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Palavras-chave Laser Nd:YAG; soldadura; termoplástico, polímero, poliamida 6 

Resumo 
Os grandes avanços tecnológicos verificados em redor dos 

processos de soldadura no decorrer dos últimos anos, em 

particular na soldadura a laser, juntamente com a crescente 

procura de materiais leves e de elevada resistência, capazes de 

substituir materiais metálicos, motivaram a realização deste 

estudo.  

Este trabalho apresenta um estudo experimental relativo às 

propriedades mecânicas de vários tipos de juntas de poliamida 

6 soldadas com laser Nd:YAG. Foram utilizadas amostras de 2 

mm de espessura, com as quais foram produzidos provetes com 

diversas geometrias de junta.  

Após a soldadura das amostras, foram efetuados ensaios, com 

juntas de topo-a-topo e juntas sobrepostas, de tração e de 

compressão com intuito de determinar as suas propriedades 

mecânicas e avaliar qual a influência na resistência mecânica. É 

de salientar que se conseguiu atingir tensões nos cordões 

próximas da tensão de rotura do material base. 

 

 



Keywords Laser Nd:YAG; weld; thermoplastic, polymer, polyamide 

Abstract 
The great technological advances verified around the welding 

processes over the past years, in particular in laser welding, 

together with the increasing demand for light materials with high 

strength, capable of replacing metallic materials, motivated this 

study.  

The present work presents an experimental study of the 

mechanical properties of various types of polyamide 6 joints 

welded by Nd:YAG laser. Samples of 2 mm thickness were 

welded with different joint geometries.  

After welding under previously defined parameters, tensile and 

compression tests were carried out in order to determine the 

mechanical properties and the influence of the joint type on weld 

strength. Weld stresses achieved were close to the base material 

strength. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1. Enquadramento 

Actualmente, a junção de materiais é essencial a muitas aplicações industriais. A 

soldadura laser foi inicialmente aplicada em metais até a umas décadas atrás, mas com o 

uso crescente do laser de estado sólido de elevada potência, a sua aplicação estendeu-se 

também ao campo dos materiais poliméricos (1). 

O número de aplicações da soldadura laser em polímeros tem vindo a crescer 

substancialmente, por exemplo, no sector automóvel, médico, electrónico, aeroespacial 

entre outros. Nestas áreas a intensa procura de uma elevada durabilidade e fiabilidade das 

soldaduras laser é um factor fundamental, uma vez que, estas soldaduras se encontram 

expostas a vários tipos de condições ambientais e variações de cargas aplicadas (2). 

A soldadura utilizando lasers Nd:YAG sofreu grandes evoluções ao longo dos anos, 

tornando-se assim muito competitiva em relação aos métodos tradicionais (1). Como tal, este 

processo é uma das mais modernas e inovadoras tecnologias, pois acarrecta várias 

vantagens como por exemplo, inexistência de contacto, ausência de contaminação, 

flexibilidade de produção, facilidade de manuseamento e automatização, tendo este último 

aspecto adquirido grande importância nos últimos anos (3).  

A sua aplicação em materiais termoplásticos oferece vantagens importantes como, 

um design com peso reduzido, associação a novos métodos de produção, integração de 

funções e um melhor isolamento acústico. Uma vantagem especifica esta associada ao  

facto dos termoplásticos permitirem a produção rentável de componentes complexos através 

da técnica de injeção, visto que alguns componentes estruturais de elevada complexidade 

são produzidos em separado e posteriormente necessitam de ser ligados (2). 
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1.2. Objetivos 

Esta dissertação tem como objectivos o estudo de várias tipologias de juntas de 

soldadura, efectuadas com laser pulsado Nd:YAG em materiais termoplásticos. Neste caso 

Ertalon SA 6 que é uma poliamida 6. São abordadas juntas topo-a-topo e de sobreposição 

em que se faz variar o número de cordões presentes na junta soldada. 

As soldaduras foram efectuadas na máquina de soldadura laser SISMA SWA 300, 

presente no Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) da Universidade de Aveiro. 

 

 

1.3 Organização do documento 

A presente dissertação encontra-se organizada em seis capítulos que se dividem em 

vários sub-capítulos. A estruturação utilizada, tem como objetivo tornar o documento de 

fácil leitura e consulta. 

Inicia-se este primeiro capítulo com uma introdução ao tema de estudo, uma descrição 

dos objetivos da dissertação, bem da organização do presente documento. 

No segundo capítulo é abordada a base teórica acerca da tecnologia laser assim como 

os princípios do seu funcionamento e as características que distinguem esta tecnologia das 

já existentes. São também referidas caraterísticas do material utilizado. 

O terceiro capítulo é dedicado à descrição de todo o procedimento experimental 

realizado, assim como à metodologia e equipamentos utilizados nesta investigação. 

No quarto capítulo são apresentados, analisados e discutidos os resultados de todo o 

procedimento experimental 

E por último, no quinto capítulo, são enunciadas as conclusões do trabalho realizado 

e também apresentadas propostas para possíveis investigações futuras  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Laser 

2.1.1. O que é a luz? 

Para melhor se entender o funcionamento de um sistema laser é necessário 

compreender em primeiro lugar o conceito de luz. Luz natural, ou comummente 

denominada por luz solar, viaja a uma velocidade de aproximadamente 3,0x108m/s 

percorrendo uma distância de 1496x105km até alcançar o planeta Terra, onde é absorvida 

pela matéria.(4)  

A luz nada mais se trata do que radiação eletromagnética com vários comprimentos 

de onda. A Figura 1 mostra o espetro contínuo, que representa a decomposição da luz 

solar consoante o seu comprimento de onda. O comprimento de onda está diretamente 

relacionado com a energia dessa mesma radiação, ou seja, quanto menor o comprimento 

de onda mais energia está presente numa determinada gama de radiação.  
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Deve-se manter em mente a capacidade que os diversos comprimentos de onda 

possuem em transmitir a sua energia em forma de calor quando absorvidos por diversas 

substâncias. A isto se acrescenta o facto da luz poder ser transmitida através de longas 

distâncias, e depois focada num determinado ponto, causando um aumento da densidade 

de potência (W/𝑚𝑚2). Tudo isto levou cientistas e engenheiros a desenvolver tecnologias 

laser. (4) 

(5) 

 

2.1.2. Breve história do laser 

A palavra laser é um acrónimo para “Light Amplification by Simulated Emission of 

Radiation”. Sir Isaac Newton apostolou em 1704, que a luz se propaga sob a forma de um 

feixe de partículas emitindo uma fonte luminosa, tratando assim a luz na forma corpuscular 

(6). Um século depois Thomas Young refutou a teoria de Newton comprovando o 

comportamento ondulatório da luz através da descoberta da polaridade desta (7). Em 1873 

Maxwell explica o conceito de luz como sendo uma onda eletromagnética que se desloca 

com uma certa velocidade devido a oscilações de partículas. Esta teoria foi descartada 

com a descoberta da radiação do corpo negro explicada por Plank, através da mecânica 

quântica. Em 1905, Albert Einstein, partidário da teoria de Plank, expôs o conceito de 

Quanta que explicava a luz como sendo composta por partículas individuais que possuem 

Figura 1 - Espectro da luz solar (5) 
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uma quantidade discreta de energia (Quanta), nos dias de hoje denominada de fotão (6), 

(8). 

Todavia a contribuição mais importante dada por Einstein, para o desenvolvimento da 

tecnologia presente no laser foi a descoberta da teoria da emissão da luz. Nesta teoria, 

consta a possibilidade de transmutar radiação entre níveis de energia superior e inferior, 

permitindo assim gerar uma radiação estimulada amplificada (7), (9). Contudo, foi nos 

inícios dos anos 1950 que se verificou um maior empenho por parte de engenheiros e 

cientistas no desenvolvimento de um dispositivo capaz de tirar proveito do princípio da 

radiação estimulada.  

 

 

Inicialmente os cientistas e engenheiros trabalhavam no sentido elaborar o 

denominado MASER (Microwave Amplification by the Stimulated of Radiation), dispositivo 

capaz de amplificar microondas para a sua imediata aplicação em sistemas de 

comunicação. Teodore Maiman, em 1960, inventou o primeiro laser através da utilização 

de um rubi, representado na Figura 2. Este equipamento foi primeiro denominado de 

LOSER (Light Oscilation by Stimulated of Radiation) e operava de forma pulsada no estado 

sólido, possuindo uma coloração vermelha. Devido ao significado da palavra LOSER em 

inglês o nome deste aparelho foi substituído por LASER (9),(8),(10). 

 

(11) 

Figura 2 - Laser de rubi (11) 
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2.1.3. Propriedades do laser 

Um feixe de luz gerado por um típico laser possuiu características que lhe são únicas. 

Os lasers, em geral, apresentam uma distribuição da frequência muito mais estreita, uma 

intensidade muito superior e um menor pulso de duração, quando comparados com fontes 

luminosas comuns (Figura 3). Concretamente o laser é caracterizado por: 

  Monocromático: Todas as ondas de luz possuem o mesmo comprimento de 

onda; 

  Coerente: todas as ondas de luz estão em fase, resultando num feixe de luz 

contínuo; 

  Direcional: Todas as ondas luminosas apresentam a mesma direção. 

 

A característica do laser que é acima referida em último lugar é de extrema 

importância, uma vez que é esta propriedade que permite criar um feixe de luz compacto 

de alta densidade de potência. Permitindo assim que o feixe possa viajar através de longas 

distâncias e possa ser aplicado num material com um foco e diâmetro muito reduzido, o 

que por sua vez resulta num aumento acentuado da densidade de potência no ponto de 

aplicação (12). 

 

 

Figura 3 - Esquema comparativo da radiação luminosa do sol e do laser (12) 
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2.1.4. Componetes do laser 

Independentemente do tipo de laser em questão, todos eles possuem três 

componentes fulcrais (Figura 4): 

  Meio ativo, que serve como meio de amplificar a luz; 

  Fonte e excitação, que serve para excitar o meio ativo para um estado de 

amplificação; 

  Cavidade ressonante, que serve como meio de receber um feedback ótico; 

 

 

 

 

O meio ativo é uma substância cuidadosamente selecionada de átomos, que é  

responsável pela produção de ondas de luz luminosas (fotões) aquando da sua respetiva 

excitação. Este material pode ser sólido, líquido, gasoso ou plasma (13). É necessário 

fornecer-lhe energia de modo a causar a sua excitação.  A energia fornecida varia 

consoante o meio ativo a ser utilizado, sendo que esta pode ser fornecida através de vários 

processos óticos, químicos e elétricos. Por exemplo, para excitar líquidos ou sólidos é 

utilizada uma lâmpada de flash e para gases são utilizados estímulos elétricos (4). 

A cavidade ressonante resume-se a dois espelhos óticos, em que o índice de 

refletividade é diferente, sendo que um é impermeável a ondas luminosas e outro 

parcialmente permeável. Os dois espelhos encontram-se colocados paralelamente entre si 

originando um oscilador ótico. Sempre que a luz passa através do meio ativo, é amplificada 

Figura 4 - Esquema ilustrativo dos elementos essenciais de um laser (8) 
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a sua potência e, como um dos espelhos é totalmente impermeável à luz, esta vai ser 

refletida. Sendo parcialmente permeável, o outro espelho permite que parte dos fotões 

escapem gerando um feixe laser (13). 

 

2.1.5. Princípio de produção do feixe laser 

O processo de criação de um feixe laser está essencialmente separado em três passos 

que ocorrem quase em simultâneo. 

1. A fonte fornece energia ao meio ativo, excitando temporariamente os 

eletrões presentes nos átomos constituintes desta substância, para níveis 

energéticos superiores. Os eletrões como não conseguem permanecer nestes níveis 

energéticos por períodos de tempo indeterminados, acabam por descer para um nível 

inferior. Neste processo, a partícula liberta a energia em excesso que tinha ganho 

com a excitação anterior, libertando assim um fotão. Este processo é denominado 

por emissão espontânea, sendo o fotão produzido por este método, a semente para 

a criação do feixe laser (14). 

2. Os fotões emitidos por emissão espontânea eventualmente colidem com 

outros eletrões em níveis energéticos superiores. O fotão ao colidir com o eletrão faz 

com que este desça de nível, originando assim outro fotão. Estes dois fotões são 

coerentes o que implica estarem na mesma fase, no mesmo comprimento de onda e 

a viajar na mesma direção. Este fenómeno é apelidado de emissão estimulada (14). 

 

3. Os fotões são emitidos em todas as direções, no entanto, alguns deslocam-

se através do meio ativo atingindo os espelhos da cavidade ressonante e são 

refletidos de volta pelo meio ativo. Os espelhos da cavidade ressonante definem a 

direção preferencial da emissão estimulada. Para a amplificação ocorrer é necessário 

que exista uma maior percentagem de átomos no estado excitado do que em níveis 

energéticos inferiores. Esta “inversão de população” de mais átomos no estado 

excitado reúne as condições necessárias para a geração de um feixe laser (14). 

 

A Figura 5 mostra, de forma esquemática, os três passos de criação do feixe laser. 
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Figura 5 - Esquema de produção de um feixe laser (14) 
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2.1.6. Laser Nd:YAG 

No mercado encontram-se disponíveis variados tipos de sistemas laser e, como 

resultado da constante evolução tecnológica, estes aparelhos são capazes de responder 

às mais variadas necessidades. A classificação atribuída a estes sistemas considera três 

categorias, sendo estas relacionadas com a natureza do meio ativo: Lasers no estado 

sólido, lasers de gás e lasers de corante e lasers semicondutores (15). Na presente 

dissertação, o sistema laser utilizado foi o Nd:YAG. O laser Nd é provavelmente aquele 

cuja versatilidade é mais elevada, uma vez que apresenta um maior leque de aplicações 

(16). 

A produção industrial já conta com lasers de estado sólido desde a década de 1970, 

As versões iniciais destes dipositivos possuíam uma potência de 1kW ou superior e curtos 

pulsos de laser. Tais características tornam, indubitavelmente, este tipo de laser adequado 

para tarefas de soldadura por pontos ou furação. Com a evolução tecnológica verificada 

ao longo dos anos, há actualmente numerosos laser de estado sólido. A versatilidade 

associada a estes sistemas deve-se à diversidade do material do meio ativo, no design da 

cavidade ressonante e no tipo de fonte de excitação (17).  

Os lasers Nd:YAG comercializados possuem potências desde 100W até 1kW. Apesar 

destes dispositivos deterem este vasto leque de potências, estas continuam a ser inferiores 

quando comparadas com as dos lasers de 𝐶𝑂2, que podem alcançar potências de pico de 

10 kW. Atendendo a aspetos de desempenho, um laser Nd:YAG de 150 W é capaz de 

soldar chapas de 0.5 mm de espessura com uma velocidade de 0.3 m/min e um laser de 1 

kW solda facilmente chapas de 4 mm com a mesma velocidade. A característica mais 

importante deste sistema é o comprimento de onda do feixe laser (1,06 µm), que pode ser 

transmitido através de um cabo de fibra ótica, tornando este laser ideal para soldadura de 

altas velocidades e para automação (4). 

O laser Nd:YAG recebe parte do seu nome do meio ativo cristalino cilíndrico 

denominado Yittrium Aluminium Garnet (YAG), que se encontra inserido no interior da 

cavidade ressonante. A sua excitação é efetuada através de lâmpadas de flash de krípton 

ou xénon. A potência máxima exigida pelo laser depende do número de lâmpadas flash 

presentes no sistema em questão (15). 

Este tipo de sistema laser emite radiação através de emissão estimulada, sendo 

posteriormente amplificada na câmara ressonante para depois ser emitida. Como a luz 
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laser é produzida no cilindro Nd:YAG, o tamanho deste influencia a potência do laser, isto 

é, quanto maior for o cilindro, maior será a potência à disposição deste (15).  

 

2.2. Soldadura 

A soldadura é um processo que é efetuado com o intuito de estabelecer uma ligação 

permanente entre dois materiais, ligação esta que se estende ao nível atómico, originando 

uma união entre as superfícies em contacto. A junta obtida tem propriedades mecânicas 

análogas ou superiores às do material base, dando assim uma continuidade à natureza do 

material através desta ligação (18). 

Uma soldadura ideal é tal que a distinção entre ambas as amostras seria impossível. 

Por outras palavras, seria uma união entre dois materiais em que não fosse possível 

identificar a junta soldada. Todavia, na prática, efetuar este tipo de união é praticamente 

impossível, uma vez que existem sempre detalhes que irão denunciar a junta soldada. Não 

obstante, os processos actuais permitem obter ligações de elevada fiabilidade (18). 

 

 

2.2.1. Soldadura de Termoplásticos 

A soldadura laser de termoplásticos é um método de ligação relativamente recente, 

com vantagens em comparação com as técnicas tradicionais que envolvem parafusos ou 

colas. O processo de ligação na soldadura a laser baseia-se na conversão de energia sob 

a forma de radiação em calor. Esta conversão ocorre devido absorção da radiação por 

parte do material, causando uma fusão local na zona de ligação (19). 

O maior obstáculo no uso de laser para efetuar a soldadura de polímeros 

termoplásticos está na elevada intensidade dos feixes laser, que muito facilmente queima 

o polímero, mesmo com baixos níveis de potência. O comportamento termo-mecânico de 

polímeros é diferente dos metais. Os metais apresentam fases de estado muito bem 

definidas com o aumento de temperatura. Assim, para estes materiais as transições de 

estado físico iniciam-se no estado sólido, passando ao estado líquido e subsequente para 

o estado de vapor. Com o aumento de temperatura, os polímeros termoplásticos começam 
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a amolecer à temperatura de transição vítrea, a partir da qual a sua viscosidade diminiu 

gradualmente até ao ponto de fusão. Seguidamente, a temperaturas mais elevadas este 

material acaba por se decompor ou queimar em vez de entrar no estado gasoso (20). 

A soldadura de termoplasticos faz-se geralmente por transmissão. Neste processo, as 

partes entre as quais se pretende estabelecer a ligação são colocadas em contacto direto 

para posteriormente se proceder à soldadura, como ilustra a Figura 6. Para ser viável, são 

necessários dois termoplásticos que possuem níveis de transmissão diferentes ao feixe 

laser. A peça transparente ao feixe (objeto A da Figura 6) é colocada em contacto com uma 

segunda peça de material não transparente, ou pigmentada com ingredientes especiais 

(objeto B da Figura 6). O feixe laser é transmitido através da peça A com algumas perdas, 

acabando por ser totalmente absorvido na superfície da peça B. O contacto direto entre 

ambas as partes assegura a condução do calor até à peça A na zona da junta. A soldadura 

ocorre aquando da fusão dos dois materiais (A e B) na interface destes (20), (21). 

 

Para a soldadura por transmissão ser bem-sucedida é crucial seguir alguns 

pressupostos, como a compatibilidade do material e o contacto entre as peças. Os dois 

polímeros a serem ligados devem pertencer à mesma família com propriedades e 

temperaturas de fusão semelhantes. Caso contrário uma das partes pode derreter ou 

queimar sem que a outra apresente qualquer tipo de mudança (22). 

É também fundamental que o calor gerado na superfície da peça inferior seja 

transferido para a peça superior, para que esta entre no estado de fusão também. A fim de 

Figura 6 - Representação esquemática de uma soldadura por transmissão (21) 

B 
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garantir a condução do calor, ambas as peças necessitam de estar em contacto constante 

durante todo o processo. Como tal necessitam de ser pressionadas entre si (22). 

 

2.3. Termoplásticos 

Os termoplásticos pertencem à família dos materiais poliméricos, sendo este um dos 

grupos mais importantes de materiais não metálicos utilizados em aplicações industriais. 

Na constituição destes materiais estão presentes longas cadeias ou redes de moléculas 

orgânicas, ligadas entre si através de ligações secundárias. Estas conexões são mais 

fracas que as ligações primárias presentes na composição estrutural de cada macro-

molécula. Os termoplásticos podem ter estruturas amorfas ou semi-cristalinas.  

Uma das principais características dos termoplásticos é o facto de, a temperaturas 

suficientemente elevadas, possuírem um comportamento muito semelhante ao dos 

líquidos viscosos. Este fenómeno deve-se à agitação das macro-moléculas, que resulta 

numa estimulação do seu movimento relativo. Esta caraterística torna os termoplásticos 

muito interessantes aos olhos da indústria, pois possibilita o fabrico de um vasto leque de 

produtos com recurso a processos tecnológicos simples e económicos. Além disso, os 

termoplásticos têm vantagens a nível ambiental, pois são recicláveis mediante vários ciclos 

de aquecimento e arrefecimento (23). 

Outra propriedade importante dos materiais termoplásticos é a sua temperatura de 

transição vítrea, que corresponde à temperatura em que ocorre a passagem de um estado 

vítreo para um estado viscoso. A temperatura de utilização está fortemente condicionada 

pela temperatura de transição vítrea.  

Como exemplos de polímeros termoplásticos de uso bastante comum podemos citar o 

polietileno, a poliamida, o policloreto vinilo, o policarbonato, o polipropileno, o 

politetrafluoroetileno, entre outros. Nesta dissertação o termoplástico utilizado foi a 

poliamida. Como tal, será abordado em seguida o seu desenvolvimento ao longo dos anos 
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2.3.1. Poliamida 

Desde o seu desenvolvimento como material para fabrico por moldação na década de 

1940, a poliamida (também conhecida como nylon) tornou-se, sem margem de dúvida, um 

dos polímeros mais relevantes da família dos termoplásticos. Este material é caracterizado 

pelas repetidas ligações de amido. Sendo um termoplástico para aplicações do domínio da 

engenharia, a poliamida apresenta uma combinação única de propriedades interessantes 

(24). 

Em 1920, Carothers deu início a estudos relativos à polimerização e formação de 

compostos cíclicos, num laboratório da empresa du Pont de Nemours. A poli-condensação 

foi estabelecida como o processo básico para obtenção de compostos com elevado peso 

molecular (25). Neste processo, os monómeros reagem com a perda de uma pequena 

molécula; que, no caso da poliamida é água, devido à reação do ácido carboxílico com o 

amido (24). Os estudos elaborados por Carothers apenas tinham puro interesse científico. 

Todavia, Schlack e Kunz focaram a sua atenção em aplicações práticas deste processo 

(25). 

Passados cerca de 2 a 3 anos, Carothers e a sua equipa de trabalho concluíram que 

outras poliamidas (p.e. diamina de hexametileno e ácido adípico) podiam ser mais 

importantes do ponto de vista prático, devido ao facto de possuírem um ponto de fusão 

mais elevado em comparação com os polyesters disponíveis na altura. As experiências a 

nível comercial levaram ao desenvolvimento do produto agora conhecido por Nylon. Em 

1930, Carothers estudou a poli-condensação do ácido ԑ-aminocapróico. Apesar de 

Carothers afirmar não ser possível polimerizar o composto de caprolactama, Schlack foi 

bem-sucedido, conseguindo obter um polímero (25). 

Basicamente, ao mesmo tempo que Carothers trabalhava no desenvolvimento da 

poliamida 66, Schlack aplicou várias patentes relacionando a polimerização catalítica do 

composto de caprolactama para poliamida 6, tornando-se o inventor da poliamida 6 

comercial. Posteriormente, a empresa IG Farbenindustrie introduziu este polímero no 

mercado sob o nome de Perlon, e, apesar de a patente referir que este material poderia 

ser produzido continuamente em fibras, utilizou a poliamida 6 para processos de moldação. 

Sendo em 1940 iniciada a produção teste de filamentos contínuos de poliamida 6, que um 

ano depois tomou o lugar de toda a produção (24). 
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Após o desenvolvimento destes dois tipos de poliamida, muitos outros têm vindo a ser 

desenvolvidos e comercializados através da utilização de várias combinações de diferentes 

diaminas e monómeros de ácido dicarboxílico. Todos estes polímeros têm aplicações 

específicas, preenchendo assim nichos de mercado. A invés, a poliamida 6 e a poliamida 

66 possuem uma vasta utilização numa gama geral de indústrias de processamento (24). 

A poliamida é um termoplástico semi-cristalino com várias propriedades interessantes 

para as aplicações de engenharia (24), (26): 

• facilidade de processamento;  

• baixa densidade;  

• elevada estabilidade térmica;  

• temperatura de funcionamento elevada;  

• resistência de desgaste;  

• coeficiente de atrito baixo;  

• resistência mecânica (p.e. tração, compressão);  

• resistência ao impacto;  

• resistência química, em especial a óleos e hidrocarbonetos;  

• propriedades dielétricas.  

 

Todas estas qualidades justificam aplicações em peças de automóveis, válvulas 

industriais, isoladores ferroviários, componentes elétricos, entre outros usos industriais. 

 

 

 

  



 

 
16 

 

  



 

 
17 

 

 

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

3.1. Material e amostras 

O material utilizado nesta dissertação foi uma poliamida 6 fornecida pela empresa 

Polylanema sob o nome de Ertalon 6 SA, nas variantes natural e preto. Este material 

encontrava-se na forma de cilindros com diâmetro 30 mm e comprimento 150 mm (Figura 

7). 

 

 

Posteriormente, foi necessário obter amostras adequadas para serem soldadas e 

analisadas. Neste caso optou-se por fazer chapas de dimensões 14,5x26x2mm. Numa 

primeira fase foram cortados discos com 2mm de espessura (Figura 8) a partir dos cilindros 

acima referidos, com o auxílio do torno mecânico da marca Pinacho (Figura 9) presente 

nas oficinas do DEM. Em seguida os discos foram maquinados com recurso a uma 

fresadora CNC da marca Mikron (Figura 10) para alcançar as dimensões desejadas. 

 

3• 

Figura 7 - Varões de Ertalon 6 SA preto e natural 
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Figura 8 - Discos de Ertalon 6 SA 

Figura 9 - Torno mecânico Pinacho S90/200 

 

Figura 10 - Fresadora CNC Mikron 



 

 
19 

 

3.2. Estação de trabalho 

Nesta dissertação a máquina de soldadura laser utilizada é da marca SISMA, modelo 

é SWA 300, representada na Figura 11 e com especificações dadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Parâmetros da máquina de soldadura SISMA SWA 300 

Sistema laser Nd:YAG 

Potência média 300 W 

Potência de pico 12 kW 

Energia de pulso 100 J 

Frequência de pulso 0-50 Hz 

Duração de pulso 0.2-25 ms 

Diâmetro de ponto 0.6-2 mm 

Projeção do feixe laser Fibra 

Ótica de foco 120 mm 

Sistema Ótico Leica Binocular 

Velocidade deslocação 0-20 mm/s 

Figura 11 - Máquina de soldadura lazer SISMA SWA300 (32) 
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A SISMA desenvolveu este equipamento a fim de assegurar a eficiência máxima na 

manutenção e reparação de moldes. Segundo o fornecedor, esta máquina capaz de 

suportar longas horas de trabalho sem qualquer falha de precisão ou na qualidade 

desejada. A versatilidade desta máquina também é uma das suas maiores características, 

devido à liberdade de movimento da cabeça de soldadura, bem como o seu 

posicionamento flexível ao longo dos eixos x, y e z. A somar a estas características, é de 

salientar a facilidade de introdução e alteração dos parâmetros de soldadura, através de 

um ecrã táctil, ilustrado na Figura 12 (27). 

 

1. Potência de pico; 

2. Duração do pulso laser; 

3. Sobreposiçao do ponto de soldadura; 

4. Diametro do ponto laser; 

  

Deslocamento eixo X 300 mm 

Deslocamento eixo Y 150 mm 

Deslocamento eixo Z 500 

Refrigeração Ar 

Fonte de alimentação 
230V 50/60Hz 1ph-1kW 

E 400V 50/60Hz 3ph-8kW 

Dimensões 2100x1200x1610 mm 

Peso 310 Kg 

Figura 12 - Ecrã Táctil SISMA SWA300 
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O controlo nos 3 eixos do laser é efetuado por joystick, que funciona em conjunto com 

todo o sistema (Figura 13). Para efetuar a movimentação do laser procede-se da seguinte 

forma: 

  O controlo nos eixos do plano X e Y é feito através da movimentação do 

joystick para a esquerda e para a direita, e para cima e para baixo; 

  O controlo no eixo vertical Z é conseguido por rotação do joystick no sentido 

horário e anti-horário; 

  O feixe laser é activado pelo botão na parte superior do joystick. 

 

 

 

  

Figura 13- Joystick SISMA SWA300 
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3.3. Preparação dos provetes 

A fim de efetuar os estudos requeridos previstos para esta dissertação, foi necessário 

escolher criteriosamente os parâmetros de soldadura. Após consulta da literatura existente 

e depois de conduzidos alguns testes de verificação, foi decidido utilizar os parâmetros 

apresentados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Parâmetros de soldadura utilizados 

 

Estes parâmetros foram aplicados a vários tipos de juntas que são de seguida 

descritos. Porém, para ter uma base de comparação, realizaram-se ensaios de tração de 

provetes do material base, com a geometria dada na Figura 14.  

 

 

 

  

Potência de pico 
Duração de 

pulso 

Sobreposição 

do ponto 

Diâmetro do 

ponto 

Velocidade 

soldadura 

3% 10 ms 65% 2 mm 5 mm/s 

Figura 14 - Esquema provete do material base com uma espessura de 2 mm 
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3.3.2. Junta topo-a-topo 90º 

Um dos tipos de junta estudados tinha os topos a 90 graus em relação à face maior e 

à direção de carregamento (Figura 15). A soldadura seria realizada fazendo incidir o laser 

numa das superfícies da junta, a fim obter a fusão de ambos os materiais, e, 

consequentemente a sua união.  

 

 

 

 

3.3.3. Junta topo-a-topo 45º 

Face às dificuldades previsíveis na realização da junta anterior, estudou-se a junta 

com topos a 45º (Figura 16), pois o ângulo permite alguma sobreposição das chapas 

permeável e não permeável ao laser. O feixe laser incidiria sobre a amostra permeável 

(superior), promovendo a fusão da chapa não permeável (inferior), e efetuando uma 

soldadura por transmissão entre as duas peças.  

Figura 15 - Provete com junta topo-a-topo 90º 
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3.3.4. Junta de sobreposição para ensaio de tração 

Neste tipo de junta a chapa permeável ao feixe laser é parcialmente sobreposta à não 

permeável (Figura 17), e, ao incidir sobre a primeira, o feixe laser efetua a soldadura por 

transmissão, gerando um cordão na área sobreposta. Na realidade, ensaiaram-se juntas 

com 1 e 2 cordões. 

 

 

 

  

Figura 16 - Provete com junta topo-a-topo 45º 

Figura 17 – Provete com junta de sobreposição para ensaio de tração. 
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3.3.5. Soldadura Sobreposta Para ensaio de Compressão 

Trata-se de uma junta semelhante à anterior, mas, face à carga de compressão, o 

provete foi mais curto para evitar eventuais problemas de encurvadura (Figura 18). 

 

 

 

 

  

Figura 18 – Provete com junta de sobreposição para ensaios de compressão 
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3.4. Dispositivo de fixação para provetes 

No que concerne à soldadura de termoplásticos, as peças são aquecidas até uma 

temperatura próxima ou acima do seu ponto de fusão (220 ºC). Porém, ao mesmo tempo, 

é necessário que as peças sejam sujeitas a forças que garantem um contacto constante 

entre as superfícies a soldar. É a combinação de temperatura e pressão que gera uma 

certa quantidade de polímero liquidificado na interface entre peças, acabando estas por se 

interligar. Para aplicar uma força que comprima as peças entre si, foi necessário usar um 

dispositivo de fixação (Figura 19).  

  

Figura 19 - Dispositivo de fixação utilizado 
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Este dispositivo foi adaptado de um outro já existente no DEM (Figura 20). 

 

A primeira modificação consistiu em efetuar furos passantes na extremidade dos furos 

roscados dos parafusos laterais, representados com número 1 na Figura 21. Estes furos 

foram feitos na fresadora CNC existente no DEM. Foi necessário executar esta modificação 

devido ao facto dos provetes utilizados nesta dissertação possuírem um comprimento 

inferior aos usados em trabalhos anteriores.  

 

Figura 20 - Dispositivo de fixação existente no DEM antes das modificações. Vista isolada da base em baixo 

Figura 21 – Modificação na base do dispositivo de fixação 
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Em seguida foi necessário fabricar duas peças complementares (Figura 22), que 

aparafusam na parte superior da base do dispositivo, permitindo assim que este consiga 

manter alinhadas e niveladas as amostram em questão. Estas peças foram fabricadas em 

alumínio com o auxílio da fresadora CNC.  

 

 

  

Figura 22 - Fixador superior 
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3.4.1. Utilização do dispositivo 

O dispositivo acima mencionado foi utilizado para efetuar fixações de dois modos, 

consoante o tipo de junta em questão. Primeiramente, foi empregue para soldar provetes 

com juntas topo-a-topo a 90º e a 45º através do seguinte procedimento (Figura 23):  

• Colocar uma chapa metálica auxiliar no centro da ranhura para obstruir o furo 

central;  

• Posicionar as chapas a ligar que se pretende soldar na ranhura designada com o 

nº 5 na Figura 23; ambas devem-se encontrar no mesmo plano para encosto topo-

a-topo;  

• Colocar chapas metálicas auxiliares na superfície das chapas a ligar para uma 

melhor distribuição da força aplicada pelos parafusos superiores (Figura 234);  

• Apertar os parafusos laterais (peça nº 1 na Figura 23), que garantem a aplicação 

de força durante todo o processo;  

• Apertar os parafusos superiores (peça nº 2, Figura 23), para que as chapas fiquem 

perfeitamente niveladas e alinhadas (Figura 24).  

 

 

Legenda: 

1 – Parafuso de aperto lateral 

2 – Parafuso de aperto superior 

3 – Fixador vertical 

4 – Base do dispositivo 

5 - Ranhura 

 

 

  

Figura 23 -Dispositivo de fixação 



 

 
30 

 

 

 

Outro método de fixação foi empregue para provetes com junta de sobreposição, 

quer para ensaios de tração quer de compressão (Figura 25). Neste caso foram 

descartados os parafusos de aperto lateral, uma vez que não eram necessários para este 

propósito. O procedimento de fixação foi o seguinte:  

• Colocar uma das chapas metálicas auxiliares na ranhura do suporte, com a 

finalidade de obstruir o furo central da base;  

• Colocar as chapas que se pretende soldar na ranhura prevista para o efeito, 

sendo que ficam em planos paralelos de modo que o plano da soldadura fique 

no centro do dispositivo;  

• Colocar os dois apoios nas extremidades da ranhura do suporte e em seguida 

colocar duas chapas metalicas auxiliares, posicionando estas nos apoios e na 

zona lateral da zona de soldadura Figura 25;  

• Apertar os parafusos superiores de modo a que estes exerçam força nas chapas.  

 

 

 

 

Figura 24 - Exemplo de fixação do um provete com junta topo-a-topo a 45º 
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Neste trabalho pode-se verificar que o dispositivo e os processos de fixação se revelaram 

eficazes na realização das soldaduras.   

Figura 25 – Exemplo de fixação de provete com junta de sobreposição para ensaio de tração (cima) e 
compressão (baixo) 



 

 
32 

 

3.5. Ensaios 

 

3.5.1. Ensaios de tração 

O ensaio de tração pode ser aplicado para determinar propriedades mecânicas 

essenciais para projeto, ou apenas para controlo de qualidade de materiais, tanto na forma 

de matéria prima como sob a forma de um produto terminado. Neste trabalho, os ensaios 

de tração foram efetuados com o intuito de:  

• determinar a resistência à tração do material base;  

• testar e ajustar os parâmetros de soldadura que tinham sido previamente 

selecionados com base na revisão da bibliografia;  

• uma vez determinados os parâmetros considerados satisfatórios, estimar a 

resistência dos cordões provetes soldados nos vários tipos de juntas 

selecionados.  

Os ensaios de tração foram realizados na máquina Shimadzu AGX 10kN com amarras 

de cunha (Figura 26) 

 

  

Figura 26 – Máquina Shimadzu AGX 10 kN com amarras de cunha 
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Os ensaios foram realizados à velocidade de 1 mm/min, com exceção dos ensaios do 

material base, nos quais foi utilizada a velocidade de 5 mm/min.  

O material base foi caracterizado pela curva tensão-extensão convencional. A tensão 

convencional é dada por σ = F/A0, em que F é a carga e A0 a área de secção inicial. A 

extensão convencional ε é o quociente entre a variação de comprimento da zona de 

referência ΔL e o respetivo comprimento inicial L0.  

 

 

3.5.2. Ensaios de compressão 

Os ensaios de compressão foram também realizados na máquina Shimadzu AGX 10 kN 

(Figura 27), mas com suportes concebidos para o efeito. É de salientar que a velocidade 

nestes ensaios também foi de 1 mm/min. 

.  

  

Figura 27 – Máquina Shimadzu AGX 10kN com topos para ensaios de compressão 
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Devido à não colinearidade das forças aplicadas nas juntas de sobreposição, verificou-

se que os provetes escorregavam nos topos da máquina. Foram por isso produzidos dois 

suportes ranhurados em alumínio (Figura 28) para posicionar e fixar os provetes, evitando 

a ocorrência desse mesmo escorregamento. Todavia, rapidamente se constatou que os 

suportes também escorregavam durante o ensaio (Figura 29). 

 

 

Para eliminar o escorregamento definitivamente, optou-se pelo fabrico de dois suportes 

(Figura 30) desenhados de modo a ficarem embebidos em furos da máquina (Figura 32), 

tendo as ranhuras para fixação dos provetes desalinhadas para as juntas de sobreposição 

(Figura 33).  

Figura 30 – Suportes definitivos para ensaios de compressão 

Figura 29 – Escorregamento dos suportes de compressão 

Figura 28 –Suportes usados inicialmente para ensaios de compressão 
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Figura 32 – Visão do desalinhamento das ranhuras para ensaiar as juntas de sobreposição 

Figura 31 – Inserção dos suportes na máquina de ensaios 
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3.6. Análise Microscópica 

Antes de se iniciar o tratamento de dados provenientes dos ensaios de 

tração/compressão, chegou-se à conclusão que era do maior interesse analisar mais em 

pormenor os provetes ensaiados, nomeadamente, determinar as dimensões reais dos 

cordões. Para isso recorreu-se ao microscópio ótico Mitutoyo TM (Figura 33), ao qual foram 

acoplados uma câmara fotográfica e um aparelho de medição (Figura 34). 

 

 

 

 

  

Figura 33 - Microscópio Mitutoyo TM 

Figura 34 - Camara fotográfica Moticam 2.0 e aparelho de medição 
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. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Análise Microscópica 

Como se optou por calcular as tensões com base na área efetiva do cordão, após os 

ensaios mecânicos, fotografou-se e mediu-se as dimensões dos cordões, resumidas na 

Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Fotografias e comprimentos dos cordões de soldadura obtidos. O comprimento do cordão é medido na direção 
perpendicular à largura da chapa, que foi de 14,5 mm. 

Tipo do 
provete 

Ensaio Fotografia do cordão 
Comprimento 

do cordão 
(mm) 

Comprimento 
médio dos 
cordões 

(mm) 

Junta topo-a-
topo a 45º 

Ensaio 1 

 

1,153 

1,142 

Ensaio 2 

 

1,141 

4• 
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Ensaio 3 

 

1,132 

Junta de 
sobreposição 
para ensaios 

de tração 
(1 cordão) 

Ensaio 1 

 

0,925 

0,965 Ensaio 2 

 

1,001 

Ensaio 3 

 

0,970 

Junta de 
sobreposição 
para ensaios 

de 
compressão 
(1 cordão) 

Ensaio 1 

 

0,863 0,840 
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Ensaio 2 

 

0,902 

Ensaio 3 

 

0,762 

Junta de 
sobreposição 
para ensaios 

de tração 
(2 cordões) 

Ensaio 1 

 

Esquerdo 
0,911 

0,914 

Direito 
0,952 

Ensaio 2 

 

Esquerdo 
0,848 

Direito 
0,898 

Ensaio 3 

 

Esquerdo 
0,925 

Direito 
0,950 

Junta de 
sobreposição 
para ensaios 

Ensaio 1 
Esquerdo 

0,788 
0,793 
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de 
compressão 
(2 cordões) 

 

Direito 
0,812 

Ensaio 2 

 

Esquerdo 
0,786 

Direito 
0,814 

Ensaio 3 

 

Esquerdo 
0,801 

Direito 
0,759 

 

 

Inicialmente pensou-se que os cordões tivessem o comprimento de 2mm 

estabelecido nos parâmetros do laser a toda a largura dos provetes, dando origem a áreas 

resistentes 2 mm x 14,5 mm = 29 mm2. Todavia, como se pode ver na Tabela 3, os 

comprimentos ficaram aquém do previsto. Esta falha deve-se ao facto do laser ser forçado 

a atravessar primeiramente uma amostra para depois incidir sobre a junta a ser soldada. 

Logo, o feixe laser sofre perdas de diâmetro durante o processo de transmissão através da 

amostra permeável.  

Logo, para calcular a área útil do cordão foi utilizada a largura do provete (14,5 mm), 

visto que este parâmetro foi constante ao longo de todos os ensaios, e o comprimento 

efetivo do cordão apresentado na Tabela 3. 
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4.2.Ensaios de tração material base 

Como já foi referido, realizaram-se ensaios ao material base para obter um termo 

de comparação a usar numa posterior análise dos provetes soldados.  

Com o material de base natural obtiveram-se valores médios para a tensão de 

rutura de 67,63 MPa e para deformação à rutura de 59.94% (Tabela 4). Os valores 

análogos foram 65,78 MPa e 59,57% para o material de base preto (Tabela 5). Ou seja, 

como era esperado, os resultados são essencialmente os mesmos, uma vez que se trata 

do mesmo material, com a única diferença na coloração que lhe é atribuída durante o seu 

processo de fabrico.  
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Tabela 4 - Resultados dos ensaios de tração do material base natural 

Amostras de material base natural 

  

 

𝜎𝑚𝑎𝑥[MPa] 
(Convencional) 

Ԑ𝑚𝑎𝑥[%] 
(Convencional) 

67,63 59,94 
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Tabela 5 - Resultados ensaios de tração de amostras do material base preto 

Amostras de material base preto 

 
 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥[MPa] 
(Convencional) 

Ԑ𝑚𝑎𝑥[%] 
(Convencional) 

65,78 59,57 

 

Para efeitos de comparação com as juntas, considerou-se a carga de rutura por 

unidade de largura, uma vez que as juntas tinham largura 14.5 mm (Figuras 15 a 18), 

enquanto que os provetes (Figura 14) apenas 10 mm na secção resistente. Os valores 

médios foram de 134,7 N/mm para o material base natural e 129,9 N/mm para o material 

base preto. 
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4.3. Ensaios de tração junta topo-a-topo 
 

4.3.1. Junta topo-a-topo a 90º 
 

Durante o processo de soldadura de juntas topo-a-topo a 90º, constatou-se que este 

tipo de junta não era viável para o material base usado, uma vez que não foi conseguida 

uma ligação efetiva entre qualquer das amostras. De facto, a energia era absorvida pela 

superfície do material Ertalon 6 SA preto, não permitindo que ocorresse fusão do material 

no interior da junta. 

 

4.3.2. Junta topo-atopo a 45º 

Apesar do estado de tensão no cordão ser complexo, calculou-se com base na carga 

e na área real do cordão uma tensão de rutura ao corte. O valor médio obtido de 39,6 MPa 

(Tabela 6) é mais de metade da tensão de rutura do material base (Tabela 5). Trata-se 

claramente de um valor considerável, atendendo a que se trata de uma tensão de corte e 

que atuam simultaneamente tensões de tração no cordão. Por outro lado, a carga de rutura 

por unidade de largura de 45,2 N/mm ficou em cerca de 34% da do material base.  
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Tabela 6 - Resultados dos ensaios de tração de provetes com junta de 45º 

Provetes com junta soldada de 45º 

 
 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥[MPa] 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑥[N] 
 

39,61 655,98 
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4.4. Ensaios de tração junta de sobreposição 
 

4.4.1. Um cordão de soldadura 
 

Neste tipo de junta a tensão de rutura ao corte do cordão manteve-se a um nível 

considerável (Tabela 7). Porém, devido às tensões de tração causadas pela flexão dos 

aderentes, que tem origem no desalinhamento das cargas aplicadas (Figura 35), a carga 

de rutura por unidade de largura baixou para 35,5 N/mm, isto é, cerca de 26% do valor 

obtido para o material base.   

Provetes com junta de sobreposição para ensaios de tração (1 cordão) 

  

 

𝜏𝑚𝑎𝑥[MPa] 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑥 [N] 
 

36,78 514,74 

Tabela 7 - Resultados dos ensaios de tração de provetes com junta sobreposta para ensaios de tração (1 cordão) 
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a)                                        b) 

                                          

 

 

  

Figura 35 - a) Fotografia do provete durante o ensaio, na qual é notória a flexão das chapas; b) 

Representação esquemática do efeito de flexão 
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4.4.2. Dois cordões de soldadura 
 

Com o acrescentar de um cordão, a tensão de rutura ao corte dos cordões manteve-

se praticamente igual (36,5 MPa, como se vê na Tabela 8), mas a carga de rutura por 

unidade de largura aumentou para 66,8 N/mm, valor que é quase o dobro do obtido com 

um só cordão. Não obstante, esta carga é apenas cerca de metade da que foi medida para 

o material base.  

De referir também que o deslocamento máximo atingido foi mais do dobro do que 

na junta com um cordão. 

Tabela 8 - Resultados dos ensaios de tração de provetes com junta sobreposta para ensaios de tração (2 cordões) 

Provetes com junta de sobreposição para ensaios de tração (2 cordões) 

 
 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥[MPa] 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑥[N] 
 

36,51 968,09 
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4.5. Ensaios de compressão junta de sobreposição  
 

4.5.1. Um cordão de soldadura 
 

Neste ensaio a tensão de rutura ao corte no cordão atingiu 65,5 MPa (Tabela 9), 

valor que se aproxima da tensão de rutura à tração do material base (Tabelas 4 e 5). Isto 

deve-se ao facto da flexão do provete provocar tensões de compressão nos cordões 

(Figura 37), que fazem com estes suportem maiores tensões de corte. De facto, sabe-se 

que o comportamento ao corte dos polímeros é bastante sensível às tensões de 

compressão. 

Tabela 9 -  Resultados dos ensaios de compressão de provetes com junta sobreposta para ensaios de compressão (1 cordão) 

 

Provetes com junta de sobreposição para ensaios de compressão (1 cordão) 

 
 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥[MPa] 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑥[N] 
 

65,48 799,56 
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Ainda assim, a carga de rutura por unidade de largura (55,1 N/mm) rondou apenas 

40% da que foi obtida para o material base.  

 

 

 

  

Figura 36 - Representação esquemática do efeito de encurvamento no ensaio de 
compressão 
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4.5.2. Dois cordões de soldadura 
 

A tensão de rutura ao corte nos cordões foi semelhante ao caso anterior, se bem 

que ligeiramente inferior (Tabela 10). Por outro lado, a carga de rutura por unidade de 

largura aumentou para quase o dobro (101,2 N/mm), o que mostra bem o efeito benéfico 

do 2º cordão. 

  

Provetes com junta de sobreposição para ensaios de compressão (2 cordões) 

  

 

𝜏𝑚𝑎𝑥[MPa] 
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑥[N] 
 

62,54 1468,63 

Tabela 10 - Resultados dos ensaios de compressão de provetes com junta sobreposta para ensaios de compressão (2 cordões) 
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4.6. Visão Global dos resultados 
 

O Gráfico 1 mostra que as tensões de rutura ao corte nos cordões atingidas nos 

ensaios de tração foram semelhantes para as juntas com um e dois cordões. O número de 

cordões também não influenciou significativamente a tensão de rutura ao corte nos cordões 

obtidas nos ensaios de compressão. Notar que, com apenas um cordão, a junta topo-a-

topo é superior à junta de sobreposição, pois nestas há flexão considerável das chapas. 

Por seu turno, devido às diferenças acima referidas nas tensões normais nos cordões 

resultantes do efeito de flexão das chapas, atingem-se tensões maiores nos ensaios de 

compressão.  

 

 

Gráfico 1 – Resumo das tensões de rutura obtidas nos vários ensaios 

 

As diferenças no efeito de flexão nas juntas de sobreposição também se refletem na 

carga de rutura por unidade de largura (Gráfico 2). Verifica-se também que adição de mais 

um cordão de soldadura à junta quase que duplica a carga de rutura, em consonância com 

o aumento da área resistente. De qualquer modo, nenhuma das juntas atingiu a carga de 

rutura por unidade de largura do material base, que seria certamente superior à 

compressão. 
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Gráfico 2 - Resumo das cargas de rutura por unidade de largura obtidas nos vários 
ensaios 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS 

FUTUROS 

 

Na presente dissertação foi realizado um estudo experimental relativo a vários tipos 

de juntas soldadas de poliamida 6. Concretamente, usou-se o material Ertalon SA 6, nas 

versões natural e preto, produzidas pela empresa Polylanema. As soldaduras foram 

efetuadas com o equipamento de laser Nd:YAG, modelo SISMA SWA 300. Estudaram-se 

juntas topo-a-topo e juntas de sobreposição com um e dois cordões, sujeitas à tração e à 

compressão.  

Com base nos resultados obtidos, pode concluir-se o seguinte:  

• A soldadura topo-a-topo em materiais termoplásticos não pode ser efetuada 

através da simples incidência do feixe na junta, como sucede numa soldadura em 

metais.  

• No processo de soldadura por transmissão verifica-se uma redução do diâmetro 

do feixe laser quando este atravessa a amostra permeável, resultando num cordão 

de soldadura menor que o pré-definido. No caso das amostras utilizadas, com 2 

mm de espessura, foram observadas reduções de diâmetro superiores a 50%.  

• Em juntas de sobreposição, o facto de estarem sob forças de tração ou de 

compressão afeta significativamente a resistência da junta. Isto deve-se às 

diferentes tensões normais que se geram nos cordões por via da flexão das 

chapas.  

• A utilização de dois cordões de soldadura numa junta de sobreposição em vez de 

um só cordão permitiu praticamente duplicar a carga de rutura, o que está em linha 

com o aumento da área resistente total dos cordões.  

• Com apenas um cordão de soldadura, a junta topo-a-topo revelou-se superior à 

junta de sobreposição, pois esta última sofre flexão das chapas.  

5• 
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• Nenhuma das juntas ensaiadas atingiu a carga de rutura por unidade de largura 

do material base.  

 

Com o intuito de dar sequẽncia ao presente trabalho, considera-se de interesse 

estudar futuramente os seguintes pontos:  

• Desenvolver e construir um dispositivo de fixação mais fácil de utilizar.  

• Explorar outras tipologias de juntas, quanto às suas propriedades mecânicas e á 

adequação do processo de soldadura;  

• Aplicar a soldadura laser a outros materiais termoplásticos;  

• Estudar e modelar o fenómeno de transmissão do feixe laser através da amostra 

permeável e tentar minimizar as suas perdas; 
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