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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo viabilizar os 

parâmetros do processo de deposição superficial por 

atrito em liga de alumínio similar AA2024-T3 utilizados 

em painéis estruturais do setor aeronáutico. Os 

depósitos foram avaliados quanto a sua morfologia 

superficial e seção transversal, microestrutura, perfil de 

dureza e ensaio de dobramento por três pontos.  

Introdução  

Friction surfacing é uma tecnologia baseada nos 

princípios de soldagem por atrito, onde uma haste 

consumível é depositada sobre um substrato quando 

submetida às seguintes variáveis: velocidade de avanço, 

força axial e velocidade de rotação. Quando se atinge as 

condições ideais de temperatura, pressão e deformação 

plástica, o material é transferido para o substrato e a 

adesão dá-se por meio de interdifusão, permitindo a 

deposição do material ao longo da superfície do 

substrato.  

Material e Métodos 

Utilizou-se chapas de liga de alumínio AA2024-T3 com 

espessura de 1,6 mm como substrato e hastes de 

alumínio AA2024-T3 com diâmetro de 19,05 fornecidos 

pela EMBRAER. Os depósitos foram realizados no 

CNPEM, com rotação constante de 1500 rpm e variação 

de força axial (13, 13,5, 13,7 e 14 kN) e velocidade de 

avanço (550, 500 e 450 mm/min). 

Resultados e Discussão 

A Figura 1 ilustra o monitoramento dos parâmetros do 

processo. A aparência superficial do depósito, 

microestrutura de uma das amostras, perfil de dureza e 

adesão estão ilustrados na Figura 2.  

 
Figura 1. Monitoramento dos parâmetros do processo da amostra 6. 

 

 

 
Figura 2. Aparência superficial (a), microestrutura do depósito (b), 

perfil de dureza (c) e adesão do depósito após dobramento (d). 

Observa-se refinamento de grão, proporcionado pelo 
fenômeno de recristalização dinâmica. Aumento de 
dureza no material depositado, indicando aumento de 
propriedade mecânica, e excelente adesão na interface 
entre o substrato e depósito. 

Conclusões 

Ligas de alumínio similares AA2024-T3 são depositadas 

pelo processo de FS com sucesso. Os valores de dureza 

no depósito se encontraram superiores aos valores no 

substrato após a deposição, indicando a presença de 

uma microestrutura refinada proveniente do fenômeno de 

recristalização dinâmica. O depósito teve uma excelente 

adesão ao substrato. O melhor parâmetro foi da amostra 

6, com carga de 13,5 kN e vel. de avanço de 450 

mm/min. 
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