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Introdução: A soldagem dos aços inoxidáveis tem recebido especial atenção, pois as
novas aplicações desses aços vêm aumentando a cada ano (BARBOSA, 1995).
Uma nova aplicação para os aços inoxidáveis vem surgindo no mercado.
Desenvolvidos pela empresa Aperam South América, os aços martensíticos UNS
S41003, destacam-se por sua alta resistência mecânica e elevado desempenho em
ambientes sujeitos ao desgaste corrosivo.  Objetivo: O presente trabalho visa encontrar
estudar a resistência mecância das juntas soldadas dos aços UNS S41003 e através de
tal estudo estipular um metal de adição com o melhor custo benefício para aplicação da
soldagem. Também tem por objetivo avaliar os efeitos microestruturais na junta
soldada. Metodologia: As etapas que englobaram este processo constituiram-se em: a)
Preparar corpos de prova nas dimensões da norma AWS D1.6/D1.6M:2017, para
soldagem. b) Realizar soldagem GMAW nos corpos de prova. c) Caracterização micro
estrutural. d) Realizar teste de micro dureza das juntas. e) Realizar ensaio de tração
visando conhecer a resistência da junta soldada em relação ao metal base e comparar
as respectivas resistências mecânicas para cada junta soldada variando os metais de
adição. Resultados: No ensaio de tração as juntas soldadas tiveram os seguintes
resultados médios: Metal de adição ER308L: Limite de resistência = 801,4MPa e
limite de escoamento = 540,3 MPa; metal de adição ER309L: Limite de resistência =
642,0MPa e limite de escoamento = 487,0 MPa; metal de adição ER70S: Limite de
resistência = 519,8MPa e limite de escoamento = 491,7 Mpa; e metal de adição
ER410: Limite de resistência = 650,3MPa e limite de escoamento = 595,3 MPa.
Quanto às análises micrográficas realizadas na zona térmicamente afetada pelo calor
(ZAC): a junta soldada com metal de adição ER308L, teve a formação de fases
martensíticas e ferríticas, na proporção de 37,13% de ferrita e 62,87% de martensita, a
junta soldada com metal de adição ER309L, também  teve a formação de fases
martensíticas e ferríticas, porém a proporção encontrada foi de 39,97% de ferrita e
60,03% de martensita.Na análise cristalográfica observou-se o aumento da ZAC e
aumento da formação de ferrita na ZAC quando se aumenta a energia de soldagem. No
teste de dobramento 180º, as amostras não sofreram fraturas e nem apresentaram
trincas nas regiões de dobramento.  Conclusão: Com este trabalho conclui-se que o
metal de adição ER308L é o que apresenta o melhor custo benefício, pois apresentou
uma maior resistência comparado ao ER309L (utilizado atualmente) e tem menor
custo que o ER309L.Todos os metais de adição utilizados são compatíveis com o aço
UNS 41003.
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