FRICTION
STIR
WELDING
MADE IN
BRAZIL

SOBRE NÓS
A FSW BRASIL é uma startup brasileira de tecnologia industrial incubada em uma empresa especializada em usinagem com mais de 8
anos de atuação e a primeira empresa no país a comercializar desde a concepção de um novo projeto, ferramenta, maquinário, produtos
e serviços focados em solda por fricção e mistura, sem fusão, o Friction Stir Welding (FSW).

FÁBIO SANTOS – ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PD&I
Engenheiro de produção mecânica, com mais de 17 anos de vivência industrial em metalurgia.
Atuou como engenheiro de PD&I em grande produtora de alumínio onde teve a oportunidade de
conhecer os melhores laboratórios do país, estudar a teoria e prática da tecnologia FSW, época em
que desenvolveu vários projetos científicos divulgados no Brasil e no exterior.
Ao se aprofundar nos processos de usinagem convencionais, pôde perceber que apesar da alta
complexidade técnica do FSW, é possível tornar a tecnologia acessível e viável no Brasil.

APRESENTAMOS:
FSW WELDING PROCESS
promove a união de peças metálicas por fricção e
mistura, sem fusão, ideal para metais com baixo
ponto de fusão e projetos SEM LIMITES de
possibilidades!

O QUE É FSW?
Processo de soldagem realizado no estado sólido,
ou seja, sem fusão, que, através do projeto de uma
ferramenta rotacional composta por pino e ombro(¹),
utilizando processos de usinagem, penetra o
material

a

ser

soldado

e

promove

uma

transformação plástica(²) que consequentemente
fará a união das peças.

¹ Ferramenta rotacional
composta por pino e ombro.

² Visão interna do processo de
transformação plástica e união
das peças.

FSW BACKGROUND
•

Friction Stir Welding (FSW) é um processo de
soldagem realizado no estado sólido que foi
patenteado em 1991 pela The Welding
Institute (TWI) de Cambridge, Inglaterra. Esta
patente já está expirada.

•

Desde sua invenção o processo tem gerado
significante interesse na comunidade P&D
- em 2007, nos EUA, 1.800 patentes foram
emitidas relacionadas à soldagem por fricção.
Este número é agora ~3060...

•

A última década viu o FSW aplicado nos
setores Aeroespacial, Militar, Indústrias
Navais, Ferroviárias, Automobilísticas e, mais
recentemente, de Informática.

Laboratório de Soldagem na NASA
– Centro Espacial de Marshall

O novo Apple IMac

NOSSO JEITO TORNA POSSÍVEL O FSW NO BRASIL
Não se trata do “jeitinho brasileiro”, se trata da criatividade aliada ao empenho da engenharia
brasileira em tornar possível a aplicação de um processo de ponta em nosso mercado.
• Em nossos laboratórios UTILIZANDO
PROCESSOS DE USINAGEM SIMPLES para
aplicação do FSW.

O DESAFIO DA NASA É
COLOSSAL E A
CAPACIDADE HUMANA
TAMBÉM!

HISTÓRIA RESUMIDA DA SOLDA DE ALUMÍNIO NA NASA
▪ Final dos anos 50 – início dos anos 70 (Explorer 1, Mercury, Gemini,
Saturn)
• Soldagem do alumínio ainda em sua infância;
• Jupiter, Redstone, Saturn I e Saturn V são soldadas com arco de soldagem de

metal (GMAW) e arco de soldagem Tungstênio (GTAW);
• Soldagem horizontal das estruturas do tanque levaram a significativos problemas
na solda. Porosidade e trincas são as principais preocupações.

Acima: 1965 - Fechamento da
operação de soldagem do tanque de
oxigênio líquido para o Saturn V AS501 veículo para missão Apollo 4.

HISTÓRIA RESUMIDA DA SOLDA DE ALUMÍNIO NA NASA
▪ Começo dos anos 70 – Meio dos anos 80 (Tanque Externo
Espacial Shuttle)
• GTAW continua a ser o estado da arte;
• Posição de soldagem muda para vertical para reduzir porosidade;
• Taxa de defeitos na solda continua a preocupar devido o longo período entre
preparação de solda e solda.

▪ Meio dos anos 80 – 90.
• Arco em plasma (PAW) e plasma de polaridade variável (VPPAW) são desenvolvidos
para substituir GTAW;
• Alta redução no número de defeitos.

Área de soldagem do tanque espacial
externo Shuttle.

HISTÓRIA RESUMIDA DA SOLDA DE ALUMÍNIO NA NASA
▪ Anos 2000 – Presente
• Liga de alumínio-lítio 2195 implementada em tanque externo;
• 2195 tem uma propensão para trincas a quente, particularmente em soldas
de reparo;

• Isso impulsionou a NASA a participar do grupo inicial de patrocinadores do
projeto Friction Stir Welding liderado pelo The Welding Institute (UK);
• Primeira produção do tanque externo com solda por fricção (FSW) é feita
em 2001;

• FSW é implementado no Sistema de Lançamento Espacial e em todos os
elementos do programa de exploração da NASA.

OLHANDO PARA O FUTURO – NASA ESTÁ CONSTRUINDO O
SISTEMA DE LANÇAMENTO ESPACIAL (SLS) USANDO FSW
• SERÁ O MAIS PODEROSO
FOGUETE NA HISTÓRIA
• 384 pés de altura;
• Capacidade de carga útil de 130
toneladas;
• 9,2 milhões lbs de empuxo
(Saturn V tinha 7.6 milhões lbs).
• No centro de Instalação e
Montagem de Michoud (MAF) o
maior sistema de FSW já está
sendo montado para montagem
dos tanques criogênicos.

VANTAGENS NA PROPRIEDADE DA SOLDA

VANTAGENS DE PROCESSAMENTO

• Sem fusão;
- Sem defeitos de solidificação (porosidade,
rachaduras, rachaduras de liquação).

• Penetração total em único passo;

• Melhor eficiência na junção (força);
- Menor temperatura de processamento resulta
em menos “dano” na zona afetada pelo calor da
solda;
- Vemos tipicamente um aumento de ~20% na
resistência à tração com relação à soldagem
por fusão;

• Totalmente automatizado e extremamente
repetitivo;

• Melhoria nas propriedades de fratura;
- Zona de agitação dinamicamente
recristalizada com estrutura de grão
extremamente fina;
• Baixa distorção.

• Baixa ocorrência de defeitos;

• Sem consumíveis;
• Nenhuma limitação de posição / orientação;
• O processamento pós-soldagem não é
tipicamente requerido;
• Segurança e saúde;
- Sem arco, fumaça ou respingo.

COMPARATIVO DE RESULTADOS

vs

• Metalografia Alumínio Soldado em FSW, observa-se;
- Microestrutura extremamente refinada no cordão de solda
(maior resistência)
- Homogeneidade do material (material base se mistura sem
adição de metal equivalente)
- processo único (passe único)

• Macrografia Alumínio Soldado a Laser, observa-se;
- Observa-se quatro cordões com geometria irregular
- Presença de metal de adição equivalente a família do metal
de base
- Condutividade diferente (propício a corrosão galvanica)
- Porosidade aparente
- Inclusões óxidas em cada interface

| PRINCIPAIS SETORES DE APLICAÇÃO DO FSW EM ALUMÍNIO

• Automotivo e Transportes
- Automotivo;
- Caminhões e Ônibus;
- Aéreo;
- Naval;
- Ferroviário;
- Duas Rodas.

• Construção Civil
- Esquadrias;
- Coberturas;
- Estruturas;
- Revestimentos.
• Máquinas e Equipamentos

| AÉREO
Alta resistência e extrema leveza fazem do alumínio o material de excelência para aviões. Presente nas asas, na
fuselagem, em estruturas de portas, janelas e assentos ou até mesmo no trem de pouso, o metal responde por até 80% do
peso estrutural de uma aeronave. É ótimo dissipador de calor, que permite voos a altíssimas velocidades com muito
conforto térmico, e altamente resistente a repetidos ciclos de carga e descarga, sendo empregado em diversos
componentes de segurança.

Fonte:

| AUTOMOTIVO
O aumento do uso do alumínio em aplicações automotivas é uma tendência em todo o mundo. Do powertrain à carroceria, o
alumínio melhora a performance, a segurança e o consumo energético dos automóveis, contribuindo significativamente para uma
produção veicular sustentável, de alta eficiência energética e baixa emissão de CO2 (gás de efeito estufa).

Fonte:

| CAMINHÕES E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

Estruturas com taras de baixo peso específico consomem menos combustível e permitem maior volume de carga transportada – sem
exceder os limites de peso rodoviários estabelecidos pela Lei da Balança –, com consequente redução do custo do frete e otimização de
peças, pneus, freios e suspensão. São desempenhos operacionais e econômicos que consolidam o uso do alumínio em caminhões furgão,
furgões sobre chassi e semi-reboque, basculantes, carrocerias com fueiros, silo/graneleiro, entre outros.

Fonte:

| NAVAL
Até 30% mais leves que similares em aço inox, embarcações fabricadas com alumínio demandam menor potência instalada com
motorização, sem prejuízo de performance e de velocidade e com expressiva economia de combustível. Como o alumínio tem grande
resistência à corrosão mesmo em ambientes marítimos, investimentos adicionais para pintura do casco são dispensados, e os custos com
manutenção e revisão são expressivamente menores.
A leveza do metal, que garante às embarcações, com propulsão à vela ou motor, boa dirigibilidade e agilidade nas manobras também
permite a redução de calado, assegurando navegabilidade sobre zonas pouco profundas, em especial nos portos e em canais. Ao mesmo
tempo, o metal confere aos veículos excepcionais índices de dureza e de resistência à choques, auferindo segurança às estruturas e
superestruturas de cruzeiros, transatlânticos, iates, catamarãs, balsas, veleiros e barcos de pescaria.

Fonte:

| FERROVIÁRIO
Trens e Vagões de alumínio possuem uma estrutura rígida que resiste a cargas complexas, ao desgaste e às forças aerodinâmicas
resultantes da passagem das locomotivas pelos túneis. Em trens com paradas frequentes, como o metrô e unidades de conexões
intermunicipais, a leveza da carroceria, 2/3 inferior a de uma estrutura similar em aço, gera economia de energia em movimento e razoável
aceleração entre as paradas.
Os trens de alta velocidade, por sua vez, ultrapassam os 270 km/h sem sobrecarregar o sistema de rolamentos/rodas. Caso notório, o
francês TGV Duplex transporta 40% mais passageiros pesando 12% menos que uma versão em aço de um único andar, graças à estrutura
de alumínio. Já os vagões de trens de carga fabricados com o metal leve chegam a transportar até seis toneladas a mais que similares em
aço; apresentam melhor resistência ao transporte de cargas corrosivas como fertilizantes e adubos e duram muito mais com menos
manutenção.

Fonte:

| CONSTRUÇÃO CIVIL
O alumínio na construção civil é sinônimo de beleza, longevidade, modernidade e inteligência construtiva. Produtos como esquadrias de alumínio, painéis de
revestimento, fachadas envidraçadas, estruturas de alumínio para coberturas, estruturas de alumínio para fechamentos laterais, divisórias, forros, box, utensílios
para a construção, formas de alumínio para paredes de concreto, andaimes, escoras telhas, entre tantas outras soluções são facilmente montados e manuseados
nos canteiros de obras e dão um toque de sofisticação, funcionabilidade e bom gosto aos empreendimentos.
Duráveis e resistentes às intempéries, os produtos de alumínio têm vida média acima de 40 anos e proporcionam um excelente acabamento – pintado ou anodizado.
Não é difícil entender porque o alumínio é o material ideal para empreendimentos sustentáveis, sendo largamente aplicado como solução nos chamados “green
buildings”. Ele é infinitamente reciclável e traz vantagens em ecoeficiência, uma vez que, aliado a outros materiais, propicia um ótimo padrão de isolamento térmico
e, por isso, contribui para a economia no consumo de energia elétrica. Importante destacar também que o alumínio permite inúmeras possibilidades arquitetônicas
que favorecem o melhor aproveitamento da iluminação natural.

O alumínio permite uma diversidades de formatos, designs, pelo fato de que o seu processo de transformação obtêm praticidade, produtividade num processo
industrial, quando comparado com outras materiais.

Fonte:

| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
No segmento de máquinas e equipamentos, as características de leveza, elevada condutibilidade térmica e resistência à
corrosão do alumínio são essenciais nos trocadores de calor e aquecedores solares; bem como na fabricação de
ferramentas para a mineração, em tubulações para a agricultura e indústria; em máquinas de impressão e têxteis, entre
outros.
Na indústria química e na medicina, o alumínio é bastante empregado em cilindros para gases, vasos de reação,
tubulações e tanques de estocagem e criogênicos. A condutibilidade elétrica aliada à leveza do alumínio favorece sua
aplicação na indústria de transformadores, solenóides, relés, capacitores, condutores e outros componentes, em chassis
eletrônicos, bases de lâmpadas. No setor gráfico, o metal é ainda largamente utilizado em chapas litográficas para
impressão.

Fonte:

• METODOLOGIA DE PROJETOS/SERVIÇOS FSW BRASIL
Etapa
Entregáveis

1

•
•
•
•

Projeto conceitual
metalúrgico;
Soldagem de
amostras;
Ensaios laboratoriais;
Projeto de
ferramental.

Projeto de P&D
(Fast Track)

IMPLANTAÇÃO TECNOLOGIA

PROJETO DE PROCESSO
PRODUTIVO

VIABILIDADE
METALÚRGICA
2

•
•
•
•
•

3
Projeto de engenharia;
Juntas adequadas;
Parametrização de processo
para escala de produção;
Dimensionamento de
equipamento;
Fabricação de protótipos.

Transformando P&D em
escala industrial

*Todos projetos são submetidos a contrato de confidencialidade NDA.

•
•
•
•

SUPORTE
TECNOLÓGICO
4

Projeto de equipamento;
Fabricação/fornecimento de
equipamento;
Soldagem no site da FSW Br. em
escala industrial;
Terceirização da soldagem no
site do cliente (com equipe FSW
Br.).

Novo produto em escala
industrial

•
•
•
•

Startup do novo
produto;
Assistência técnica;
Acompanhamento da
produção e startup em
clientes;
Fornecimento de
ferramental.

Vantagem competitiva
sustentável com produto
inovador

CONTATE-NOS
Telefones:
(011) 94483-0908
(015) 99189-6044

E-mails:
fabio@fswbrasil.com.br
danilo@fswbrasil.com.br

VISITE NOSSO SITE:

www.fswbrasil.com.br

