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Introdução: Os aços inoxidáveis martensíticos estão cada vez mais tendo o seu espaço
afirmado no meio das vendas de aços inoxidáveis, consequentemente dando mais
vazão a estudos e pesquisas sobre esse tipo de aço. 
Mas a aplicação desses materiais no campo depende de uma série de fatores, um deles
no caso, como seria a resposta dos mesmo submetidos à soldagem. Por muita das vezes
essa classe de aço foi considerada de má soldabilidade, o que não infere que o material
não seja soldável, e simplesmente que ele é um material de difícil soldabilidade.
Objetivo: Objetivos que se pretende alcançar com esse estudo é a caracterização da
soldagem do 420D tanto em estado ferrítico (recozido), quanto martensítico
(temperado).
 Metodologia: O material e os ensaios para estudo foram fornecidos pela própria
Aperam. Os parâmetros de soldagem usados como base para o inicio do estudo foram
retirados de uma outra pesquisa em cima de aços inoxidáveis martensíticos feita pelo
sponsor do projeto,e a partir desses dados foram modificadas algumas variáveis a fim
de obter energias de soldagem diferentes e melhores condições de soldagem. Para
definição do material de adição foram usados softwares para obter a melhor condição
na solidificação da zona fundida. Resultados: Depois de ensaios realizados em caráter
experimental, a fim de obter padrões de confirmação com a literatura e com softwares,
foi confirmado que o material de adição que foi “idealizado” através do software
obteve um comportamento como o esperado, e as estruturas cristalinas que foram
formadas na ZF e na ZAC foram bem próximas às previstas em literatura. A variação
de energia de soldagem permitiu que fosse adotado um range padronizado da mesma, a
fim de não ter um desperdício de energia e para que a mesma não influenciasse
negativamente na estrutura do material. O estudo sobre o pré-tratamento do material
também ajudou a definir a temperatura à qual o material deve ser submetida antes de
ser soldado para que tensões residuais possam ser aliviadas.
 Conclusão: Resultados obtidos até o momento vem sendo de suma importância para
que a pesquisa continue sendo desenvolvida, e podem até servir de embasamento
teórico para pesquisas futuras. Conclusões como: o material a ser utilizado; o range de
energia; a quantidade de passes necessários; etc, já podem ser confirmados.
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