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Introdução: A crescente busca, por parte das indústrias offshore, por alta
produtividade, redução de custos e aumento na competitividade, leva estas a
procurarem novos materiais que garantam ou promovam a melhoria na qualidade de
seus produtos. Nos segmentos naval e petroquímico a demanda por materiais que
possam ser submetidos às severas condições de operação tem sido cada vez maior e
imperiosa.
Dentre os materiais que recentemente vêm ganhando cada vez mais espaço nesse setor
são os aços inoxidáveis duplex por apresentarem excelente resistência à corrosão
aliada a uma boa resistência mecânica, sendo aplicados principalmente em tubulações
em geral. Objetivo: O objetivo deste trabalho e:
•   Avaliar a influência do aporte térmico sobre as fases presentes;

• Caracterizar a estrutura da junta soldada;

• Analisar quantitativamente a proporção ferrita/austenita na zona de fusão (ZF);

• Avaliar o comportamento mecânico da junta soldada.
 Metodologia: A parte experimental deste trabalho constituiu basicamente das
seguintes etapas. A obtenção das chapas de aço inoxidável duplex, que serviram de
metal base para a soldagem, definição do tipo de chanfro para a junta de solda,
especificação de máquina de solda apropriada para a execução das soldas,
especificação das misturas de gases de proteção utilizadas durante a soldagem,
especificação do sistema de aquisição de dados para assegurar confiabilidade nos
resultados, execução das soldas, análises metalográficas dos corpos de prova, obtenção
de imagens de microestruturas na ZF, ZTA e MB e finalmente a realização de ensaios
de fração volumétrica. Resultados: Sabendo que a soldagem expõe o material a
numerosos ciclos térmicos e que, de acordo com a revisão bibliográfica, em condições
inadequadas, na soldagem dos aços duplex, pode provocar um desbalanceamento na
proporção ferrita e austenita e/ou a precipitação de fases indesejáveis, acarretando em
alterações de suas propriedades mecânicas, principalmente sua tenacidade e resistência
à corrosão. 
 Foram realizadas então os testes para avaliar a presença desta faze indesejável, e com
isto o cálculo de fração volumétrica apresenta a quantidade de estrutura formada no
cordão de solda.Estas avaliações segui critérios apresentados de acordo com a
literatura, e com estes procedimentos podemos observar a formação adequada do
cordão de solda sem a interferência de fases indesejáveis. Conclusão:  A busca por
diversos meios de soldagem em aços duplex, trouxe a questão de melhor qualidade e
trabalhabilidade deste aço em ambientes hostis.
 A soldagem pelo equipamento TIG contribui para a não formação de fases
indesejaveis, com isto aplica-se uma faixa correta de aporte térmico.
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