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Introdução: A soldagem é um processo de união que envolve muitos fenômenos
metalúrgicos. O aço inoxidável ferrítico AISI 410S é uma liga de Fe-Cr que contêm
em média 12,5% de cromo. Como consequência, este material possui resistência à
corrosão considerável, porém soldabilidade limitada. O presente trabalho tem como
finalidade avaliar a influência de duas diferentes energias de soldagem na diluição e na
composição química da zona fundida de duas chapas deste aço soldadas pelo processo
de eletrodo revestido e verificar através do diagrama de Shaeffler, as microestruturas
formadas e os susceptíveis problemas de ordem metalúrgica na zona fundida. Objetivo:
Avaliar a diluição, a composição química e microestrutura em juntas soldadas em aço
inoxidável ferrítico AISI 410S variando a energia de soldagem pelo processo de
eletrodo revestido.
Avaliar os susceptíveis problemas que poderão ocorrer na zona fundida. Metodologia:
Este estudo foi realizado através da deposição de um cordão de solda em duas chapas
de aço AISI 410S pelo processo de eletrodo revestido, variando a energia de soldagem
entre eles, onde se calculou a diluição de cada cordão depositado e a composição
química da zona fundida de cada chapa através de equações disponíveis na literatura.
Além disso, foram avaliadas, através do diagrama de Shaeffler, as microestruturas
formadas e os possíveis defeitos susceptíveis mediante os parâmetros utilizados nas
chapas. Resultados: Verificou-se que na chapa onde se aplicou baixa energia de
soldagem (325 J/mm) a diluição foi de cerca de 21% e verificou-se que a
microestrutura do cordão de solda constitui-se de 13% de ferríta e 87% de austenita e
está localizado em uma região não susceptível à ocorrência de defeitos de ordem
metalúrgica. E na chapa onde se aplicou alta energia  de soldagem (697 J/mm) a
diluição foi de cerca de 43% e a microestrutura do cordão de solda constitui-se de 15%
de ferríta e 85% de austenita e está localizado em uma região propensa à ocorrência de
defeitos como fragilização e fissuração por formação de martensita. Este fato pode ser
explicado pelo maior valor da diluição, implicando numa participação maior do metal
base ferrítico na formação da zona fundida.
 Conclusão: De forma geral, conclui-se que a diluição mais elevada pode tornar-se
indesejável em soldas de aços inoxidáveis ferríticos AISI 410S devido à possibilidade
de deixar a zona fundida susceptível à fragilização e fissuração por formação de
martensita. E que se deve sempre realizar o controle da diluição em soldas. 
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