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RESUMO

 

A fusão seletiva a laser (FSL) é uma das técnicas de manufatura aditiva (MA) via fusão em leito de
pó por laser (FLP-L) de metal que têm se difundido notadamente nas industrias aeroespacial e
médica. Para obtenção de peças de elevada qualidade é necessária uma condição estável das
características geométricas das varreduras do laser. O trabalho apresentado propõe estudar os
parâmetros FSL de potência do laser e velocidade de varredura na consolidação de estruturas
colunares por varreduras únicas do laser na liga de CoCrMo. O objetivo de análise foi de se obter
uma correlação da energia incidida e formação de estruturas sólidas e sem presença de defeitos,
como também de analisar a “janela de processamento” para a liga de CoCrMo. A análise das
estruturas formadas por uma matriz de 3 níveis de potência por 5 níveis de velocidade de
varredura evidenciou resultados de amostras com topografia de maior homogeneidade estrutural e
presença de microestruturas com de defeitos de fusão. As estruturas colunares apresentaram
melhores características geométricas em um intervalo de energia incidida de 0.14 a 0.18 J/mm.

 

1. INTRODUÇÃO

A consolidação de componentes metálicos baseado na fusão em leito de pó por laser (FLP-L do
inglês laser powder bed fusion – LPBF) conhecida pela técnica de fusão seletiva a laser (FSL do
inglês selective laser melting - SLM) tem sido desenvolvida sob diferentes perspectivas para:
ampliar a diversidade de materiais metálicos , compreender a influência de parâmetros e
estratégias de consolidação   e simulações das variáveis do processo. A importância dos
parâmetros de consolidação do processo FSL têm sido alvo de estudo em diversas ligas, como por
exemplo no caso do Ti-6Al-4V , CoCrMo  e aços maraging . Além disso, as tecnologias permitem
a fabricação de geometrias que dificilmente seriam fabricados por processos convencionais, como
por exemplo as estruturas lattice .

O processo FSL é de elevada complexidade em razão aos inúmeros parâmetros de consolidação.
No entanto, a relação entre os principais parâmetros de consolidação de potência do laser (P - W),
velocidade de varredura (v - mm/s), distância entre linhas de varredura ou hachura (H - mm) e
espessura de camada (e  - mm) é chave de análise para o processo FSL. A determinação da
energia do feixe laser incidida na camada de pó, estabelece a densidade de energia ( DE ou ψ, em
J/mm³) . A densidade de energia influencia a qualidade das peças fabricadas por FSL, em razão da
correlação dos parâmetros do processo afetar a densificação do material particulado . Sendo
que os componentes fabricados por FSL são obtidos por varreduras sequenciais do laser de
camada a camada, a qualidade de cada varredura fundida pelo laser, termo conhecido por inglês
single track, é de extrema importância para se obter componentes de elevada qualidade física.
Uma das vertentes da parametrização do processo FSL é o estudo das singles tracks sob substrato
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ou de camadas anteriores a fim de se verificar as estruturas formadas. Diversos autores 
abordam o estudo das single tracks de maneiras distintas para compreender os parâmetros de
consolidação com as melhores formações da estrutura formada. Segundo Yadroitsev et al. 
apresentaram que houve um faixa correspondente para formações de varreduras únicas estáveis e
de varreduras instáveis dependendo dos parâmetros de consolidação. No caso, as instabilidades
foram evidentes em baixa velocidade de varredura, em forma de distorções e irregularidades. Já
em velocidades excessivamente altas deram origem ao efeito de esferoidização do material
particulado (efeito balling). As varreduras estáveis ocorreram em uma faixa de velocidade maior
para maiores potências do laser e verificou-se que a penetração no substrato tem um efeito
estabilizador na fusão das varreduras únicas contínuas. O estudo de Guo et al.  verificou que a
varreduras únicas contínuas eram necessárias para a formação de camadas simples com qualidade
de impressão. No caso, o aumento excessivo da distância entre varreduras (ou hatching) do laser
não ocorria o sobrepasse entre varreduras, levando em consideração os parâmetros do tamanho
do pó, velocidade de varredura, potência do laser e espessura da camada de pó. Recentemente,
Wang et al.  avaliaram as single tracks na liga de 316L em termos do processo de solificação e
as características microestruturais do crescimento de grãos em diferentes velocidades de
varredura. Nos experimentos realizados verificou-se que nas poças de fusão por FLP-L os grãos são
curvados e que o efeito do gradiente térmico variado e a forma da poça de fusão decorre de um
crescimento competitivo de grãos. No caso, a orientação dos grãos é variável de acordo com a
velocidade de varredura, sendo que em velocidades baixas grãos crescem epitaxialmente no limite
da poça de fusão. Com a diminuição da velocidade grãos orientados de forma vertical tendem a se
curvar, em relação a orientação de varredura do laser.

A FSL-L da liga de CoCrMo recentemente tem sido estudada de forma mais ampla sob o aspecto
das diferentes características do processo FSL, principalmente na análise dos parâmetros de
consolidação que são de extrema importância e possuem pouca abordagem científica . No
aspecto de aplicabilidade, a liga CoCrMo é uma liga muito importante para área da odontologia e
biomédica, em razão as características de biocompatibilidade e resistência mecânica, desgaste e
corrosiva .  Segundo Zhou et al. , os estudos analisando varreduras únicas e a relação entre
os parâmetros de consolidação na fabricação de peças densas verificou-se que a condição
estabelecida para 100% de densidade correspondeu com uma energia de densidade máxima
usando velocidade de varredura baixa. No entanto, amostras processadas com energias
recomendadas (E = 76 J/mm ) pelos fabricantes produziram amostras com densidades menores de
99 %, em razão a defeitos originados pela falta de fusão. Estes defeitos estariam associados aos
principais parâmetros do processo que originam varreduras instáveis e que, consequentemente,
alteram as características das poças de fusão. De acordo com Darvish et al. , a análise dos
parâmetros FSL podem ser interferidos quando utilizados valores de potências nominais da
máquina são inferiores que a potência analisada, e portanto, o estudo investigou a falta de fusão
pelo dimensionamento das poças de fusão em máquina com potência nominal elevada. Assim
como no trabalho de Zhou et al. , Darvish et al. verificaram que a energia indicada (E = 69
J/mm³) pelo fabricante, utilizando os parâmetros recomendados, não são suficientes para que
ocorra uma adequada poça de fusão a fim de minimizar defeitos de porosidade. De modo geral, o
estudo apontou que houve redução dos defeitos pelo aumento da potência do laser (de 180 para
220 W) visto que se aumentou a estabilidade e a sobreposição entre as poças de fusão. No
entanto, não houve um comportamento linear nos valores de penetração da poça na faixa de 260
a 300W para o aumento nas potências de 240 e 320 W, o qual houve redução na diminuição de
penetração . Em razão aos estudos relacionados, o presente trabalho visa analisar as
características físicas e microestruturais de varreduras únicas do laser via técnica de FLP-L para a
liga de CoCrMo. O estudo teve por objetivo inovador realizar esta vertente da análise dos
parâmetros FSL pela consolidação de estruturas colunares em um equipamento nacional com uma
alta potência nominal (400 W) utilizando baixas potências do laser e faixas de velocidades de
varreduras.

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS
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2.1. Matéria prima

 

A material prima utilizada no estudo é a liga de CoCrMo atomizada a gás adquirida na empresa
Sandvik© e com faixa granulométrica restrita ao processo FSL de 15 a 45 µm.  A confirmação da
composição química do pó e distribuição granulométrica foi realizada conforme norma de
caracterização de pós metálicos utilizados em processos de manufatura aditiva (ASTM F3049-14).

 

2.2. Fabricação FSL e análise das amostras

 

A avaliação da influência dos parâmetros de consolidação da técnica de fusão seletiva a laser
alterados foram a potência do laser (P - W) e velocidade de varredura (v - mm/s) conforme
apresentado na Tabela 1. A espessura de camada (e , dado em µm) foi mantida constante em 30
µm. A avaliação dos parâmetros foi obtida por meio de amostras de pequenas dimensões: 7 mm
de comprimento por 10 mm de altura, em forma de coluna, a qual consiste na formação de uma
amostra densificada por meio de uma única linha de varredura do laser. A cada camada o sentido
de varredura foi alternado. O estudo desenvolvido na máquina nacional de FSL foi conduzido no
modelo OmniSint 160, da empresa Omnitek Tecnologia LTDA (São Paulo, Brasil). O equipamento
possui laser de fibra de Yttérbio (comprimento de onda de 1071 nm) de potência nominal de 400
W. O laser de modo de saída contínuo possui um diâmetro focal do feixe é de aproximadamente 70
µm. A relação entre a energia incidida foi realizada por meio de duas relações, as quais são
apresentadas na Tabela 1, sendo a: energia (E – J/mm) incidida pela relação entre potência sobre
velocidade de varredura e densidade de energia (DE – J/mm³) pela relação entre potência sobre a
razão entre velocidade de varredura, diâmetro do feixe laser e espessura de camada.

 

Tabela 1 – Relação dos parâmetros FSL e energias incidida na formação das colunas de CoCrMo da
matriz 3x5 (P = 94/ 125/ 147 W por v = 500 a 1300 mm/s).

Estruturas colunares

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

Parâmetros FSL

P (W)

94

c
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94

94

94

94

125

125

125

125

125

147

147

147

147

147

v (mm/s)

500

600

700

800

900

700

800

900

1000

1100

900

1000

1100

1200

1300

Energia

E (J/mm)

0.19

0.16

0.13

0.12

0.10

0.18

0.16

0.14

0.13

0.11

0.16

0.15

0.13

0.12
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0.11

DE (J/mm³)

89.5

74.6

63.9

56.0

49.7

85.0

74.4

66.1

59.5

54.1

77.8

70.0

63.6

58.3

53.8

 

A porosidade foi obtida pela relação entre, a diferença da área total e escura pela área total das
imagens nas seções de corte longitudinal (topo – plano XY) e transversal (camada – plano YZ), em
relação ao sentido de fabricação. O dimensionamento da espessura das colunas foi realizado por
meio da análise de imagens de microscopia ótica com o uso do software ImageJ®. Nesta análise as
colunas foram secionadas na transversal em duas regiões da amostra, sendo na seção inicial (I) e
outra na seção final (F), vide esquema da Figura 1b. Para a análise microestrutural das colunas
houve a utilização do plano longitudinal das amostras, aproveitando o corte no plano transversal
anterior (vide Figura 1c). A caracterização microestrutural das amostras foi realizada por
microscopia óptica - MO (Olympus - BX51M) e microscopia eletrônica de varredura - MEV
(Microscopia Eletrônica de Varredura MEV Philips XL30) após devida preparação metalográfica e
ataque eletrolítico.

 

Figura 1 - a) esquema de montagem das colunas para análise da morfologia superficial, b)
esquema de corte das seções das colunas para análise dimensional e microestrutural e c) esquema
de análise microestrutural dos planos de corte das colunas.

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 

3.1. Caracterização da matéria prima
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A confirmação da composição química do pó caracterizado por espectrômetro de fluorescência de
raios X por energia dispersiva é apresentada na Tabela 2 . A mesma apresentou uma composição
química similar aos elementos químicos da norma ASTM F3049. O resultado da distribuição
granulométrica do pó de CoCrMo evidenciou valores de: D10 = 19,70 µm, D50 = 28,20 µm, D90 =
43,40 µm e de Dm = 30,20 µm, e foi possível identificar que a faixa granulométrica compreende-se
entre aproximadamente 20 a 45 µm.

 

Tabela 2 - Composição química dos elementos majoritários do pó da liga de CoCrMo e referência
segundo a norma (% em massa).

Elementos

Co

Cr

Mo

Fe

Ni

C

Si

Pó

CoCrMo

61,31 ± 0,06

29,09 ± 0,04

7,13 ± 0,01

0,30 ± 0,01

-

-

0,49 ± 0,01

NORMA

ASTM F75

Balanço

27,00 - 30,00

5,00 - 7,00

0,75 max

0,50 max

0,35 max

1,00 max

3.2. Análise microestrutural das colunas

Na Figura 2 é possível avaliar a topografia de formação das colunas pela relação de potência do
laser versus a velocidade de varredura obtidas por varreduras únicas. A avaliação da relação entre
P versus v para formação das colunas evidenciou a qualidade da camada final obtida.   A formação
de uma topografia de maior homogeneidade foi verificada nas amostras L6 e L11, colunas
formadas pelas potências de 147 W e 125 W. A formação de linhas de varredura com a presença
de defeitos é verificada nas outras amostras. Observa-se que a formação de uma geometria
contínua de material é melhor distribuída nas amostras com velocidades menores. Este caso é
constatado na P = 94W nas colunas L1 e L2 (v = 500 e 600 mm/s); na P = 125 W nas colunas L6 e
L7 (v = 600 e 700 mm/s) e na P = 147 W nas amostras L11 e L12 ( v = 900 e 1000 mm/s). A
medida em que se eleva a velocidade ocorre uma descontinuidade da linha (destacada pelas setas
em vermelho), a qual poder induzir a formações de porosidade nas peças consolidadas. Esta
ocorrência pode ser observada para a:  P = 94W nas colunas L4 e L5 (v = 800 e 900 mm/s), P =
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125 W nas colunas L8 a L10 (v = 800/ 900 e 700 mm/s) e P = 147 W nas colunas L13 a L15 (v =
1100/ 1200 e 1300 mm/s).

 
Figura 2 – Topografia obtida por MEV das colunas formadas por linhas de
varreduras únicas (setas vermelhas indicam a descontinuidade do
material ao longo da linha de varredura).
 

 

 

 

N a Figura 3 observam-se as combinações de potência do laser e velocidade de varredura
evidenciaram diversos defeitos característicos do processo FSL. Nas imagens apresentadas é
possível verificar a formação inconsistente da fusão visíveis pelos limites de fusão (demarcados
pela penetração das poças), formação de porosidade, falta de fusão entre as camadas (destacados
pelas setas em vermelho) e falta de fusão completa das partículas de pó de CoCrMo (destacados
pelos círculos em vermelho). Como também é possível identificar a esferoidização do material
particulado, descrito pelo fenômeno de balling (destacado pelo círculo em amarelo).

 

Figura 3 – Microestrutura da seção transversal das estruturas colunares formadas por linhas de
varreduras únicas nas potências de 94, 125 e 147 W e respectivas velocidades de varredura na
faixa de 500 a 1300 mm/s
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O estudo do efeito da P e v na formação das colunas evidenciou que as amostras consolidadas em
velocidades menores (v = 500 mm/s) promoveu a formação de poças de fusão de maior
homogeneidade dimensional e de baixa presença de porosidade.

No entanto, ainda é verificada a presença de uma microestrutura característica da partícula de pó
de CoCrMo sem a completa fusão (destacada pelos círculos em vermelho). Neste caso, a energia
não foi suficiente para completa fusão da partícula de CoCrMo, promovendo apenas uma
coalescência das partículas, e que estas alteram os fenômenos de solidificação possíveis de serem
observados pela microestrutura das amostras. O efeito da baixa eficiência da fusão das partículas
de pó pode ser verificado até em velocidades superiores (vide linha de v = 900 mm/s na Figura 3).

O aumento da velocidade de varredura resulta em uma menor energia térmica fornecida ao
volume da camada de pó. Esta condição reduz o aporte de calor absorvido pelo material, e
prejudica a formação de camadas densas e interconectadas (com penetração entre poças de
fusão). Com o aumento da velocidade de varredura é indicado a presença dos defeitos de falta de
fusão entre camadas (indicada pelas setas vermelhas) e o fenômeno de balling (esfera de pó
formada na superfície da amostra consolidada com v = 800 mm/s, vide Figura 3). Verifica-se que
uma adequada relação entre a potência de laser e velocidade de varredura pode promover uma
geometria da fusão, em termos de profundidade da poça, favorável a formação de uma
microestrutura de maior homogeneidade, sem a presença de defeitos e formação de estruturas
heterogêneas na amostra.

 

3.3. Análise dimensional das colunas
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A influência dos parâmetros de consolidação de P e v na formação das colunas pode ser observado
na Tabela 3 e na Figura 4. O aumento da velocidade de varredura para os três níveis de potência
do laser (94, 125 e 147 W) indicou uma diminuição da espessura média das colunas consolidadas.
No caso da potência do laser de 147 W é possível verificar que a influência sobre a espessura da
coluna formada é menor, tendendo a um comportamento mais linear em relação as menores
potências do laser de 94 e 125 W.

 

Tabela 3 - Resultado da espessura média das colunas consolidadas de CoCrMo obtidas pela relação
de potência do laser versus velocidade de varredura.

P (W)

94

V (mm/s)

500

600

700

800

900

Espessura (µm)

87.33 ± 12.62

87.88 ± 11.41

82.51 ± 13.74

73.91 ± 13.70

72.10 ± 8.14

Energia – P/V (J/mm)

0.188

0.157

0.134

0.118

0.104

P (W)

125

V (mm/s)

700

800

900

1000

1100

Espessura (µm)

84.81 ± 11.95

83.12 ± 11.05

71.25 ± 8.98

66.73 ± 14.43

55.23 ± 9.92

Energia – P/V (J/mm)

0.179

0.156
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0.139

0.125

0.114

P (W)

147

V (mm/s)

900

1000

1100

1200

1300

Espessura (µm)

85.38 ± 16.50

82.79 ± 11.10

79.51 ± 16.13

77.92 ± 11.00

77.33 ± 13.54

Energia – P/V (J/mm)

0.163

0.147

0.134

0.123

0.113

 

Figura 4 - Representação da influência da potência do laser e da velocidade de varredura na
espessura da coluna consolidada.

 

 

Conforme destacado (tracejado em vermelho) na Figura 4, a análise do resultado da espessura das
colunas para uma velocidade de varredura de 900 mm/s verifica-se que o aumento da potência do
laser aumenta a espessura das colunas, respectivamente de 72,10, 71,25 e 85,38 µm. No caso, a
energia (vide Tabela 3) resulta em maior calor incidido na camada de pó originando o aumento da
espessura da coluna formada pelos traços únicos de varredura. Portanto, há uma relação entre a
energia incidida e a dimensão da espessura da coluna formada governada pela potência do laser e
velocidade de varredura.

 

4. CONCLUSÕES

 

A fabricação de colunas por varreduras únicas pode indicar uma metodologia eficaz de
investigação de parâmetros de consolidação FSL, visto que é possível analisar: qualidade do
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cordão, dimensões de espessura mínima, penetração da poça na camada e defeitos
microestruturais.

As análises microestruturais das estruturas colunares evidenciaram uma maior densificação,
homogeneidade das poças de fusão e estabilidade das varreduras em densidade de energia na
faixa de 70 a 85 J/mm. A relação entre a densidade de energia e qualidade das estruturas
formadas não evidenciaram uma relação para a potência de 94 W, tendo um comportamento
análogo as potências maiores analisadas de 125 W e 147 W.

Uma relação adequada entre potência do laser e velocidade de varredura promove geometrias de
fusão com uma microestrutura de elevada homogeneidade e diminuindo a ocorrência de defeitos.
Estas geometrias foram favoráveis para as potências do laser de 125 W e 147 W em menores
velocidades de varredura analisadas para cada nível de potência. Verificou-se uma correlação
entre a largura da coluna formada e o nível de energia incidida, sendo que quanto maior a energia
incidida na camada de pó maior é o tamanho da largura formada.

Em relação aos trabalhos referenciados foi possível obter parâmetros FSL adequados para a
consolidação de amostras da liga de CoCrMo em potências inferiores que 200 W. Ainda assim
torna-se necessário a consolidação de amostras de dimensões superiores para análise
complementar dos parâmetros avaliados.
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