et al., 2017b). Por fim, 

os estados de tensões residuais alcançados após a soldagem foram relativamente baixos (da 

ordem de 50 MPa) e significativamente menores do que a tensão de escoamento do material. 
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5.2.8 Resistência à corrosão 

Conforme mencionado anteriormente, a liga Inconel 625 é frequentemente utilizada na 

indústria do petróleo devido a sua excelente resistência à corrosão. Entretanto, considerando 

que a aplicação do processo FSW provoca alterações microestruturais relacionadas ao refino 

de grão, decidiu-se avaliar também a resistência à corrosão deste material após a soldagem. 

Contudo, como os mecanismos de corrosão mais relevantes para esta liga são a corrosão por 

pites e a corrosão intergranular (FARINA, 2014), estes foram avaliados a seguir.     

 

5.2.8.1 Temperatura crítica de pite 

Com este ensaio, objetivou-se uma comparação da CPT de duas regiões diferentes, são 

elas: o metal de base (MB) e o centro da solda (C). Os ensaios foram realizados nestas regiões 

devido a grandes diferenças microestruturais relacionadas ao tamanho de grão, presença de 

carbonetos e dureza. Assim, na Tabela 4, são apresentados os valores médios de temperatura 

crítica de pite para as regiões avaliadas. 

 
Tabela 4. Temperatura crítica de pite média para o MB e o C. 

 MB C 
Temperatura crítica de pite 

média (°C) 77 86 

 

Na Figura 38 são apresentadas as curvas CPT do MB (azul) e o centro (vermelho) para 

uma amostra ensaiada. Estas curvas representam a temperatura crítica de pite para as regiões 

analisadas. Em outras palavras, temperaturas menores que a CPT, considerando o mesmo 

potencial aplicado (700 mV) tendem a não ocasionar a formação de pites. Para o material na 

condição de como recebido (MB), o qual apresentou grãos maiores e carbonetos (MC, M6C e 

M23C6), a CPT foi de aproximadamente 76 °C. Para o caso da região central da solda (C), a 

qual alcançou um significativo refino de grão, a CPT foi em torno de 88 °C. Assim, pode-se 

assumir que o metal de base possui menor resistência a formação de pites do que o centro da 

solda.   
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Figura 38. Temperatura crítica de pite. 
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Fonte: próprio autor. 

 

Após o ensaio eletroquímico propriamente dito, a formação de pites foi verificada com 

MEV. Assim como no ensaio de imersão, o MB apresentou pior resistência à corrosão do que 

a região C. Por fim, notou-se que a quebra do filme passivo, após a CPT ser alcançada, 

acarreta em pites em diversas áreas nas regiões analisadas (Figura 39). 

 
Figura 39. Micrografia obtida por MEV após o ensaio CPT: a) MB, b) C.  

  
Fonte: próprio autor. 

 

5.2.8.2 Ensaio de imersão em cloreto férrico 

O estudo da resistência à corrosão localizada foi realizado através do ensaio de 

imersão em cloreto férrico (ASTM G48A, 2011). Considerando-se o ensaio na condição I (50 

a) b) 
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°C durante 72 horas), não foram verificados pites ao longo das amostras. Assim, a Figura 40 

mostra a aparência superficial desta amostra ensaiada. Em outras palavras, a junta soldada foi 

aprovada em conformidade com a norma. 

 
Figura 40. Aparência superficial da amostra ensaiada na condição I (50 °C durante 72 horas). 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Análises iniciais com lupa de baixo aumento não foram satisfatórias para a verificação 

de pites formados. Portanto, os pites foram caracterizados com auxílio do MO. Para a 

condição II, um pite foi encontrado no metal de base. Este pite é mostrado na Figura 41, onde 

a coloração azul indica a superfície da amostra e a cor mais avermelhada indica uma maior 

profundidade alcançada por este pite. Para uma melhor visualização deste fato, a Figura 41(b) 

mostra este pite na visão lateral. Por fim, conforme pode ser visto na Figura 41(c), a 

profundidade atingida foi de aproximadamente 1,2 µm. Assim, este pite foi descartado, 

segundo a recomendação da norma (profundidade mínima de 0,025 mm). 

 
Figura 41. Pite formado no metal de base após ensaio na condição II: (a) MO visão superior, (b) MO visão 

laterial, (c) profundidade do pite. 

 

 

 

a) 

b) 
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Fonte: próprio autor. 

 

No entanto, devido à excelente resistência à corrosão da liga Inconel 625 decidiu-se 

extrapolar este ensaio para condições mais severas como, por exemplo, a utilização de 

temperaturas de 80 °C e 88 °C (condição III e condição IV, respectivamente). As duas 

condições de ensaio levaram à corrosão das amostras, no entanto, optou-se por reportar neste 

trabalho somente os resultados da condição IV. Esta escolha foi baseada, principalmente, na 

CPT obtida (Figura 38). Assim, a Figura 42 apresenta uma amostra ensaiada na temperatura 

de 88 °C e durante 2 dias. Percebe-se claramente que o material de base (Figura 42a)) obteve 

uma corrosão mais severa, enquanto o centro da solda (Figura 42b)) apresentou uma corrosão 

mais suave com aparecimento de pites formados.  

 
Figura 42. Micrografia obtida por MEV para a condição IV (88 °C e durante 2 dias): a) MB b) C. 

  
Fonte: próprio autor 

 

c) 

a) b) 
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5.2.8.3 Corrosão intergranular 

Os resultados da avaliação de susceptibilidade a corrosão intergranular para duas 

amostras da melhor solda (chamadas de Solda IIIA e Solda IIIB), em conformidade com as 

recomendações da norma ASTM G28A, são mostrados na Tabela 5. A taxa de corrosão foi 

calculada de acordo com a Equação 3. Ambas as amostras apresentaram valores similares 

para perda de massa. Assim, a média da taxa de corrosão encontrada foi de 0,4406 mm/ano. 

Segundo os estudos de Farina, (2014), o erro experimental deste ensaio é da ordem de ± 0,05 

mm/ano. Além disso, Lackner et al., (2014) mencionaram que o threshold para sensitização é 

1 mm/ano na indústria. Portando, nota-se uma boa qualidade das soldas avaliadas.  
 

Tabela 5. Avaliação da suscetibilidade a corrosão intergranular.  

Amostra Área 
(cm²) 

Massa 
inicial 

(g) 
Massa 

Final (g) 

Perda 
de 

massa 
(g) 

Taxa de 
corrosão 
(mm/ano) 

Solda IIIA 15,235 9,6966 9,6187 0,0779 0,4422 

Solda IIIB 16,373 11,0078 10,9247 0,0831 0,4390 

 Média 0,4406 

 
A Figura 43 apresenta micrografias após o ensaio Streicher Test. Como este ensaio 

considera a perda de massa e o MB apresentava certa quantidade de carbonetos M6C e M23C6 

nos contornos de grão, e estes são mais relevantes para a corrosão intergranular, assume-se 

que esta região perdeu mais massa do que a região C. Assim, notou-se que o MB (Figura 

43a)) alcançou pior comportamento frente à corrosão do que o centro da solda (Figura 43b)).   

 
Figura 43. Micrografia obtida com MO após ensaio de corrosão intergranular: a) MB, b) C. 

Fonte: próprio autor. 

a) b) 
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Recentemente, Martinazzi et al., (2017), avaliaram o grau de sensitização das mesmas 

soldas do presente trabalho através do ensaio de reativação potenciocinética de ciclo duplo 

(Double Loop Electrochemical Potentiokinetic Reactivation: DL-EPR). Estes resultados são 

mostrados brevemente na Figura 44 e demais detalhes podem ser vistos na literatura. Foram 

encontrados valores de densidade de corrente de ativação (Ia) e densidade de corrente de 

reativação (Ir) para o cálculo do grau de sensitização. Neste contexto, percebeu-se uma 

variação no valor da razão Ir/Ia entre as regiões do MB e o C da solda. Portanto, o metal de 

base alcançou um maior grau de sensitização (1,23) quando comparado à região 

correspondente ao centro da solda (0,66). Alguns estudos (CHOI et al. 2013; RODRíGUEZ et 

al. 2010) reportaram fatos similares e indicaram que o processo FSW pode ser benéfico para 

diminuir a sensitização de determinados materiais (liga AA 5083 e o aço inoxidável 304). 

Contudo, de modo coerente com os resultados dos outros ensaios de corrosão realizados no 

presente estudo (imersão em cloreto férrico, obtenção da CPT e avaliação da susceptibilidade 

a corrosão intergranular), o MB apresentou pior comportamento frente à corrosão do que o 

centro da solda.  

 
Figura 44. Reativação potenciocinética de ciclo duplo para as regiões MB e C. 
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Fonte: MARTINAZZI et al., 2017. 
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6.0 CONCLUSÕES 
 

 
 
 
O desenvolvimento do processo de soldagem FSW para a liga Inconel 625 foi 

realizado na primeira etapa deste trabalho. Após a seleção do parâmetro de soldagem ótimo, 

novas juntas soldadas foram produzidas e, em uma segunda etapa, estas foram caracterizadas 

através de diversos ensaios. Assim, os resultados destas avaliações podem ser resumidos 

como: 

* A etapa de seleção de parâmetros de processo foi fundamental para entendimento 

deste método de união aplicado à liga Inconel 625 e a definição da melhor junta soldada.  

* O desgaste da ferramenta de pcBN com W-Re é inerente a esta tecnologia de união. 

No entanto, dependendo do parâmetro de processo adotado, este desgaste pode ser 

minimizado e uma junta soldada com ótima qualidade superficial e microestrutura homogênea 

na zona de mistura pode ser produzida. Portando, a junta soldada em destaque foi obtida com 

velocidade de rotação da ferramenta de 200 rpm e velocidade de avanço de  1 mm/s. 

* A junta soldada foi aprovada nos ensaios de liquidos penetrantes e dobramento. 

* O material de base apresentou carbonetos do tipo M(C,N) dispersos de forma intra e 

intergranular na matriz austenítica, onde o metal foi majoritariamente o Nb. Também foram 

observados carbonetos do tipo M6C, onde o metal predominante foi o Mo. Por fim, as análises 

metalográficas ainda indicaram a presença de carbonetos do tipo M23C6, dispersos de forma 

intergranular, mas com o metal sendo preferencialmente o Cr. 

* A caracterização microestrutural ao longo da junta soldada mostrou carbonetos do 

tipo M(C,N) rico em Nb,Ti(C,N). Por outro lado, as análises com MEV não indicaram a 

presença de carbonetos do tipo M6C e M23C6 nos contornos de grão da junta solda. 

* A aplicação do processo de soldagem FSW na liga Inconel 625 foi efetiva e 

ocasionou um considerável refino de grão mostrado atráves das micrografias. Como 

consequência, notou-se um aumento de dureza significante na região da solda. 

* Diferenças significativas entre as distribuições de tensões residuais atingidas pelo 

metal de base e a solda foram observadas. Tensões residuais longitudinais levemente trativas 
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foram observadas na solda. Além disso, os valores de tensões residuais na direção transveral 

foram plenamente compressivos. Estes fatos sugerem um bom comportamento em fadiga para 

esta junta soldada.  

* A avaliação da corrosão localizada, realizada atráves do ensaio por imersão em 

FeCl3, não mostrou pites para as condições de ensaio recomendadas pela norma. Em outras 

palavras, a junta soldada foi aprovada neste ensaio. No entanto, estendendo o ensaio para 

condições mais severeas (temperaturas a partir de 80 °C), a região correspondente ao centro 

da solda apresentou maior resistência à formação de pites do que o metal de base.  

* No ensaio eletroquímico para determinação da CPT média em solução de FeCl3, o 

metal de base atingiu 77 °C e o centro da solda alcançou aproximadamente 86 °C. Desta 

forma, sugere-se que o refino de grão e/ou a presença de carbonetos do tipo M6C, M23C6 tem 

influência significativa na CPT. Portanto, o centro da solda apresentou melhor 

comportamento frente à formação de pites estáveis do que o metal de base, fato também 

observado no ensaio de imersão em FeCl3. 

* As análises de susceptibilidade a corrosão intergranular comprovaram a qualidade da 

melhor solda frente as condições impostas pelo ensaio. A taxa de corrosão média alcançada 

foi de 0,4406 mm/ano, valor relativamente baixo e aceito na indústria.   
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7.0 APÊNDICE 
 
 
 
 
Na etapa de seleção de parâmetros de processo foram produzidas quatro juntas 

soldadas e estas estudadas em diversos trabalhos disponíveis na literatura (LEMOS et al., 

2015; LEMOS et al., 2017a; LEMOS et al., 2016a; LEMOS et al., 2016b; MARTINAZZI et 

al., 2016; MARTINAZZI et al., 2017; LEMOS et al., 2017b). Assim, neste contexto, Lemos 

et al., (2016b), estudaram o efeito da velocidade de rotação da ferramenta na soldagem FSW 

da liga Inconel 625. Conclui-se que aportes térmicos menores que 2,30 kJ/mm são 

aconselháveis para obtenção de uma microestrutura homogênea e isenta de porosidades na 

zona de mistura justificando, portanto, a observação da melhor qualidade da solda III. 

Macrografias da seção transversal destas chapas soldadas podem ser vistas na Figura 44, 

correspondentes as soldas com “alto rpm” e Figura 45, referente as juntas soldadas com 

“baixo rpm”. Demais detalhes deste estudo podem ser vistos em (LEMOS et al. 2016b).  

 
Figura 45. Micrografias obtidas por MO com o reagente Adler: a) solda produzida com 1200 rpm, b) solda 

produzida com 1000 rpm. 

 

 
Fonte: Lemos et al. 2016a. 

 

a) 

b) 
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Figura 46. Macrografias obtidas por MO com o reagente Adler: a) solda produzida com 200 rpm e 
velocidade de soldagem de 1 mm/s, b) solda produzida com 200 rpm e velocidade de soldagem de 1,5 mm/s. 

 

 
Fonte: Lemos et al. 2016a. 

 

As Figuras 46a) e 47 mostram soldas produzidas com o parâmetro de soldagem ótimo 

(velocidade de rotação da ferramenta de 200 rpm e velocidade de soldagem de 1 mm/s). No 

entanto, ao longo da seleção de parâmetros de processo e a fabricação das soldas apresentadas 

nas Figuras 45 e 46, a ferramenta de pcBN sofreu um desgaste considerável com redução no 

comprimento do pino da ferramenta (HANKE et al., 2017). Percebe-se claramente que a falta 

de penetração mostrada nas Figuras 45 e 46 foi influenciada diretamente por este desgaste. 

Entretando, após a definição dos melhores parâmetros de processo, uma nova solda foi 

produzida com uma ferramenta intacta e, assim, houve uma redução na falta de penetração 

(Figura 47).    

  
Figura 47. Macrografias obtidas por MO com o reagente Glicerégia. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

As soldas correpondentes as Figuras 45a) e Figura 46a) foram submetidas ao ensaio de 

dobramento de face. Estes resultados são apresentados na Figura 48, onde conclui-se que a 

solda produzida com alto rpm (Figura 45a) foi reprovada no ensaio devido a fratura na solda. 

Por outro lado, a solda produzida com baixo rpm (Figura 46a) foi aprovada neste ensaio, fato 

que comprova uma qualidade superior desta junta soldada.   

 

a) 

b) 
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Figura 48. Amostras após ensaio de dobramento de face. alto rpm: a) e b), baixo rpm: c) e d) 

  

 
 

Fonte: próprio autor. 
 

 
 
  

a) 
b) 

a) b) 
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8.0 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 
 
 

· Realização de ensaios de corrosão sob tensão nas soldas. 

· Estudar o efeito do H2S na resistência à corrosão das soldas. 

· Ensaios de corrosão com meio CO2. 

· Ensaios de fadiga com meio corrosivo. 

· Estudo da tenacidade à fratura das soldas. 

· Análise detalhada da assimetria nas propriedades mecânicas das soldas. 

· Verificar a possibilidade de corrosão galvânica entre o MB e o C. 
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