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“MÉTODO E APARATO PARA CONSTRUIR OBJETOS METÁLICOS POR 

FABRICAÇÃO DE FORMA LIVRE SÓLIDA".

[0001] A presente invenção refere-se a um método e 

aparato para fabricar objetos por fabricação de forma livre 

sólida, especialmente objetos de titânio e liga de titânio.

Antecedentes

[0002] Peças de metal estruturado feitas de titânio 

ou ligas de titânio são convencionalmente feitas por 

fundição, forja ou usinagem de um lingote. Essas técnicas 

têm uma desvantagem de uso elevado de material do metal de 

titânio caro e grandes tempos aprovisionamento na 

fabricação.

[0003] Objetos físicos totalmente densos podem ser 

feitos por uma tecnologia de fabricação conhecida como 

protótipo rápido, fabricação rápida, fabricação em camadas 

ou fabricação de aditivo. Essa técnica emprega software de 

desenho auxiliado por computador (CAD) para primeiramente 

construir um modelo virtual do objeto que deve ser feito, e 

então transformar o modelo virtual em fatias ou camadas 

paralelas finas, normalmente orientadas horizontalmente. O 

objeto físico pode ser então feito por dispor camadas 

sucessivas de matéria prima na forma de pasta líquida, 

material em folha ou pó que lembra o formato das camadas 

virtuais até que o objeto inteiro seja formado. As camadas 

são fundidas juntas para formar um objeto denso sólido. No 

caso de depositar materiais sólidos que são fundidos ou 

soldados juntos, a técnica também é denominada como 

fabricação de forma livre sólida.

[0004] A fabricação de forma livre sólida é uma 
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técnica flexível que permite a criação de objetos de quase 

qualquer formato em taxas de produção relativamente 

rápidas, tipicamente variando de algumas horas a vários 

dias para cada objeto. A técnica é desse modo adequada para 

formação de protótipos e série de produção pequena, porém 

menos adequada para produção de grande volume.

Antecedentes da técnica

[0005] A técnica de fabricação em camadas pode ser 

expandida para incluir depósito de peças do material de 

construção, isto é, cada camada estrutural do modelo 

virtual do objeto é dividida em um conjunto de peças que 

quando dispostas lado a lado formam a camada. Isso permite 

a formação de objetos metálicos por soldagem de um fio 

sobre um substrato em tiras sucessivas formando cada camada 

de acordo com o modelo em camadas virtual do objeto, e 

repetindo o processo para cada camada até que o objeto 

físico inteiro seja formado. A precisão da técnica de 

soldagem é normalmente muito grosseira para permitir formar 

diretamente o objeto com dimensões aceitáveis. O objeto 

formado desse modo será normalmente considerado um objeto

Verde ou pré-forma que necessita ser usinado até precisão

dimensional aceitável.

[0006] Taminger e Hafley [1] revelam um método e

dispositivo para fabricar peças de metal estruturais

diretamente a partir dos dados de desenho auxiliado por

computador combinados com fabricação de forma livre de

feixe de elétrons (EBF). A peça estrutural é construída por 

soldagem em camadas sucessivas de um fio de soldagem

metálico que é soldado pela energia de calor fornecida pelo
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feixe de elétrons. O processo é esquematicamente mostrado 

na figura 1, que é uma cópia da figura 1 de [1]. O processo 

EBF envolve alimentar um fio de metal para dentro de uma 

poça de fusão feita e mantida por um feixe de elétrons 

focalizado em um ambiente de vácuo elevado. O 

posicionamento do feixe de elétrons e fio de soldagem é 

obtido por ter a pistola de feixe de elétrons e o sistema 

de posicionamento (o substrato de suporte) movelmente 

articulados ao longo de um ou mais eixos geométricos (Z, Y, 

Z e rotação) e regulam a posição da pistola de feixe de 

elétrons e o substrato de suporte por um sistema de 

controle de movimento de quatro eixos. O processo é 

reivindicado como sendo quase 100% eficiente em uso de 

material e 95% eficaz em consumo de energia. O método pode 

ser empregado tanto para depósito de metal a granel como 

depósitos detalhados mais finos, e o método é reivindicado 

para obter efeito significativo em redução de tempo 

marginal e custos de usinagem e material mais baixos em 

comparação com a abordagem convencional de usinar as peças 

de metal. A tecnologia de feixe de elétron tem uma 

desvantagem de ser dependente de um vácuo elevado de 10-1Pa 

ou menos na câmara de depósito.

[0007] É conhecido o uso de um arco de plasma para 

fornecer o calor para soldagem de materiais metálicos. Esse 

método pode ser empregado em pressões atmosféricas ou mais 

elevadas, e desse modo permitem equipamento de processo 

mais simples e mais barato. Tal método é conhecido como 

soldagem a arco de tungstênio de gás (GTAW, também indicado 

como TIG) onde um plasma por arco transferido é formado 
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entre um eletrodo de tungstênio não consumível e a área de 

soldagem. O arco de plasma é normalmente protegido por um 

gás sendo alimentado através do maçarico de plasma que 

forma uma cobertura de proteção em volta do arco. A 

soldagem TIG pode incluir alimentar um fio de metal ou pó 

de metal para dentro da poça de fusão de plasma como um 

material de enchimento.

[0008] A partir da US 2010/0193480 é conhecido o 

emprego de um maçarico de soldagem TIG para construir 

objetos por fabricação de forma livre sólida (SFFF), onde 

camadas sucessivas de material de carga de alimentação 

metálico com baixa ductilidade são aplicadas sobre um 

substrato. O fluxo de plasma é criado por energizar um gás 

de fluxo utilizando um eletrodo de arco, o eletrodo de arco 

tendo uma corrente de magnitude variável fornecida para o 

mesmo. O fluxo de plasma é dirigido para uma região alvo 

predeterminada para pré-aquecer a região alvo 

predeterminada antes do depósito. A corrente é ajustada e o 

material de carga de alimentação é introduzido no fluxo de 

plasma para depositar estoque de alimentação fundido na 

região alvo predeterminada. A corrente é ajustada e o 

estoque de alimentação fundido é lentamente resfriado em 

uma temperatura elevada, tipicamente acima da temperatura 

de transição frágil para dúctil do material de carga de 

alimentação, em uma fase de resfriamento para minimizar a 

ocorrência de tensões de material.

[0009] Outro exemplo é US 2006/185473 que revela o 

uso de maçarico TIG no lugar do laser caro tradicionalmente 

utilizado em um processo de fabricação de forma livre 
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sólida (SFFF) com material de alimentação de custo 

relativamente baixo por combinar a alimentação de titânio e 

componentes de formação de liga em um modo que reduz 

consideravelmente o custo das matérias primas. Mais 

particularmente, em um aspecto a presente invenção emprega 

fio de titânio puro (CP Ti) que é mais baixa em custo do 

que o fio formado de liga, e combina o fio CP Ti com 

componentes de formação de liga em pó no local no processo 

SFFF por combinar o fio CP Ti e os componentes de formação 

de liga de pó na fusão do maçarico de soldagem ou outro 

feixe de energia de potência elevada. Em outra modalidade, 

a invenção emprega material de esponja de titânio misturado 

com elementos de formação de liga e formado em um fio onde 

pode ser utilizado em um processo SFFF em combinação com um 

maçarico de soldagem de plasma ou outro feixe de energia de 

potência elevada para produzir componentes de titânio no 

formato próximo a líquido.

[00010] Metal de titânio ou ligas de titânio 

aquecidas acima de 400°C podem ser submetidas à oxidação 

após contato com oxigênio. Desse modo, é necessário 

proteger a solda e objeto aquecido que está sendo formado 

por fabricação em camadas contra oxigênio na atmosfera 

ambiente.

[00011] Uma solução para esse problema é conhecida 

de WO 2011/0198287 que revela um método para aumentar a 

taxa de depósito por executar a fabricação de objetos por 

fabricação de forma livre sólida, especialmente objetos de 

titânio e liga de titânio, em uma câmara de reator que é 

fechada à atmosfera ambiente. Por fazer a câmara de 
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depósito suficientemente isenta de oxigênio, a necessidade 

de empregar medidas de proteção para evitar oxidar a área 

recentemente soldada por oxigênio atmosférico ambiente não 

mais está presente, de tal modo que o processo de soldagem 

possa prosseguir em uma velocidade maior uma vez que a 

sonda soldada pode ser deixada ter uma temperatura mais 

elevada sem arriscar oxidação excessiva da solda. Por 

exemplo, na produção de objetos de titânio ou liga de 

titânio, não há mais necessidade de resfriar a zona soldada 

para abaixo de 400°C para evitar oxidação.

[00012] Outra solução para aumentar a taxa de 

depósito é conhecida de US 6,268,584 que revela uma 

montagem de cabeça de depósito consistindo nas 

características a seguir: um conjunto de bocais de pó de 

saída para criar um fluxo convergente de pó para a região 

de depósito, um orifício central que permite que os 

múltiplos feixes sejam focalizados sobre o substrato de 

depósito, e fluxo de gás coaxial para cada dos bocais de pó 

para concentrar o fluxo de pós a partir desses bocais para 

fornecer uma distância de trabalho mais longa entre o bocal 

e o conjunto de cabeça de depósito. A distância de trabalho 

mais longa é crítica para assegurar que materiais em 

partículas de metal fundido não são fixadas ao aparelho de 

depósito durante processamento. Em particular, a invenção 

inclui um sistema de tubulação projetado para dentro da 

montagem de cabeça de depósito que pode utilizar mais de um 

feixe laser simultaneamente para o processo de depósito. A 

montagem de cabeça de depósito também incorpora um meio 

para ativamente concentrar o fluxo de pó de cada orifício
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para aumentar eficiência de utilização de material.

[00013] WO 2006/133034 revela o uso de soldagem a 

laser e arco de metal a gás combinado para resolver os 

problemas associados à natureza reativa de Ti e suas 

características fundidas que tornam muito difícil formar 

produtos DMD. Técnicas de arco de metal a gás têm várias 

desvantagens que limitam severamente sua aplicação em 

depósito de Ti. Essas desvantagens incluem instabilidades 

em transferência de metal, salpico excessivo, e pouco 

controle do formato de camada depositado, e entrada elevada 

de calor que causa distorção de seções finas durante 

depósito. Também, um aumento em produtividade não é 

possível devido à vagueação do ponto de catodo que ocorre 

durante depósito. A solução para esses problemas de acordo 

com WO 2006/133034 é um processo de depósito de metal 

direto compreendendo as etapas de fornecer um substrato e 

depositar um metal a partir de uma carga de alimentação de 

metal sobre o substrato. Um arco elétrico é gerado entre o 

estoque de alimentação de metal e o substrato e o arco é 

exposto à radiação laser para formar um banho de metal 

fundido no substrato. O banho de metal fundido é resfriado 

para formar uma primeira camada de metal sólido no 

substrato.

Objetivo da invenção

[00014] O principal objetivo da invenção é fornecer 

um dispositivo para construir metal por fabricação de forma 

livre sólida.

[00015] Outro objetivo da invenção é fornecer um 

método para fabricação em camadas rápida de objetos em
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titânio ou ligas de titânio.

Descrição da invenção

[00016] A invenção se baseia na percepção de que a 

taxa de depósito pode ser aumentada por fornecer o material 

de alimentação metálica na forma de um fio e empregar dois 

arcos transferidos a gás, um plasma por arco transferido 

para aquecer a área de depósito no material de base e um 

plasma por arco transferido para aquecer e fundir o fio de 

alimentação.

[00017] Desse modo em um primeiro aspecto, a 

presente invenção se refere a um método para fabricar um 

objeto tridimensional de um material metálico por 

fabricação de forma livre sólida, onde o objeto é feito por 

fundir juntos depósitos sucessivos do material metálico 

sobre um substrato de retenção,

Caracterizado pelo fato de que o método compreende:

- empregar um substrato de retenção feito de um 

material metálico similar como o objeto deve ser feito, e

- cada depósito sucessivo é obtido por:

i) empregar um primeiro plasma por arco transferido 

(PTA) para pré-aquecer e formar uma poça de fusão no 

material de base na posição na qual o material metálico 

deve ser depositado,

ii) alimentar o material metálico a ser depositado na 

forma de um fio para uma posição acima da poça de fusão,

iii) empregar um segundo plasma por arco transferido 

(PTA) para aquecer e fundir o fio de tal modo que o 

material metálico fundido esteja gotejando na poça de 

fusão, e
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iv) mover o substrato de retenção em relação à 

posição do primeiro e segundo PTA em um padrão 

predeterminado de tal modo que os depósitos sucessivos de 

material metálico fundido solidifiquem e formem o objeto 

tridimensional.

[00018] Em um segundo aspecto a invenção se refere a 

um aparato para fabricar um objeto tridimensional de um 

material metálico por fabricação de forma livre sólida, 

onde o aparato compreende:

- um maçarico de soldagem com um alimentador de fio 

integrado que alimenta um fio do material metálico,

- um sistema para posicionar e mover o substrato de 

retenção em relação ao maçarico de soldagem, e

- um sistema de controle capaz de ler um modelo de 

desenho auxiliado por computador (CAD) do objeto que deve 

ser formado e empregar o modelo-CAD para regular a posição 

e movimento do sistema para posicionar e mover o substrato 

de retenção e operar o maçarico de soldagem com alimentador 

de fio integrado de tal modo que um objeto físico seja 

construído por fundir depósitos sucessivos do material 

metálico sobre o substrato de retenção,

Caracterizado pelo fato de que

- o substrato de retenção é feito de um material 

metálico similar ao objeto que deve ser feito,

- o maçarico de soldagem compreende

i) um primeiro maçarico de plasma por arco 

transferido (PTA) eletricamente conectado ao material de 

base e

ii) um segundo maçarico de plasma por arco 
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transferido (PTA) eletricamente conectado ao fio de 

alimentação de material metálico,

- o sistema de controle é capaz de separadamente 

operar e regular o primeiro maçarico PTA para formar e 

manter uma poça de fusão no material de base na posição na 

qual o material metálico deve ser depositado, e

- o sistema de controle é capaz de separadamente 

operar e regular o alimentador de fio e o segundo maçarico 

PTA para fundir a alimentação de material metálico em uma 

posição tal que material metálico fundido goteje para 

dentro da poça de fusão.

[00019] O termo "material metálico similar” como 

utilizado aqui significa que o material metálico é do mesmo

metal ou liga de metal que o material metálico de

referência.

[00020] O termo "material de base” como utilizado

aqui significa o material alvo para o calor do primeiro

maçarico PTA e que a poça de fusão deve ser formada. Esse 

será o substrato de retenção ao depositar a primeira camada 

de material metálico. Quando uma ou mais camadas de 

material metálico foram depositadas sobre o substrato de 

retenção, o material de base será a camada superior de 

material metálico depositado que deve ter depositado uma 

camada nova de material metálico.

[00021] O termo "maçarico de plasma por arco 

transferido” ou "maçarico PTA” como utilizado de forma 

intercambiável aqui significa qualquer dispositivo capaz de 

aquecer e excitar um fluxo de gás inerte de plasma por uma 

descarga de arco elétrico e então transferir o fluxo de gás 
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de plasma incluindo o arco elétrico para fora através de um 

orifício (bocal) para formar uma pluma contraída que 

estende para fora do orifício e transfere o calor intenso 

do arco a uma região alvo. O eletrodo e região alvo é 

eletricamente conectado a uma fonte de energia de corrente 

contínua de tal modo que o eletrodo do maçarico PTA se 

torna o catodo e a região alvo se torna o ânodo. Isso 

assegurará que a pluma de plasma incluindo arco elétrico 

está fornecendo um fluxo de calor altamente concentrado 

para uma área superficial pequena da região alvo com 

excelente controle da extensão areal e magnitude do fluxo 

de calor sendo fornecido do maçarico PTA. Um plasma por 

arco transferido tem a vantagem de fornecer arcos estáveis 

e consistentes com pouca vagueação e boa tolerância para 

desvios de comprimento entre o catodo e ânodo. Desse modo, 

o maçarico PTA é adequado tanto para formar uma poça de 

fusão no material de base como aquecer e fundir a 

alimentação de fio metálico. O maçarico PTA pode ter 

vantajosamente um eletrodo feito de tungstênio e um bocal 

feito de cobre. Entretanto, a invenção não é ligada a 

nenhuma escolha ou tipo específico de maçarico PTA. 

Qualquer dispositivo conhecido ou concebível capaz de 

funcionar como maçarico PTA pode ser aplicado.

[00022] O uso de um primeiro maçarico PTA 

separadamente controlado para pré-aquecer o material de 

base e formar a poça de fusão e um segundo maçarico PTA 

separadamente para fundir o fio de alimentação de material 

metálico provê a vantagem de que se torna possível aumentar 

o fornecimento de calor para a alimentação do fio metálico 
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independentemente do fornecimento de calor para o substrato 

de tal modo que se torne possível aumentar o fluxo de calor 

no material de alimentação sem risco de criar um "arco de 

pulverização” que gera salpico. Desse modo, é possível

aumentar a taxa de depósito do material de alimentação

metálico fundido sem superaquecer simultaneamente o

substrato e sem risco de respingar ou formar uma poça de 

fusão excessiva e desse modo, afrouxar controle da 

consolidação do material depositado. Essa característica é 

obtida por conectar uma fonte de energia de corrente

PTA se torne a polaridade negativa e o material de base se

contínua de tal modo que o eletrodo do primeiro maçarico

torne a polaridade positiva para definir um circuito

elétrico onde carga elétrica é transferida por uma descarga

de arco entre o eletrodo do primeiro maçarico PTA e o

material de base e por conectar o eletrodo do segundo

maçarico PTA ao polo negativo de uma fonte de energia de

corrente contínua e o fio de alimentação de material

metálico para o polo positivo para formar um circuito

elétrico onde a carga elétrica é transferida por uma

descarga de arco entre o eletrodo do segundo maçarico PTA e

o fio de alimentação de material metálico.

[00023] Os primeiro e segundo maçaricos PTA podem 

ter vantajosamente fontes de energia separadas e meio para 

regular o fornecimento de energia para os respectivos 

maçaricos. O meio para regular a energia pode incluir 

vantajosamente meio para monitorar a temperatura da área de 

depósito do material de base e meio para regular a largura 

e posicionamento do ar como, por exemplo, meio de deflexão 
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de arco magnético. Além disso, o primeiro maçarico PTA 

empregado para formar a poça de fusão no material de base 

pode formar vantajosamente um arco largo, como, por 

exemplo, formado por um maçarico de soldagem a arco com 

eletrodo de tungstênio e proteção gasosa (maçarico-GTAW, 

também indicado como maçarico TIG n a literatura) para 

formar uma poça de fusão em uma área mais larga da 

superfície do material de base.

[00024] O termo "modelo de desenho auxiliado por 

computador” ou "modelo-CAD” como utilizado de forma 

intercambiável aqui significa qualquer representação 

tridimensional virtual conhecida ou concebível do objeto 

que deve ser formado que pode ser empregado no sistema de 

controle do aparato de acordo com o segundo aspecto da 

invenção: regular a posição e movimento do substrato de 

retenção e operar o maçarico de soldagem com alimentador de 

fio integrado de tal modo que um objeto físico seja 

construído por fundir depósitos sucessivos do material 

metálico sobre o substrato de retenção em um padrão que 

resulte em construção de um objeto físico de acordo com o 

modelo tridimensional virtual do objeto. Isso pode ser, por 

exemplo, obtido por formar um modelo em camadas vetorizado 

virtual do modelo tridimensional por primeiramente dividir 

o modelo tridimensional virtual em um conjunto de camadas 

paralelas virtuais e então dividir cada das camadas 

paralelas em um conjunto de peças quase unidimensionais 

virtuais. A seguir, o objeto físico pode ser formado por 

engatar o sistema de controle para depositar e fundir uma 

série de peças quase unidimensionais da alimentação de 
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material metálico sobre o substrato de suporte em um padrão 

de acordo com a primeira camada do modelo em camadas 

vetorizado virtual do objeto. A seguir, repetir a sequência 

para a segunda camada do objeto por depositar e fundir uma 

série de peças quase unidimensionais do material soldável 

sobre a camada depositada anterior em um padrão de acordo 

com a segunda camada do modelo em camadas vetorizado 

virtual do objeto. A repetição continua o processo de 

depósito e fusão camada por camada para cada camada 

sucessiva do modelo em camadas vetorizado virtual do objeto 

até que o objeto inteiro seja formado. Entretanto, a 

invenção não é ligada a nenhum modelo CAD específico e/ou 

software de computador para rodar o sistema de controle do 

aparato de acordo com a invenção, e nem a invenção é ligada 

a qualquer tipo específico de sistema de controle. Qualquer 

sistema de controle conhecido ou concebível (modelo CAD, 

software de computador, hardware de computador e 

acionadores, etc.) capaz de construir objetos 

tridimensionais metálicos por fabricação de forma livre 

sólida pode ser empregado desde que o sistema de controle 

seja ajustado para operar separadamente um primeiro 

maçarico PTA para formar a poça de fusão e um segundo 

maçarico PTA para fundir o fio de alimentação de material 

metálico na poça de fusão.

[00025] A taxa de alimentação (a velocidade de fio) 

e posicionamento do fio de alimentação de material metálico 

podem ser vantajosamente controladas e reguladas de acordo 

com o efeito do fornecimento de energia para o segundo 

maçarico PTA para assegurar que o fio esteja sendo 
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continuamente aquecido e fundido ao atingir a posição 

pretendida acima da poça de fusão no material de base. Isso 

pode ser obtido utilizando um maçarico de soldagem de arco 

de metal a gás convencional (maçarico GMAW, também indicado 

maçarico MIG) como alimentador de fio sem formar um arco no 

maçarico MIG. Essa modalidade do alimentador de fio tem a 

vantagem de ser capaz de conectar eletricamente o fio ao 

fornecimento de energia CC do segundo maçarico PTA e também 

posicionar o fio muito precisamente. O fio de alimentação 

de material metálico pode ter qualquer dimensão 

praticamente implementável, como, por exemplo, 1,0 mm, 1,6 

mm, 2,4 mm, etc.

[00026] O termo "material metálico” como utilizado 

aqui significa qualquer metal ou liga de metal conhecido ou 

concebível que pode ser formado em um fio e empregado em um 

processo de fabricação de forma livre sólida para formar um 

objeto tridimensional. Os exemplos de materiais apropriados 

incluem, porém não são limitados a titânio e ligas de 

titânio, como, por exemplo, ligas Ti-6Al-4V.

[00027] O efeito fornecido ao primeiro e segundo 

maçarico PTA dependerá de qual material metálico está sendo 

aplicado, o diâmetro do fio de alimentação, as tolerâncias 

de calor do material de base, a taxa de depósito, etc. A 

invenção não é portanto ligada a nenhuma janela específica 

de fornecimento de energia, porém pode aplicar qualquer 

diferença potencial de funcionamento prático e corrente que 

resulte em uma operação de funcionamento do primeiro e 

segundo maçarico PTA. Um técnico no assunto será capaz de 

encontrar esses parâmetros por testes de experimento e 
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erro. Os experimentos realizados pelo requerente mostraram 

que por empregar um fio com diâmetro de 1,6 mm feito de 

liga de titânio tipo 5, podem ser construídos objetos 

tridimensionais com propriedades mecânicas similares como 

objetos convencionais de titânio em uma taxa de depósito de 

3,7 a 3,8 kg/hora quando o primeiro maçarico PTA é 

fornecido com em torno de 150 A e o segundo maçarico PTA 

com em torno de 250 A. Acredita-se que taxas de depósito 

até 10 kg/hora possam ser obtidas por executar o depósito 

SFFF de acordo com o primeiro e segundo aspecto da invenção 

em uma atmosfera de proteção efetiva, como, por exemplo, na 

câmara de reação revelada em WO 2011/0198287. Isso é 

confirmado por outro experimento realizado pelo requerente 

com diâmetro de fio de 2,4 mm, titânio tipo 5, que forneceu 

uma taxa de depósito de 9,7 kg/h ao fornecer ao primeiro 

maçarico PTA uma corrente em torno de 250 A e ao segundo 

maçarico PTA uma corrente em torno de 300 A.

[00028] Como alternativa, a invenção também pode 

incluir meio para criar pulsos térmicos na poça de fusão 

para romper tendências de crescimento de dendrites 

cristalinos na poça de fusão. Essa característica permite 

formar objetos metálicos com propriedades mecânicas 

aumentadas devido a uma estrutura de grão aperfeiçoada. A 

pulsação térmica pode ser obtida por empregar um terceiro 

gerador de energia CC que distribui um potencial de CC de 

pulsação e conecta o polo negativo do gerador de energia CC 

ao eletrodo do segundo maçarico PTA e o polo positivo do 

material de base para formar um circuito elétrico onde 

carga elétrica é transferida por uma descarga de arco de 
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pulsação entre o eletrodo do segundo maçarico PTA e o 

material de base. A descarga de arco entre o eletrodo do 

segundo maçarico PTA e material de base será ligada e 

descarga de acordo com o potencial de CC de pulsação 

aplicado e desse modo forma um fluxo de calor de pulsação 

na poça de fusão no material de base. A frequência da 

pulsação pode estar na faixa de 1 Hz até vários kHz ou 

mais, isto é 10 kHz.

Lista de figuras

[00029] A figura 1 é uma cópia da figura 1 de 

Taminger e Hafley [1] mostrando uma vista esquemática do 

princípio de fabricação de forma livre sólida.

[00030] A figura 2 é uma cópia da figura 1 de US 

2006/0185473 mostrando uma vista esquemática do princípio 

de fabricação de forma livre sólida de plasma por arco 

transferido.

[00031] A figura 3 é um desenho esquemático que 

mostra uma vista em seção transversal do aparato de acordo 

com o segundo aspecto da presente invenção.

[00032] A figura 4 é um desenho esquemático que 

mostra uma vista em seção transversal de uma segunda 

modalidade da invenção incluindo pulsação térmica.

Modalidades de exemplo da invenção

[00033] A invenção será explicada em maior detalhe 

por meio de modalidades de exemplo. Esses exemplos não 

devem ser interpretados como uma limitação do escopo geral 

da idéia inventiva de utilizar dois maçaricos PTA, um para 

formar a poça de fusão no material de base e um para fundir 

o material de alimentação.
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Primeira modalidade de exemplo

[00034] A primeira modalidade de exemplo do aparato 

de acordo com o segundo aspecto da invenção é mostrado 

esquematicamente na figura 3. A figura mostra um substrato 

de retenção 1 feito de uma ligação Ti-6A1-4V moldada como 

um cubóide retangular, sobre o qual um objeto 

tridimensional feito da mesma liga Ti-6A1-4V deve ser 

formado por fabricação de forma livre sólida. A figura 

exibe a parte inicial do processo de depósito onde a 

primeira listra de soldagem 2 de liga Ti-6A1-4V está sendo 

depositada.

[00035] Um fio 3 feito da liga Ti-6A1-4V está sendo 

continuamente fornecido por um alimentador de fio 4 que 

posiciona o fio 3 de tal modo que sua extremidade distal 

seja localizada acima da poça de fusão 5 na área de 

depósito no substrato de retenção 1. O fio 3 recebe uma 

velocidade indicada pela seta superior na figura que 

corresponde à taxa de aquecimento e fusão da extremidade 

distal de tal modo que gotículas 6 de fio fundido estejam 

sendo continuamente fornecidas a poça de fusão 5.

[00036] Um primeiro plasma por arco transferido 7 é 

formado por um maçarico PTA 8 que é eletricamente conectado 

a uma fonte de energia CC 9 de tal modo que o eletrodo 10 

do maçarico PTA se torna o catodo e o substrato de retenção 

1 o ânodo. O plasma por arco transferido 7 é contínuo e 

dirigido para aquecer e fundir o material de base (que 

nesse estágio do processo SFFF é o substrato de retenção) 

no ponto de depósito de tal modo que a poça de fusão 5 seja 

obtida. O efeito da fonte de energia CC 9 é regulado para 
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manter uma poça de fusão 5 com um tamanho constante e 

extensão por um sistema de controle (não mostrado). O 

maçarico PTA 8 é um maçarico de soldagem a arco de 

tungstênio de gás (GTAW) equipado com um defletor de arco 

magnético (não mostrado) para controlar o tamanho e posição 

do arco 8.

[00037] Um segundo plasma por arco transferido 11 é 

formado por um maçarico PTA 12 que é eletricamente 

conectado a uma fonte de energia CC 13 de tal modo que o 

eletrodo 14 do maçarico PTA 12 se torne o catodo e o fio de 

alimentação 3 o ânodo. O plasma por arco transferido 11 é 

contínuo e dirigido para aquecer e fundir a extremidade 

distal do fio 3. O efeito da fone de energia CC 13 é 

regulado para manter um aquecimento e taxa de fusão de 

acordo com a velocidade de alimentação do fio de tal modo 

que a formação das gotículas 6 seja regulada para manter um 

gotejamento contínuo de fio fundido para dentro da poça de 

fusão 5. O efeito fornecido pela fonte de energia CC 13 e a 

velocidade de alimentação do fio 3 que sai do alimentador 

de fio 5 são constantemente regulados e controlados pelo 

sistema de controle de tal modo que a poça de fusão 5 seja 

fornecida com fio fundido em uma taxa que fornece a taxa de 

depósito pretendida da liga Ti-6A1-4V. O sistema de 

controle é simultaneamente engatado para operar e regular o 

engate de um acionador (não mostrado) que posiciona 

constantemente e move o substrato de retenção 1 de tal modo 

que a poça de fusão seja localizada no ponto de depósito 

pretendido como dado pelo modelo CAD do objeto que deve ser 

formado. Nesse estágio do processo SFFF, o substrato de
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retenção 1 é movido como indicado pela seta inferior.

Segunda modalidade de exemplo

[00038] A segunda modalidade de exemplo da invenção 

é a primeira modalidade de exemplo dada acima incluindo 

meio adicional para formar pulsos térmicos na poça de fusão 

5.

[00039] O meio para formar pulsos térmicos é uma 

fonte de energia CC 15 que é eletricamente conectada ao 

segundo maçarico PTA 12 de tal modo que o eletrodo 14 se 

torne o catodo e o substrato de retenção 1 se torne o 

ânodo. Além disso, há meios 16 para pulsar a energia 

distribuída pela fonte de energia CC 15 de tal modo que o 

arco 11 além de aquecer e fundir o fio 3, entrará na poça 

de fusão 5 com a mesma frequência que o fornecimento de 

energia pulsado e desse modo fornecerá um fluxo de calor de 

pulsação à poça de fusão. O meio 16 pode ser regulado pelo 

sistema de controle e provê uma descarga de arco de 

pulsação na poça de fusão com uma frequência de 1 kHz.

Referência

[00040] Taminger, K.M. e Hafley, R.A., "Electron 

beam freeform fabrication for cost effective near-net shape 

manufacturing”, NATO/RTOAVT - 139 Specialists' Meeting on 

cost effective manufacture via net shape processing 

(Amsterdam, Holanda, 2006) (NATO), pág 9-25, 

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/200800 

13538_2008013396.pdf
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REIVINDICAÇÕES

1. Método para fabricar um objeto tridimensional de 

um material metálico por fabricação de forma livre sólida, 

onde o objeto é feito por fundir juntos depósitos 

sucessivos do material metálico sobre um substrato de 

retenção (1), o método sendo caracterizado pelo fato de que 

compreende:

- empregar um substrato de retenção (1) feito de um 

material metálico similar como o objeto deve ser feito, e

- cada depósito sucessivo é obtido por:

i) empregar um primeiro plasma por arco transferido 

(7) (PTA) para pré-aquecer e formar uma poça de fusão (5) 

no material de base na posição na qual o material metálico 

deve ser depositado,

ii) alimentar o material metálico a ser depositado na 

forma de um fio alimentado (3) do material metálico para 

uma posição acima da poça de fusão (5),

iii) empregar um segundo plasma por arco transferido 

(11) (PTA) para aquecer e fundir o fio alimentado (3) do 

material metálico de tal modo que o material metálico 

fundido seja gotejado na poça de fusão (5), e

iv) mover o substrato de retenção (1) em relação à 

posição do primeiro e segundo PTA em um padrão 

predeterminado de tal modo que os depósitos sucessivos de 

material metálico fundido solidifiquem e formem o objeto 

tridimensional.

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que

- o primeiro plasma por arco transferido (7) é formado 
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por um maçarico de soldagem a arco com eletrodo de 

tungstênio e proteção gasosa (maçarico-GTAW) eletricamente 

conectado a uma fonte de energia (9) de corrente contínua 

de tal modo que o eletrodo (10) do maçarico GTAW se torna o 

catodo e o material de base se torna o ânodo, e

- o segundo plasma por arco transferido (11) é formado 

por qualquer maçarico de plasma por arco transferido 

convencional (maçarico PTA) eletricamente conectado a uma 

fonte de energia (13) de corrente contínua de tal modo que 

o eletrodo (14) do maçarico PTA se torna o catodo e o fio 

de alimentação (3) de material metálico se torna o ânodo.

3. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, 

caracterizado pelo fato de que o material metálico é 

titânio ou liga de titânio.

4. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, 

caracterizado pelo fato de que a fabricação de forma livre 

sólida do objeto é obtida por dimensões características do 

objeto por:

- empregar uma ferramenta de desenho auxiliado por 

computador (CAD) para formar um modelo tridimensional 

virtual do objeto, dividir o modelo em um conjunto de 

camadas paralelas virtuais e adicionalmente em um conjunto 

de peças quase unidimensionais virtuais para cada camada 

paralela para formar um modelo em camadas vetorizado 

virtual do objeto,

- carregar o modelo em camadas vetorizado virtual do 

objeto em um sistema de controle capaz de regular a posição 

e movimento do substrato de retenção (1), a ativação do 

primeiro e segundo maçarico de plasma por arco transferido
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(7, 11), e a ativação de um sistema de alimentação de fio

alimentado o fio de alimentação (3) de material metálico,

engatar o sistema de controle para depositar

fundir uma série de peças quase unidimensionais do fio de

alimentação (3) de material metálico sobre o material de

base em um padrão de acordo com a primeira camada do modelo

em camadas vetorizado virtual do objeto,

formar a segunda camada do objeto por depositar e

fundir uma série de peças quase unidimensionais do fio de

alimentação (3) de material metálico sobre camada

depositada anterior em um padrão de acordo com segunda

camada do modelo em camadas vetorizado virtual do objeto, e

repetir o processo de fusão e depósito camada por

camada para cada camada sucessiva do modelo em camadas

vetorizado virtual do objeto até que objeto inteiro seja

a

a

e

o

formado.

5. Método, de acordo com reivindicação 2,

caracterizado pelo fato de que o segundo plasma por arco

é empregado para distribuir pulsos

térmicos para poça de fusão (5) por conectar

eletricamente o eletrodo do maçarico de plasma por

arco transferido (maçarico PTA) para o polo negativo de uma

fonte de energia de corrente contínua (15) e o material de

base para o polo positivo da fonte de energia de corrente

contínua (15), e pulsar a energia de corrente contínua (15)

a

a

com uma frequência na faixa de 1 Hz a 10 kHz.

6. Aparato para

um material metálico

fabricar um objeto tridimensional de 

por fabricação de forma livre sólida,

onde o aparato compreende:
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- um maçarico de soldagem com um alimentador de fio 

integrado (4) que alimenta um fio do material metálico,

- um sistema para posicionar e mover o substrato de 

retenção (1) em relação ao maçarico de soldagem, e

- um sistema de controle capaz de ler um modelo de 

desenho auxiliado por computador (CAD) do objeto que deve 

ser formado e empregar o modelo-CAD para regular a posição 

e movimento do sistema para posicionar e mover o substrato 

de retenção (1) e operar o maçarico de soldagem com 

alimentador de fio integrado (4) de tal modo que um objeto 

físico seja construído por fundir depósitos sucessivos do 

material metálico sobre o substrato de retenção (1), o 

aparato sendo caracterizado pelo fato de que

- o substrato de retenção (1) é feito de um material 

metálico similar ao objeto que deve ser feito,

- o maçarico de soldagem compreende

i) um primeiro maçarico de plasma por arco transferido 

(8) (PTA) eletricamente conectado ao material de base e

ii) um segundo maçarico de plasma por arco transferido 

(12) (PTA) eletricamente conectado ao fio de alimentação de 

material metálico,

- o sistema de controle é capaz de separadamente 

operar e regular o primeiro maçarico (12) PTA para formar e 

manter uma poça de fusão (5) no material de base na posição 

na qual o material metálico deve ser depositado, e

- o sistema de controle é capaz de separadamente 

operar e regular o alimentador de fio (4) e o segundo 

maçarico PTA para fundir a alimentação de material metálico 

em uma posição tal que material metálico fundido goteje 
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para dentro da poça de fusão (5).

7. Aparato, de acordo com a reivindicação 6, 

caracterizado pelo fato de que

- o primeiro maçarico de plasma por arco transferido 

(8) é um maçarico de soldagem a arco com eletrodo de 

tungstênio e proteção gasosa (maçarico-GTAW) que é 

eletricamente conectado a uma fonte de energia de corrente 

contínua (9) de tal modo que o eletrodo (10) do maçarico 

GTAW se torna o catodo e o material de base se torna o 

ânodo, e

- o segundo maçarico de plasma por arco transferido 

(12) é qualquer maçarico de plasma por arco transferido 

(maçarico-PTA) convencional que é eletricamente conectado a 

uma fonte de energia (13) de corrente contínua de tal modo 

que o eletrodo (14) do maçarico PTA se torna o catodo e o

fio de alimentação (3) de material metálico se torna o

ânodo.

8. Aparato, de acordo com a reivindicação 6 ou 7,

caracterizado pelo fato de que a fonte de energia de

corrente contínua do maçarico GTAW e maçarico PTA são duas 

fontes de energia CC independentemente reguladas.

9. Aparato, de acordo com a reivindicação 6 ou 7,

caracterizado pelo fato de que

caracterizado pelo fato de que

- o alimentador de fio (4) é um maçarico MIG e

- o fio de alimentação (3 ) de material metálico é

feito de titânio ou titânio formado por liga e tem um

diâmetro de um de: 1,0, 1,6 e 2 ,4 mm.

10. Aparato, de acordo com a reivindicação 7,
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- o eletrodo (4) do segundo maçarico de plasma por 

arco transferido (12) é eletricamente conectado a polo 

negativo de uma fonte de energia de corrente contínua (5) e 

o material de base é eletricamente conectado ao polo 

positivo da fonte de energia de corrente contínua ('15), e

- o potencial da fonte de energia de corrente contínua 

(15) é pulsado com uma frequência na faixa de 1 Hz a 10 

kHz.
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