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Processos híbridos porquê?

• Novos materiais, combinações de materiais

• Difícil soldabilidade (ex: Al/Mg, Al/Aço)

• Resistência 

• Robotização 



Adesivos + resistência

Adesivos + rebitagem

• Exemplo: industria automóvel

Materiais: Ligas de Al e de Mg, Aços (Advanced high Strenght steels, 
Transformation induced plasticity, dual phase)

Tipos de juntas: multimaterial, sobrepostas…

Processos: Resistência por pontos

Mecânicos: rebites/parafusos 

Problemas: soldabilidade, resistência mecânica, automação, distribuição de 
tensões, limitações na configuração e preparação das juntas 



Vantagens 

Redução de concentração 

de tensões

Aumento de resistência em 

particular da absorção de 

energia no impacto

Rigidez estrutural

Melhor resistência corrosão

Menores vibrações



Esquema de um processo híbrido 
laser + MAG, sendo evidentes: 
- a zona fundida comum
- o plasma produzido pela radiação laser 
- o arco eléctrico

O plasma criado pelo laser é intensificado pelo arco eléctrico =>
maior eficiência térmica do processo híbrido. 

Laser aumenta a penetração de soldadura + arco alarga o banho de 
fusão => aumenta a velocidade + folga admissível entre chapas.

SOLDADURA 
HÍBRIDA

Num processo híbrido existe 
interacção de cada um dos 

processos. 



Posicionamento relativo laser/tocha MAG 
num processo não híbrido (à esquerda) e 
híbrido (à direita)

SOLDADURA HÍBRIDA vs
NÃO HÍBRIDA



Processos não híbridos 

Processos Assistidos

Laser assistido por MIG, por TIG             pré-aquecer

o material e aumentar a absorção da radiação

FSW assistido por TIG Aquecer o material 

e aumentar a sua 

viscoplasticidade



Laser- MIG- Hybrid Process

Laser Beam melting Wire 
Electrode

Arc
Droplet Transfer

MIG Torch

Workpiece Courtesy: Helten

Contact Tip



Laser-arco híbrido

 

Macrografias de aços soldados com laser (esq), MAG 
(centro) e híbrido laser com MAG (dir)





Efeito da intensidade 
de corrente em TIG na 
forma do banho num 
processo híbrido com 
laser de Nd/YAG 

Efeito dos parâmetros de soldadura

Fonte: KatayamaS., Kawahito Y., Mizu Tani M., Understanding of laser and hybrid 
welding phenomena, Doc. IIW-IV-943-07



Efeito da velocidade de alimentação do fio

WFS = Velocidade de alimentação do fio 
(m/min)
SS = Diamtro do feixe laser (mm)
TS = Travel Speed (m/min)
P = Potencia (kW)
PD = Penetração (mm)
MA = Área Fundida (mm2)
R = Reforço (mm)



Efeito da posição do laser e do arco



Tolerâncias



Vantagens da soldadura laser:

•Penetração elevada

•Velocidades de soldadura elevadas

•Baixa entrega térmica

•Capacidade de ser direccionado
Problemas da soldadura laser:

•Porosidades

•Fissuras

•Salpicos

•Tolerância (“Joint Fit Up”)

•Adição de material



As principais vantagens dos processos híbridos são:

� permitir mais afastamento entre chapas e melhores tolerâncias 
dimensionais

� velocidades de soldadura mais elevadas

� elevada produtividade

� possibilidade de soldar mais rapidamente chapas espessas 
numa só passagem

� permitir a adição de metal, possibilitando modificar a 
composição química da zona fundida e as propriedades 
mecânicas das juntas

Vantagens híbridos



Desvantagens da 
soldadura laser

Desvantagens da 
soldadura por arco

•Preparação de juntas 
•Sistemas de posicionamento
•Custos de operação

•Elevadas entregas térmicas
•Baixas velocidades de soldadura
•Aspectos ambientais e de segurança de 
operadores, particularmente em espaços 
confinados

Grande potencial de aplicação para grandes espessuras e 
produtividades elevadas a baixo custo
Qualidade e flexibilidade do laser de fibras + elevadas 
potências + baixo custo => interesse industrial



Mecanismos em soldadura Híbrida em 
condução

� Arco eléctrico estabilizado pelo laser (especialmente em elevadas
velocidades de soldadura) 

� O Metal vaporisado pelo laser torna-se parte to plasma do arco
eléctrico, o que aumenta a condutividade do arco

� O plasma do arco é concentrado e guiado para o Keyhole

� O arco reduz a reflectividade do material (especialmente em soldadura
de aluminio com laser de CO2 )



tweb    = 7 mm

tflange = 6 mm

PL = 6 kW

vw = 1,25 m/min

ve = 12,5 m/min 

8,3 mm
6 kW
0.9 m/min
400 kJ/m
994 kJ/m
0.8 mm
22 m/min
8°

t =
PL =
vw =
EGMA=
ES-tot =
de =
ve =
α =

Exemplos de aplicações de 
soldadura híbrida MIG + Laser



Estabilização do arco

• Top – conventional GMA pulse welding of titanium

• Bottom: GMAW pulse + 200 W laser



Problemas em soldadura híbrida

� Cabeças de soldadura mais complexas

� A orientação da tocha de soldadura tem que ser mantida de modo
a não alterar o perfil da soldadura

� Maior geração de fumos e salpicos pode danificar as lentes



Exemplos de cabeças de 

soldadura Híbrida

Kugler head 
Cloos hybrid 
head

Fronius hybrid 
head



Cabeças integradas de soldadura 

Híbrida

� ILT integrating hybrid nozzle



Laser-GMA Hybrid Welding
- Applications in a 

Panelflowlinie -
Courtesy: Meyer Werft Papenburg

Approx. 900 km Weld Length

450 km Hybrid Welds (50%)

Exemplos de aplicações de 
soldadura híbrida MIG + Laser



Laser-GMA Hybrid Welding
- Application Reduction of Shrinkage, Roof Structure -

Source: Audi

Welding-parameters:

• Laserpower PL= 3,8 kW
• welding speed vw= 3,6 m/min
• wire feed speed vws= 4,5 m/min

Exemplos de aplicações de 
soldadura híbrida MIG + Laser



Axle component, 

4.5 m/min, laser 

hybrid:

30% increase in 

welding speed 

(compared to 

Tandem MAG)

Automotive side cabin, 
1.5 mm thick 
aluminium, 4.5 
m/min laser hybrid Automotive component, 4 

mm thick steel, laser 
tandem, 3.5 m/min

Source: Fronius

Exemplos de aplicações de 
soldadura híbrida MIG + Laser



Laser-GMA Hybrid Welding
- Application Aluminium-Profiles of High Speed Trains -

Source: Alcan



Laser-GMA Hybrid Welding
- Reduz a distorção -

GMA  Welding

Laser-GMA Hybrid  Welding

Exemplos de aplicações de 
soldadura híbrida MIG + Laser

Estaleiros navais em Hamburgo e em 
Odense, na Aker Yards (FI), na 
Meyer Werft (DE) para produção de 
painéis planos para navios de 
cruzeiro, ferries, etc



Laser + MIG Al 
MIG - Process

vS = 4 m/min
ES = 89 J/mm
vD = 8,5 m/min

Laser beam process

vS = 4 m/min
ES = 63 J/mm

Hybrid Process Laser-MIGvS= 4 m/min
ES = 109 J/mm
VD = 8.5 m/min

Hardness

MIG - Process vS = 1,5 m/min
ES = 129 J/mm
vD = 8.5 m/min

Hardness

Laser  part
MIG part
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Laser- MIG- Hybrid Welding
- Comparison of Process Parameters -



Laser- MIG- Hybrid Welding 
- Lightweight Aluminium Car Door -

The Phaeton door is a frame 
construction made of aluminium 
castings, sheets and extruded sections, 
which give the vehicle its unrivalled 
side-impact protection. 

Courtesy: Fronius, VW

7 MIG Welds       380 mm

11 Laser Welds  1030 mm

48 Hybrid Welds 3570 mm



Plasma + MIG

Plasma e MIG actuam 
simultaneamente na 
mesma tocha, com o 
objectivo de combinar as 
características de cada 
processo.

Controle independente 
entre o calor fornecido e o 
material de adição

Aumento de produtividade 
e qualidade.

Aplicações: Al, aço, cobre

Partilha do fio, do campo 
electromagnético e do gás condutor. O 
plasma exterior exerce uma força de 
compressão electromagnética no arco 
do MIG interior que altera as 
características do arco aumentando a 
densidade de corrente e a temperatura 



GMA-Welding
- Plasma-MIG Hybrid Welding -

IMIG= 160 A                          IMIG=153 A                          IMIG=70 A

IPlasma= 60 A                         IPlasma=40 A                        IPlasma=30 A

vw=2,2 m/min                       vw=3 m/min                        vw=2,5 m/min
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