
Materiais e métodos 

 A partir do processo, foi realizada 
a análise da junta soldada com camada clad e sem 
camada clad. Com a utilização do modelo 
numérico, foi analisado a tensão de ruptura da 
junta soldada por FSSW e comparado com dados 
obtidos experimentalmente. 

 

 
 

 
 

 

Figura 2: Análise das juntas, para uma mesma tensão. 

 A comparação das simulações e 
dos testes realizados mostrou que a junta sem 
camada clad sofre fratura do tipo plug-pull-out 
(Figura 3). 

 

 

 

 
 

 
Figura 3: Comparação dos testes e simulações. 

Resultados 

 Para AA 2024-T3, os resultados 
obtidos foram fiéis ao dados obtidos 
experimentalmente, e permitiram verificar a 
fratura do tipo plug pull-out, na junta sem camada 
clad.  

Conclusões 

 A utilização da camada clad 
produziu fratura na região de contato entre as 
chapas com valores de tensão bem mais baixos de 
solicitação. A elevada resistência nas juntas obtidas 
por processo de soldagem por Fircção pode ser 
observada nos testes e simulações realizados com 
chapas sem a camada clad.. 
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Introdução 

 O processo de Fricção FSW, Solda 
por Fricção Linear, consiste numa técnica de 
Soldagem em estado sólido em que uma 
ferramenta rotatória (Figura 1) apresenta 
movimento translacional ao longo de uma linha e 
utiliza a deformação plástica para a união de dois 
materiais. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Processo de soldagem FSW 

  

 O trabalho foi desenvolvido 
partindo de um modelo criado anteriormente, fez-
se a analise das juntas soldadas pelo processo de 
Fricção utilizando chapas com e sem camada clad. 

 Ao longo do período foram 
realizadas diversas leituras para o entendimento 
das juntas e também para o entendimento do 
software Abaqus – utilizado para análise numérica 
dos experimentos. 

 

Objetivos 

• Analizar juntas soldadas por Fricção com e 
sem camada clad ; 

• Analisar as vantagens e desvantagens da 
utilização da camada clad; 

• Verificar se o modelo numérico representa 
bem a realidade; 
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