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Aplicado em grande escala na indústria por combinar boa resistência mecânica
associada à tenacidade e resistência à corrosão, os aços inoxidáveis duplex são
caracterizados por ter uma microestrutura bifásica constituída de austenita dispersa em
uma matriz ferrítica, com aproximadamente a mesma fração volumétrica. Durante o
processo de soldagem, o balanço ferrita/austenita pode ser alterado e, embora a
diminuição da taxa de resfriamento ocasionada por um pré-aquecimento da solda
facilite o controle do balanço destas fases, pode propiciar a formação de fases
secundárias deletérias ricas em cromo. A fim de verificar o efeito do pré-aquecimento
sobre as propriedades mecânicas, foram efetuadas soldagens autógenas do aço duplex
AISI 2205 através do processo de soldagem TIG em três condições: sem préaquecimento, com pré-aquecimento a 100 ºC e com pré-aquecimento a 170 ºC. Em
seguida, as propriedades mecânicas foram determinadas por meio de ensaios de tração.
Foi verificado que nenhum dos pré-aquecimentos teve efeito significativo sobre a
alteração do limite de escoamento e da resistência à tração da junta soldada em relação à
condição sem pré-aquecimento. No entanto, foi constatado um acréscimo da ductilidade
nas condições de pré-aquecimento de 100 ºC e 170 ºC. Em trabalhos futuros, a
microestrutura das juntas será analisada a fim de entender o comportamento mecânico
encontrado.
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