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1. Introdução  

 
 Neste artigo iremos mostrar um do manual prático para elaboração da I.E.I.S, 
mostrando o inicialmente o que é uma I.E.I.S., abordar os principais tópicos para 
elaborá-la e as limitações do uso do manual, estes tópicos são: 
 

• Seleção e Detalhamento do Vaso de Pressão 
 Escolha do vaso de pressão, condições de operação, descrição dos 
componentes, identificação e numeração das juntas soldadas, processos de soldagem 
envolvidos, consulta dos materiais utilizados. 
 

• Especificação do Procedimento de Soldagem (EPS) 
 Padronização de formulários, consulta a EPS padronizada pela norma AWS 
D1.1 2004, elaboração da EPS de uma junta não padronizada, preenchimento de 
formulários atendendo aos requisitos da norma ASME IX.  
 

• Ensaios não Destrutivos 
 Verificação dos ensaios não destrutivos aplicáveis a cada junta soldada 
conforme ASME V e listar em qual etapa de fabricação estes ensaios serão efetuados, 
e ainda listar as etapas que necessitarão de teste hidrostático e ensaio visual e 
dimensional. 
 

• Plano de Inspeção 
 Preenchimento da I.E.I.S conforme todos os itens acima mencionados, com um 
guia passo-a-passo que irá ajudar de forma prática o desenvolvimento e a aplicação 
de uma I.E.I.S 
  
 

1.1. O que é uma I.E.I.S.? 
 

A sigla IEIS significa Instrução de Execução e Inspeção de Soldagem, e é 
neste documento que detalhamos todas as etapas de execução das soldas, desde a 
preparação até o teste final, selecionando processos e todos os testes aplicáveis para 
garantir a estanqueidade, integridade, resistência e estética da solda. 

Os parâmetros de soldagem informados nas IEIS’s devem ter como base os 
valores estabelecidos nas Especificações de Procedimentos de Soldagem (EPS's) 
qualificadas e as tolerâncias permitidas pelas normas de qualificação aplicáveis. 

As IEIS's devem ser detalhadas para cada junta a ser soldada. Entretanto, 
quando a quantidade de juntas do equipamento ou estrutura a serem soldados for de 
tal modo elevadas que a individualização seja impraticável ou inadequada, permite-se 
o agrupamento das juntas idênticas. 

Em qualquer caso, a rastreabilidade entre a junta individual e o procedimento 
de soldagem aplicável deve ser garantida. 

O formulário de lEIS, conforme a norma PETROBRAS N2301 deve conter no 
mínimo, as informações abaixo citadas: 

a) identificação do procedimento de soldagem (EPS / RQPS); 
b) croqui de chanfro e simbologia de soldagem conforme norma AWS A2.4; 
c) especificação do metal de base, diâmetro (se aplicável) e espessura de 

cada membro da junta; 
d) croqui de sequência de passes, para soldas em ângulo onde for requerido 

estanqueidade; 
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e) parâmetros de soldagem, citados para cada passe de solda, ou seja: 
• processo de soldagem; 
• classificação, marca comercial e diâmetro dos eletrodos, arames ou 

varetas; 
• tipo e intensidade de corrente; 
• velocidade, se aplicável, tensão e polaridade; 
• classificação e marca comercial dos fluxos (se aplicável); 
• tipo e vazão dos gases de purga e de proteção (se aplicáveis); 
• técnica de deposição (se aplicável), retilínea ou oscilante e indicação do 

valor mínimo ou máximo da largura do passe; 
• posição e progressão de soldagem (se aplicável); 

f) método de limpeza inicial e interpasses; 
g) técnica de goivagem (se aplicável); 
h) temperatura de preaquecimento e técnica de aplicação; 
i) temperatura interpasses. 

Além destas informações, também deverá ser informado: 
a) desenho e identificação do equipamento ou estrutura a serem soldados, 

com a indicação da localização das juntas a serem soldadas; 
b) identificação individual da junta ou do grupo de juntas a serem soldadas 

conforme descrito anteriormente; 
c) Informações especificas para a inspeção da soldagem da junta ou do grupo 

de juntas 

2. Seleção e Detalhamento do Produto Soldado 

Agora que já sabemos o que é uma IEIS, iremos selecionar um produto para 
exemplificar sua aplicação e elaboração. 

 
2.1. Dados do produto 
O produto escolhido foi um vaso de pressão, devido ao seu projeto ser 

normalizado pelo código ASME VIII div. 1, e todos os ensaios aplicáveis terem seus 
critérios de aceitação citados no código, abaixo seguem os dados principais do vaso: 

 
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 

FLUIDO ALCOOL  
TEMPERATURA 50 ºC 
PRESSÃO MANOMÉTRICA 40,0 kgf/cm² 

CONDIÇÕES DE PROJETO 
PROJETO DO VASO ASME VIII DIV 1 2007  
FORMA CONSTRUTIVA CILINDRICA 
PRESSÃO DE PROJETO 69,0 kgf/cm² 
TEMPERATURA DE PROJETO 50 ºC 
PRESSÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO 90,5 kgf/cm² 
ESPESSURA MÍNIMA DO CORPO 25,0 mm 
ESPESSURA DO TAMPO 32,0 mm 
SOBREESPESSURA PARA CORROSÃO  3,0 mm 
CONEXÃO DE ENTRADA 18” 150#RF  
CONEXÃO DE SAIDA 18” 150#RF 
TAMPO: FLANGEADO 
PESO DO CONJUNTO VAZIO / CHEIO 
D’AGUA 1670 / 2100 kg 
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FABRICAÇÃO E MONTAGEM 
INSPEÇÃO RADIOGRÁFICA  PARCIAL (SPOT) 
TRATAMENTO TÉRMICO PARCIAL (TAMPO) 
TESTE DE IMPACTO NÃO 

MATERIAIS 

CASCO / TAMPO / FLANGES DO CORPO ASTM A 516 Gr.60/ ASTM A 516 
Gr.60/ ASTM A105 

VEDAÇÃO GRAFITE + AISI 304 
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO ASTM A193 B7/ ASTM A194 2H 

TIPO DE EXTREMIDADE FLANGEADA ASME B16.5 150# 
FR 

ACABAMENTO LISO 125 RMS (MSS-SP-6) 
Tabela 2.1 

Dados gerais do Vaso Selecionado. 
 

2.2. Detalhamento do Produto 
 

Depois de já selecionado e com os dados de projeto e operação já definidos, 
iremos detalhar o vaso selecionado, salientando as juntas soldadas nele presentes. 

 
Figura 2.1 

Vista geral do Vaso Selecionado. 
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PESCOÇOS 
ITEM QTD DESCRIÇÃO DIMENSÃO OBS. 

A 1 Entrada – Flange WN DN 12” – 600#RF Flange ASME B16.5 
B 1 Saída – Flange WN DN 12” – 600#RF Flange ASME B16.5 
C 1 PSV – Flange WN DN 1” – 600#RF Pescoço SCH 80 
D 1 Injeção de N2 – Flange WN DN 1” – 600#RF Pescoço SCH 80 
E 1 Respiro – Flange WN DN 2” – 600#RF Pescoço SCH 80 
F 1 Manômetro – Flange WN DN 1/2” – 600#RF Pescoço SCH 80 
G 1 Dreno – Flange LWN DN 12” – 600#RF - 
Tabela 2.2 

Lista de bocais. 

 
Figura 2.2 

Detalhes de soldagem. 
 

2.3. Requisitos de inspeção e fabricação 
 
Devido à falta de normas nacionais ou traduções oficiais dos códigos 

internacionais, utilizaremos a norma PETROBRAS N-268, de uso exclusivo da 
PETROBRAS e sues fornecedores, para classificar o vaso de pressão e adotarmos os 
requisitos para Ensaios Não Destrutivos e Tratamento Térmico, mas sempre utilizando 
o código ASME VIII div. 1 para delimitar os critérios de aceitação destes. 

Com todos os dados em mãos, utilizaremos a norma PETROBRAS N-268, para 
definirmos a classificação por tipo de equipamento, como nosso vaso é apenas 
didático, utilizaremos a classificação pelos parâmetros do equipamento e não pelo 
tipo. 

a) Pressão de Projeto: 69,0 kgf/cm² (nota 3 –Peso 3); 
b) Temperatura de Projeto:  50°C (nota 1 – Peso 3); 
c) Espessura do casco: 25,0 mm (nota 1 – Peso 1); 
d) Material do Casco:  ASTM A516 Gr.60 (nota 1 – Peso 1); 
e) Fluído Armazenado: Álcool (nota 2 – Peso 3); 
f) Tipo de Instalação: Unidade de Refino de Combustível (nota 3 – Peso 2); 
g) Importância do Vaso para o Funcionamento da Unid ade: Pára a unidade 

(nota 3 – Peso 2); 
Nota total: 32 Pontos. 

 
Equipamento Classe B 
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Agora com a classificação do vaso, podemos conferir na mesma norma 
(PETROBRAS N-268) os ensaios requisitados e as etapas onde estes ensaios 
deverão ser realizados. 

 
2.4. Mapa de Localização das Juntas Soldadas 

 
Após definida a classificação do vaso, teremos condições de melhor escolher os 

processos de soldagem. Para explorar esta seleção de forma clara e rápida fazemos 
um mapa de soldagem identificando cada junta por uma letra que referencia o 
processo de soldagem ou tipo de junta, e um número sequêncial para identificar 
individualmente a localização de cada junta soldada no equipamento. 

 

 

Figura 2.3 
Mapa de localização das Juntas soldadas, onde: 

• Juntas tipo A são de topo; 
• Juntas tipo B são em ângulo sem penetração para união flange SO e tubo; 
• Juntas tipo C são em ângulo com penetração. 
• Juntas tipo D são em ângulo sem penetração para componentes não 

pressurizados. 
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3. Especificação do Procedimento de Soldagem (EPS)  

 

3.1. Nota Introdutória 
 
O presente guia procura elucidar de forma didática questões básicas do 

desenvolvimento de uma EPS, numa vertente prática. Sendo certo que a leitura do 
presente guia não dispensa uma leitura das bibliografias tidas como referência. 

 
3.2. O que é uma EPS? 
 
“A Especificação de Procedimento de Soldagem (EPS) é um documento no qual 

os valores permitidos de diversas variáveis do processo estão registrados para serem 
adotados, pelo soldador ou operador de soldagem, durante a fabricação de uma dada 
junta soldada.” Modenesi 

 
Os códigos utilizados: 
 
Os códigos e especificações utilizados neste guia são: 
- Código ASME Boiler and Pressure Vessel Code (vasos de pressão). 
- AWS D1.1, Structural Welding Code (estruturas soldadas de aço carbono e de 

baixa liga). 
 
3.3. Variáveis Essenciais: 
 
A seguir os principais tópicos a serem abordados na elaboração de uma EPS: 
 

 
Figura 3.1 

Variáveis que compõe uma EPS conforme ASME IX. 

QW 402 

QW 403 

QW 404 

QW 405 

QW 406 

QW 407 

QW 408 

QW 409 

QW410 

Metais de Base 

Metais de adição 

Posições 

Pré - aquecimento 

Tratamento Térmico 

Gás 

Características Elétricas 

Técnica 

Juntas 
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3.3.1. QW 402 (Juntas) 

 
O projeto de junta é muito importante no sucesso de uma solda. Seguem alguns 

exemplos de juntas soldadas: 

 

Figura 3.2 
Tipos de Junta. 
 
Abaixo, os tópicos que devem estar presentes na EPS: 

• Projeto da Junta: 
• Cobre Junta (Sim/Não): 
• Material (tipo): 

 
3.3.2. QW 403 (Metais de Base) 

 
Para selecionar um metal de base adequado, devem-se levar em conta alguns 

fatores, tais como: 
• propriedades mecânicas; 
• resistência ao impacto; 
• dureza; 
• estado metalúrgico; 
• resistência a corrosão; 

Consulta-se o código ASME parte A (metais ferrosos) e parte B (não ferrosos) para 
averiguação das propriedades. 

Abaixo, os tópicos que devem estar presentes na EPS: 
• Tipo de material: 
• Análise química: 
• Faixa de espessura: 

 
3.3.3. QW 404 (Metais de Adição) 

 
A escolha do metal de adição está sempre atrelada ao metal de base. Consulta-se 

o código ASME seção II parte C, pois trata de todos os consumíveis de soldagem. 
Abaixo, os tópicos que devem estar presentes na EPS: 

• Classificação AWS: 
• Marca comercial: 
• Dimensões: 
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3.3.4. QW 405 (Posições) 
 

As posições de soldagem é um tópico mais ligado ao soldador. 

 

Figura 3.3 
Posições de soldagem. 
 
Abaixo, os tópicos que devem estar presentes na EPS:   

• Posições do chanfro: 
• Progressão de Soldagem: 
• Posição (ões) do Filete: 

 
3.3.5. QW 406 (Pré-aquecimento) 

A escolha de pré-aquecimento ou não é sempre função do metal de base, 
espessura, rigidez da junta. Para temperaturas de pré-aquecimento consulta-se o 
código ASME seção VIII Div. 1 ou 2 ou 3. 

Abaixo, os tópicos que devem estar presentes na EPS:  
• Temperatura: 
• Temp. entre passes: 

 
3.3.6. QW 407 (Tratamento Térmico) 

 
A escolha de tratamento térmico é sempre função da espessura da chapa, tipo de 

junta. Consulta-se a AWS D1.1. 
Abaixo, os tópicos que devem estar presentes na EPS:   

• Faixa de Temperatura: 
• Tempo de permanência: 

 
3.3.7. QW 408 (Gás) 

 
A escolha do gás correto é crítico para a qualidade final da solda, levar em 

consideração: 
• Tipo de penetração necessária; 
• Processo de soldagem aplicável; 
• Modo de transferência do material; 
• Aparência final da solda; 
• Custo; 
• Abaixo, os tópicos que devem estar presentes na EPS: 
• Gás(es) de proteção: 
• Composição (misturas): 
• Vazão: 
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3.3.8. QW 409 (Características Elétricas) 
 

Serão os parâmetros elétricos necessários ajustados na fonte de soldagem. Os 
parâmetros de soldagem são encontrados em tabelas técnicas dos fornecedores de 
materiais para soldagem. 

Abaixo, os tópicos que devem estar presentes na EPS: 
• Corrente (CC/CA):  
• Polaridade: 
• Faixa de corrente: 
• Tensão: 
 

3.3.9. QW 410 (Técnica) 
 

São informações necessárias para executar limpeza e os cuidados com a junta 
soldada 

• Dimensão do bocal: 
• Distância Bico de contato-peça: 
• Limpeza inicial ou entre passes (escovamento, esmerilhamento, ...): 
• Cordão (reto/trançado): 
• Oscilação: 
• Método de goivagem: 
• Número de passes (por lado): 
• Eletrodo (simples ou múltiplo): 
• Velocidade de soldagem (faixa): 
• Posição: 
 

3.4. Qualificação de uma EPS 
 

“Para que possa ser utilizada na produção, uma EPS deve ser antes qualificada. 
Para isto, amostras adequadas devem ser preparadas e soldadas de acordo com a 
EPS. Corpos de prova devem ser retirados destas amostras e testados ou 
examinados, os resultados destes devem avaliados e, com base nos requerimentos 
estabelecidos pela norma, projeto ou 

contrato, o procedimento deve ser aprovado ou rejeitado (neste caso podendo ser 
convenientemente modificado e testado novamente).” Modenesi 
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4. Ensaios Não Destrutivos  

Segue abaixo uma relação dos ensaios não destrutivos mais comuns 
realizados em soldagem. 

 
4.1. Ensaio Visual  

 
Utilizando uma avançada tecnologia, hoje a inspeção visual é um importante 

recurso na verificação de alterações dimensionais, padrão de acabamento superficial e 
na observação de descontinuidades superficiais visuais em materiais e produtos em 
geral, tais como trincas, corrosão, deformação, alinhamento, cavidades, porosidade, 
montagem de sistemas mecânicos e muitos outros.  
  Na aviação, o ensaio visual é a principal ferramenta para inspeção de 
componentes para verificação da sua condição de operação e manutenção.  
  Não existe nenhum processo industrial em que a inspeção visual não esteja 
presente. Simplicidade de realização e baixo custo operacional são as características 
deste método, mas que mesmo assim requer uma técnica apurada, obedece a sólidos 
requisitos básicos que devem ser conhecidos e corretamente aplicados. 
 

4.2. Líquido Penetrante  
 

O ensaio por Líquidos Penetrantes é considerado um dos melhores métodos de 
teste para a detecção de descontinuidades superficiais de materiais isentos de 
porosidade tais como: metais ferrosos e não ferrosos, alumínio, ligas metálicas, 
cerâmicas, vidros, certos tipos de plásticos ou materiais organo-sintéticos. Líquidos 
penetrantes também são utilizados para a detecção de vazamentos em tubos, 
tanques, soldas e componentes.  
  O líquido penetrante é aplicado com pincel, pistola, ou com lata de aerossol ou 
mesmo imersão sobre a superfície a ser ensaiada , que então age por um tempo de 
penetração. Efetua-se a remoção deste penetrante da superfície por meio de lavagem 
com água ou remoção com solventes. A aplicação de um revelador (talco) irá mostrar 
a localização das descontinuidades superficiais com precisão e grande simplicidade 
embora suas dimensões sejam ligeiramente ampliadas.  
  Este método está baseado no fenômeno da capilaridade que é o poder de 
penetração de um líquido em áreas extremamente pequenas devido a sua baixa 
tensão superficial. O poder de penetração é uma característica bastante importante 
uma vez que a sensibilidade do ensaio é enormemente dependente do mesmo.  

4.3. Ultra-Som 
 

Detecta descontinuidades internas em materiais, baseando-se no fenômeno de 
reflexão de ondas acústicas quando encontram obstáculos à sua propagação, dentro 
do material.  
  Um pulso ultra sônico é gerado e transmitido através de um transdutor 
especial, encostado ou acoplado ao material. Os pulsos ultra sônicos refletidos por 
uma descontinuidade, ou pela superfície oposta da peça, são captados pelo 
transdutor, convertidos em sinais eletrônicos e mostrados na tela LCD ou em um tubo 
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de raios catódicos (TRC) do aparelho.  
  Os ultra sons são ondas acústicas com frequências acima do limite audível. 

Normalmente, as frequências ultra sônicas situam-se na faixa de 0,5 a 25 Mhz.  
  Geralmente, as dimensões reais de um defeito interno podem ser estimadas 
com uma razoável precisão, fornecendo meios para que a peça ou componente em 
questão possa ser aceito, ou rejeitado, baseando-se em critérios de aceitação da 
norma aplicável. Utiliza-se ultra-som também para medir espessura e determinar 
corrosão com extrema facilidade e precisão.  
 

4.4. Radiografia  
 

O método está baseado na mudança de atenuação da radiação 
eletromagnética (Raios-X ou Gama), causada pela presença de descontinuidades 
internas, quando a radiação passar pelo material e deixar sua imagem gravada em um 
filme, sensor radiográfico ou em um intensificador de imagem. 
  A radiografia foi o primeiro método de ensaio não destrutivo introduzido na 
indústria para descobrir e quantificar defeitos internos em materiais. Seu enorme 
campo de aplicação inclui o ensaio em soldas de chapas para tanques, navios, 
oleodutos, plataformas offshore. 

O raio-X Industrial abrange hoje varias técnicas: 
Radiografia: é a técnica convencional via filme radiográfico, com gerador de 

Raio-X por ampola de metal cerâmica. Um filme mostra a imagem de uma posição de 
teste e suas respectivas descontinuidades internas. 

• Gamagrafia:  mesma técnica tendo como fonte de radiação um componente 
radioativo, chamado de "isótopo radioativo" que pode ser o Irídio, Cobalto ou 
modernamente o Selênio. 

• Radioscopia:  a peça é manipulada a distância dentro de uma cabine a prova 
de radiação, proporcionando uma imagem instantânea de toda peça em 
movimento, portanto tridimensional, através de um intensificador de imagem 
acoplado a um monitor de TV. Imagens da radioscopia agrupadas digitalmente 
de modo tridimensional em um software, possibilitam um efeito de cortes 
mostrando as descontinuidades em três dimensões o que nada mais é do que 
uma tomografia industrial. 
 

4.5. Ensaios Não Destrutivos na Fabricação de Vasos  de 
Pressão 
 

No projeto dos vasos de pressão é especificado um determinado nível de 
inspeção para o controle de qualidade, definido na folha de dados do equipamento, e 
expresso pelo tipo de exame radiográfico requerido na fabricação. 

Em função da extensão definida para a radiografia, parcial ou total, o código de 
projeto e construção define a eficiência das juntas soldadas, no entanto, a radiografia 
não é a única inspeção, a ser realizada no vaso, que vai garantir a qualidade da 
fabricação, pois nem todas as soldas das partes sob pressão são radiografáveis. 
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A partir do nível de inspeção radiográfica, parcial ou total, prescrito para as 
soldas de topo do corpo do vaso de pressão, é selecionado o conjunto de END’s e 
testes para a aceitação do vaso de pressão, compreendendo as fases de aquisição da 
matéria prima, etapas de fabricação, alívio térmico das tensões provenientes da 
fabricação e o teste de pressão de aceitação do vaso de pressão. 

O requisito mínimo para a inspeção das soldas pressurizadas do corpo de 
vasos de pressão é a radiografia parcial ou por pontos (“spot X-ray”), á medida que o 
serviço do equipamento na planta de processo é especial ou crítico, os requisitos de 
controle da qualidade da fabricação se tornam mais complexos. 

Para o fornecimento de um vaso de pressão, o fabricante deve emitir o “plano 
de fabricação e inspeção” e o “mapa de soldas”, onde são definidos os END’s que 
serão aplicados, durante a fabricação, os parâmetros de controle, os procedimentos 
de execução e os critérios de aceitação.  

 Como já visto anteriormente, os END’s normalmente utilizados são os 
seguintes: 

• VI: visual e dimensional;  

• ME: medição de espessura;  

• RT: radiografia;  

• LP: líquido penetrante;  

• PM: partículas magnéticas;  

• UT: ultra-som;  

• Dureza;  

• Visual e martelamento de refratários;  

• Estanqueidade de chapas de reforço de bocais. 

 

SIGLA DESCRIÇÃO EXECUÇÃO ACEITAÇÃO 

RT 
Exame radiográfico 

a- Total ou “full X-ray” 
b- Parcial ou “spot X-ray” 

ASME V 
a- ASME VIII Div.1 UW-51 
b- ASME VIII Div. 1 UW-52 

UT Exame por Ultra-som(1) ASME V ASME VIII Div. 1 App. 12 
PM Exame por partículas magnéticas ASME V ASME VIII Div. 1 App. 6 
LP Exame por líquido penetrante(2) ASME V ASME VIII Div. 1 App. 8 
VI Exame Visual ASME V Isento de defeitos 
ME Medição de espessura PF Critério Próprio 
EE Exame de estanqueidade PF Critério Próprio 
MD Medição de dureza PF Critério Próprio 

Obs.: PF – Pelo Fabricante 
(1) Não aplicável em espessuras menores que 13 mm e para aço inoxidável. 
(2) Teor máximo de cloretos 10 ppm na solução. 

 
Tabela 4.1 

Sigla dos ensaios e critérios de aceitação. 
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Nosso trabalho visa apresentar um plano de inspeção para vasos de pressão 
em serviço geral, que são os equipamentos que operam com fluidos ou produtos que 
não acarretam qualquer processo especial de deterioração localizada ou perda de 
tenacidade, a saber: 

a) água, ar, vapor de baixa pressão, condensado;  

b) produtos químicos;  

c) nitrogênio;  

d) hidrocarbonetos em geral, sem contaminantes e abaixo de 200 oC. 

 Nesse caso, o nível de inspeção radiográfica exigido é “RT Parcial” e 
não há necessidade de tratamento térmico para alívio de tensões geradas na 
fabricação do equipamento, sendo exigido apenas para aço carbono acima de 38mm 
de espessura e aço de baixa liga (Cr-Mo). 
 

4.5.1. Requisitos Aplicáveis aos Vasos de Pressão c om 
Inspeção por Radiografia Parcial 

 

Além da radiografia parcial ou por pontos das soldas de topo do corpo do vaso 
de pressão, devem ser executados:  

a) Inspeção visual dos chanfros para solda nas chapas e componentes.  
 

b) Exame por líquido penetrante em 100% das soldas de raiz, após goivagem, 
sempre que possível de ambos os lados em vasos construídos de aços liga Ni; 
aços inoxidáveis; metais e ligas de não ferrosos. 

 

c) Radiografar também os cruzamentos de soldas circunferenciais e longitudinais, 
as extremidades de soldas e os locais de acesso difícil para inspeção em 
operação. 
 

d) Fazer radiografia total em soldas que ficarem sob chapas de reforço ou orelhas 
(“clips”) soldadas no vaso. 
 

e) Fazer exame de líquido penetrante ou partículas magnéticas nas seguintes 
regiões: 

• Em todas as soldas não radiografáveis, em toda a extensão, 
para os vasos construídos de aço carbono com exigências de 
impacto; aços liga C-Mo; aços liga Cr-Mo; aços liga Ni; aços 
inoxidáveis; metais e ligas de não ferrosos.  

•  Nos locais de soldas provisórias, após a remoção, de 
dispositivos auxiliares de montagem e de fixação de termopares 
para a execução do TTAT.  
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•   Nas soldas de anéis de reforço e de olhais de içamento ao 
corpo de equipamento.  

•  Em todas as soldas de acessórios internos e externos com o 
corpo, para os vasos de pressão de aços liga Ni, aços 
inoxidáveis, metais e ligas de não ferrosos.  

•  Nas soldas de fixação dos suportes do equipamento e nas 
soldas de chapas de reforço em locais de suportes de tubulação 
e de plataformas.  

•  Na superfície externa da região conformada das partes e 
componentes fabricados por rebordeamento e/ou prensagem.  

   

f) Executar exames com ultra-som e líquido penetrante ou partículas magnéticas 
nesta sequência, em soldas de topo de fechamento e em soldas de topo de 
difícil acesso para a radiografia.  

g)  Verificar a espessura mínima dos tampos rebordeados e partes ou 
componentes prensados e, quando aplicável, a espessura da chapa de “clad” 
ou de “lining”.  

h)  Inspeção dos bocais e demais aberturas no corpo conforme tabelas a seguir: 

ø Bocal 
Nominal 

Ligação Soldada: 
Pescoço do Bocal X 
Flange de Pescoço 

Ligação Soldada: 
Pescoço do Bocal X 

Flange de Sobreposto 

Ligação Soldada:  
Pescoço do Bocal X 

Corpo ou Chapa “Insert 
Plate” 

<4” 

Visual e Dimensional 
LP solda de raiz(1) 
RT solda acabada 
LP solda acabada(2) 

Visual e Dimensional 
LP solda acabada 

Visual e Dimensional 
LP chanfro 
LP solda de raiz(1) 
LP solda acabada(2) 

≥4” 

Visual e Dimensional 
LP chanfros 
LP solda de raiz(1) 
RT solda acabada 
LP solda acabada(2) 

Visual e Dimensional 
LP solda acabada 

Visual e Dimensional 
LP chanfro 
LP solda de raiz(1) 
UT solda acabada 
LP solda acabada(2) 

ø Bocal 
Nominal 

Ligação Soldada:  
Pescoço do Bocal X 
Chapa de Reforço 

Ligação Soldada:  
Chapa de Reforço X 

Corpo 

Ligação Soldada:  
Chapa “Insert Plate” X 

Corpo 
<4” NA NA NA 

≥4” 

Visual e Dimensional 
UT solda acabada 
LP solda acabada(2) 

Visual e Dimensional 
LP solda acabada(2) 
EE da chapa de reforço 

Visual e Dimensional 
LP chanfros 
LP solda de raiz(1) 
RT solda acabada 
LP solda acabada(2) 

NA: não aplicável  
RT - Radiografia parcial ou total, a depender do definido no projeto mecânico 

do vaso  
(1) Para vasos construídos de aços liga Ni; aços inoxidáveis; metais e ligas de 

não ferrosos.  
(2) Para vasos construídos de aço carbono com exigências de impacto; aços 

liga C-Mo; aços liga Cr-Mo; aços liga Ni; aços inoxidáveis; metais e ligas de não 
ferrosos.  
 
Tabela 4.2 

Aplicação e extensão dos ensaios em vaso de pressão. 
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5. Preenchimento do formulário da I.E.I.S. 

Com os ensaios necessários definidos e com as EPS’s preenchidas, temos as 
informações necessárias para o preenchimento do formulário de Instrução de 
Execução e Inspeção de Soldagem. 

 
5.1. Identificação da junta soldada 

 
Identificar a junta soldada ou conjunto de juntas conforme o mapa de 

soldagem, mostrado na figura 2.3. No caso abordado temos 20 juntas dividas em 4 
grupos, conforme tabela abaixo: 

 
Identificação da junta  Tipo de Junta  

A Junta de topo com raiz 
B Junta em ângulo em ambos os lados sem penetração 
C Junta em ângulo com raiz para união bocal-casco 
D Junta em ângulo sem penetração 

 
Tabela 5.1 

Identificação das juntas. 
 

5.2. Metal de base e Número P 
 

Listar os materiais envolvidos em cada junta ou grupo de juntas e informar o 
número P, conforme ASME II e ASME IX na coluna ao lado. 

No vaso abordado foi utilizado em todas as juntas união de materiais com 
número P iguais a 1, usado para aço carbono e aços baixa liga. 

 
5.3. Procedimento de Soldagem  

 
Informar qual EPS ou conjunto de EPS’s foram utilizadas em cada junta ou 

conjunto de juntas, nas colunas ao lado da EPS temos a etapa de soldagem na qual 
são utilizadas, as etapas são divididas em RAIZ, DEMAIS e GOIVAGEM. 
 

5.4. Tratamento térmico 
 

Neste campo informamos a temperatura de aquecimento em ºC, tempo de 
aquecimento em horas e as taxas de aquecimento e resfriamento em ºC/h, estas 
informações são obtidas no código ASME VIII Div. 1, no parágrafo UCS 56. 

 
5.5. Inspeção durante a soldagem 

 
O preenchimento deste campo é divido em três partes: CHANFRO, RAIZ e 

GOIVAGEM, em cada um destes campos temos indicados os ensaios mais comuns 
feitos durante a soldagem: VISUAL, LP e PM, o preenchimento é feito de acordo com 
a extensão do teste sobre cada junta em porcentagem 

Os testes são determinados pela norma Petrobras N-268 de acordo com a 
classe do vaso, no vaso abordado temos listados os ensaios no item 4 deste artigo. 
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No vaso objeto de nosso estudo, adotamos LP e VISUAL 100% em todos os 
passes de RAIZ, VISUAL todos os chanfros para juntas de topo e após todas as 
goivagens. 

 
5.6. Inspeção após a soldagem 

 
Analogamente ao preenchimento anterior, este campo também e preenchido 

pela extensão dos testes em porcentagem, porém nas seguintes etapas: APÓS 
ACABAMENTO e APÓS TRATAMENTO TÉRMICO, como nosso vaso não é tratado 
térmicamente conforme ASME VIII div. 1 e Petrobras N-268, apenas o campo APÓS 
ACABAMENTO será preenchido. 

Os ensaios feitos nesta etapa são: VISUAL, DIMENSIONAL, LP, PM, RT, UT, 
EE e TESTE HIDROSTÁTICO. 

Nas Juntas do tipo A são feitos 100%, VISUAL, DIMENSIONAL, LP e TESTE 
HIDROSTÁTICO; SPOT de RT conforme mostrado no item 4 deste artigo. 

Nas Juntas do tipo B são feitos 100%, VISUAL, DIMENSIONAL, LP e TESTE 
HIDROSTÁTICO. 

Nas Juntas do tipo C são feitos 100%, VISUAL, DIMENSIONAL, LP, TESTE 
HIDROSTÁTICO e UT, devido estas juntas serem de união bocal-casco ou união 
casco-reforço conforme mostrado no item 4 deste artigo, nas juntas casco –reforço 
também deverá ser realizado EE. 

Nas Juntas do tipo D são feitos 100%, VISUAL, DIMENSIONAL e LP somente, 
devido estas juntas não possuírem exposição direta à pressão. 

 
5.7. Procedimento de soldagem 

 
Os campos da segunda página da I.E.I.S. são referentes à soldagem 

propriamente dita, seu preenchimento é apenas uma transcrição dos dados das EPS’s 
utilizadas (já mencionados no item 3 deste artigo), as informações adicionais podem 
ser preenchidas no campo de observações. 

Importante informar a marca comercial dos consumíveis utilizados, para um 
futuro reparo ou análise em caso de falhas. 
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6. Anexos  

O anexo 1 deste artigo são os formulários de EPS preenchidos para o vaso 
abordado no nosso estudo as EPS TIG-01 refere-se ao processo GTAW, a EPS AS-02 
ao processo SAW e a EPS ER-03 ao processo SMAW. 

O anexo 2 traz o formulário da I.E.I.S. preenchida com os ensaios e os dados 
de soldagem. 
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