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Apresentação
Este trabalho tem por finalidade explorar requisitos normativos exigidos pela indústria
petroquímica para fabricação de conexões de aço carbono, aço liga e aço inoxidável;
Abrangendo materiais tais como: Curvas, Flanges, T’s, Reduções, Niples, Tampos, Figuras
e etc.
O enfoque principal é analisar o processo de fabricação e sua inspeção, desde o se inicio,
partindo da seleção da matéria prima, processo de fabricação, tratamento térmico, ensaios
destrutivos e não destrutivos, rastreabilidade e certificação.
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3 - PROCESSOS DE FABRICAÇÃO.
3.1 - ASTM A105/A 105/M – 05
Conforme item 3.8

3.2 - ASTM A182/A182 – 05
Os aços ferríticos de baixa liga deverão ser produzidos pelos processos Siemens-Martin, de
forno elétrico, ou de forno básico com oxigênio insuflado, com a opção de processos de
degaseificação e refino separados.
Os aços inoxidáveis serão aquecidos por um dos seguintes processos: (a) forno elétrico (com
a opção de processos separados de degaseificação e refino); (b) forno a vácuo; ou (c) um
dos anteriores seguido de refusão a vácuo ou com eletrodo consumível na escória. O Grau F
XM-27Cb poderá ser produzido por fusão com feixe de elétrons.
O material deverá ser forjado o mais próximo possível do formato e tamanho especificados.
Com exceção de Flanges de qualquer tipo, as peças pequenas com formato cilíndrico dentro
dos limites definidos pelo item 3.8 a Especificação A 234/A 234M (para aços de baixa liga e
aços inoxidáveis martensíticos), e pela Especificação A 403/ A 403M (para aços inoxidáveis
austeníticos e ferrítico-austeníticos), poderão ser usadas barras forjadas ou laminadas sem
trabalho adicional a quente.
Cotovelos, curvas de retorno, tês, e tês de cabeçote, não deverão ser usinados diretamente de
barra.

3.3 - ASTM A234/234 - 05
As operações de forjamento ou conformação poderão ser executadas por martelamento,
prensagem, perfuração, extrusão, recalque, calandragem, dobramento, soldagem por fusão,
usinagem, ou por uma combinação de duas ou mais destas operações. O processo de
conformação será aplicado de tal forma que não venha a causar imperfeições danosas às
conexões.
Todas as soldas, incluindo aquelas em produtos tubulares dos quais as conexões são
fabricadas, serão executadas por soldadores, operadores de solda, e procedimentos de
soldagem devidamente qualificados sob as normas do ASME Seção IX, tratados termicamente
conforme descrito pelo Capitulo 4 item 4.3, e examinados radiograficamente ao longo do
comprimento total de cada solda em conformidade com o Artigo 2, ASME Seção V com limites
de aceitação conforme Parágrafo UW-51 do ASME Seção VIII, Divisão 1, do código ASME.
Ao invés do exame radiográfico, as soldas poderão ser examinadas por ultrasom conforme o
Apêndice, 12 da Seção VIII. Os ENDs de soldas nos Graus WPB, WPC, WP1, WP11 Classe
1, WP11 Classe 2, WP11 Classe 3, WP12 Classe 1, WP12 Classe 2, e WPR, poderão ser
realizados tanto antes como após a conformação. Os ENDs de soldas nos Graus WP5,
WP9, WP91, WP911, WP22 Classe 1, e WP22 Classe 3, serão realizados após a
conformação.
O pessoal incumbido dos Ensaios Não Destrutivos será qualificado em conformidade com
SNT-TC-1A, ou no caso de fornecimento para a Petrobras deverá ser qualificado pelo
sistema SNQC.
As juntas soldadas das conexões terão acabamento em conformidade com os requisitos do
Parágrafo UW-35 (D) de ASME Seção VIII, Divisão 1 do código ASME.
Todos os tês para solda de topo fabricados por métodos de deformação a frio serão
examinados por líquido penetrante (conforme o Método de Teste E 165 e limites de
aceitação serão especificados pelo comprador), ou partícula magnética (conforme guia E
709 e limites de aceitação serão especificados pelo comprador).
Este exame será realizado após o tratamento térmico final, apenas a área da parede lateral
dos tês precisa ser examinada, essa área é definida por um círculo que cobre a área desde
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o chanfro para solda da saída da derivação até a linha central do corpo ou fluxo, as
superfícies internas e externas serão examinadas quando o diâmetro permitir acessibilidade,
nenhuma trinca será permitida.
As conexões conforme ASME B16.9 e MSS-SP-43 deverão estar isentas de
descontinuidades superficiais que penetrem mais de 5% da espessura nominal de parede
especificada.
As conexões conforme ASME B16.11 e MSS-SP-79 deverão estar isentas de
descontinuidades superficiais que penetrem mais de 5% da espessura efetiva de parede no
ponto de interesse, ou 1/16 pol. [1.6 mm], o que for menor.
Descontinuidades superficiais com profundidade superior a 5% da espessura nominal de
parede especificada, serão removidas pelo fabricante por usinagem ou esmerilhamento ao
metal são, e as áreas reparadas serão alisadas acompanhando o contorno da conexão
acabada.
Exceto para conexões conforme MSS-SP-75, a espessura da parede em todos os pontos
será no mínimo a espessura mínima de parede especificada, ou 871/2 % da espessura
nominal de parede especificada, e os diâmetros deverão estar dentro dos limites prescritos
nas normas dimensionais aplicáveis. Fissuras superficiais (escama de peixe) mais
profundas do que 1/64 pol. [0.4 mm] serão removidas. Marcas mecânicas mais profundas do
que 1/16 pol. [1.6 mm] serão removidas.
Quando a remoção de uma descontinuidade superficial reduzir a espessura de parede
abaixo do valor mínimo especificado em qualquer ponto, a conexão estará sujeita a rejeição
ou reparo.
Após a remoção de qualquer trinca, o tê será reexaminado pelo método original. Os tês
aceitáveis serão marcados com o símbolo, PT ou MT, onde aplicável, para indicar
conformidade.
Pestanas poderão ser produzidas com o rebordo inteiro adicionado pela soldagem de um
anel, feito de chapa ou barra do mesmo grau e composição de liga, ao lado externo de uma
seção reta de tubo, desde que a soldagem seja dupla, com penetração total, e atenda aos
requisitos de pelo Capitulo 3 item 3.3 para qualificações e pelo Capitulo 2 para tratamento
térmico pós-soldagem.

3.4 - ASTM A350- 04
O aço será produzido por qualquer um dos seguintes processos primários: soleira aberta,
forno básico com oxigênio insuflado, forno elétrico, ou fusão por indução a vácuo (VIM).
A fusão primária poderá incorporar degaseificação ou refino separados, e poderá ser
seguida de fusão secundária usando refusão com eletrodo consumível na escória (ESR), ou
refusão sob vácuo com eletrodo consumível (VAR).
O aço será totalmente acalmado, para obter grão fino. O aço fundido poderá ser tratado a
vácuo antes ou durante o vazamento do lingote.
DESCARTE: Um descarte suficiente será feito para garantir isenção de defeitos de tipo
piping (Vazios de retração) prejudiciais e segregação indevida.
PROCESSO DE FORJA: O material para os forjados consistirá de lingotes, ou de blocos,
tarugos, placas ou barras forjadas, laminadas ou de lingotamento contínuo.
Exceto para todos os tipos de flanges, as peças ocas e de formato cilíndrico poderão ser
usinadas de barras laminadas ou materiais tubulares sem costura, desde que o
comprimento axial da peça seja aproximadamente paralelo às linhas de fluência do metal do
bloco.
Outros componentes, excluindo todos os tipos de flanges, poderão ser usinados de barras
laminadas a quente ou forjadas até e incluindo NPS 4. Cotovelos, curvas de 180°, tês, e tês
de cabeçote não poderão ser usinados diretamente de barras.
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3.5 - ASTM A403 - 04
As operações de forjamento ou conformação poderão ser executadas por martelamento,
prensagem, perfuração, extrusão, recalque, calandragem, dobramento, soldagem por fusão,
usinagem, ou por uma combinação de duas ou mais destas operações.
O processo de conformação será aplicado de tal forma que não venha a causar defeitos
danosos às conexões. Todas as conexões serão térmicamente tratadas em conformidade
CAPITULO 4. As conexões do Grau WP encomendadas como Classe S serão de
construção sem costura, e deverão satisfazer aos requisitos de ASME B16.9 ou MSS SP-79.
As conexões do Grau WP encomendadas como Classe W deverão atender aos requisitos
de ASME B16.9 e:
• Terão todas as soldas tubulares feitas por usina ou pelo fabricante da conexão com
a adição de metal de enchimento examinado radiograficamente ao longo de todo o
seu comprimento conforme Parágrafo UW-51 da Seção VIII, Div. I do código ASME .
• Não é exigida inspeção radiográfica em soldas de costura longitudinais únicas feitas
pelo fabricante do tubo base, se executadas sem a adição de metal de enchimento.
• Não é requerida inspeção radiográfica em soldas de costura longitudinais por fusão
feitas pelo fabricante da conexão quando as seguintes condições tiverem sido
atendidas:
o Sem adição de metal de enchimento.
o Apenas um passe de solda por costura.
o Solda de fusão de um lado somente.
• Ao invés do exame radiográfico, as soldas feitas pelo fabricante da conexão poderão
ser inspecionadas por ultra-som em conformidade com o Apêndice 12 da Seção VIII,
Div. I, do código ASME.
As conexões do Grau WP encomendadas como Classe WX deverão atender aos requisitos
de ASME B16.9 e terão todas as suas soldas, sejam elas feitas pelo fabricante da conexão
ou pelo fabricante do material base, examinadas por radiografia ao longo do seu
comprimento total, em conformidade com o, UW-51 da Seção VIII, Div. I do código ASME.
As conexões do Grau WP encomendadas como Classe WU deverão atender aos requisitos
de ASME B16.9 e terão todas as suas soldas, sejam elas feitas pelo fabricante da conexão
ou pelo fabricante do material base, examinadas por ultra-som ao longo do seu comprimento
total, em conformidade com o Apêndice 12 da Seção VIII, Div. I, do código ASME.
O exame radiográfico ou ultra-sônico das soldas para esta classe de conexões poderá ser
realizado, a critério do fabricante, antes ou após a conformação.
O pessoal designado para os ENDs deverá ser qualificado em conformidade com a norma
SNT-TC-1A ou pelo sistema Petrobras SNQC (Serviço Nacional de Qualificação e
Certificação).
As conexões do Grau CR deverão atender aos requisitos de MSS SP-43, e não requerem
exames não-destrutivos.
Todas as conexões deverão ter os soldadores, operadores de solda e procedimentos de
soldagem qualificados sob as exigências da Seção IX do código ASME, exceto que as
soldas no tubo base feitas sem a adição de metal de enchimento não requerem tal
qualificação.
Todas as juntas soldadas com metal de adição deverão ser acabadas conforme os
requisitos do Parágrafo UW-35 (a) da Seção VIII, Divisão I, do código ASME.
Conexões usinadas de barra serão limitadas a NPS 4 ou abaixo. Cotovelos, curvas de 180°,
tês, e tês de cabeçote não deverão ser usinados diretamente de barras.
Todos os tampões usinados de barra serão examinados por líquido penetrante em
conformidade com o Requisito Complementar S52 da Especificação A 960.
É permitido enchimento com solda para correção dimensional de áreas não preenchidas
durante a conformação a frio de pestanas.
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Não será exigido exame radiográfico do enchimento com solda, desde que os seguintes
passos sejam seguidos:
• O procedimento de soldagem e os soldadores ou operadores de solda atendam aos
requisitos de Seção IX do código ASME.
• O recozimento for realizado após soldagem e antes da usinagem.
• Todas as superfícies da solda forem examinadas com líquido penetrante de acordo
com o Apêndice 8 da Seção VIII,Divisão 1 do código ASME.
• O reparo de áreas da solda é permitido, porém os tópicos acima devem ser
repetidos.
As pestanas poderão ser produzidas com o rebordo inteiro adicionado como metal de solda
a uma seção reta de tubo, desde que a soldagem atenda aos requisitos da Seção IX do
código ASME para qualificações e da CAPITULO 4 para tratamento térmico pós-soldagem.
• Grade WP classe W: É exigida inspeção radiográfica da solda.
• Grade WP classe WX; É exigida inspeção radiográfica de todas as soldas.
• Grade WP classe WU: É exigida inspeção ultra-sônica de todas as soldas.
• Grade CR: Não é requerido exame não-destrutivo.
As pestanas poderão ser produzidas com o rebordo inteiro adicionado pela soldagem de um
anel, feito de chapa ou barra do mesmo grau e composição de liga, ao lado externo de uma
seção reta de tubo, desde que a solda seja dupla, a junta seja de penetração total, e atenda
aos requisitos da Seção IX do código ASME para qualificações e da Seção 6 para
tratamento térmico pós-soldagem.
• Grade WP classe W: É exigida inspeção radiográfica das soldas, feitas com a adição
de material de enchimento.
• Grade WP classe WX; É exigida inspeção radiográfica de todas as soldas, feitas com
ou sem a adição de metal de enchimento.
• Grade WP classe WU: É exigida inspeção ultrasônica de todas as soldas, feitas com
ou sem a adição de metal de enchimento.
• Grade CR: Não é requerido exame não-destrutivo.
Após o tratamento térmico final, todas as conexões de aço “Grau-H” deverão ter um
tamanho de grão 7 ou mais grosso, de acordo com os Métodos de Testes E 112.

3.6 - ASTM A420 - 05
As operações de forjamento ou conformação poderão ser executadas por martelamento,
prensagem, perfuração, extrusão,recalque, trabalho, dobramento, soldagem por fusão,
usinagem,ou por uma combinação de duas ou mais destas operações. O processo de
conformação será aplicado de tal forma que não venha a causar defeitos danosos às
conexões.
Todas as soldas, incluindo aquelas em produtos tubulares dos quais as conexões são
fabricadas, serão executadas por soldadores, operadores de solda e procedimentos de
soldagem qualificados sob as disposições da Seção IX do código ASME, tratados
térmicamente conforme CAPITULO 4 desta documento, e submetidos a exames nãodestrutivos (END) ao longo da extensão total de cada solda.A radiografia das soldas será
realizada antes ou após a conformação, a critério do fabricante.
O pessoal designado para os ENDs será qualificado em conformidade com SNT-TC-1A ou
no caso de fornecimento para a Petrobras deverá ser qualificado pelo sistema SNQC.
As juntas soldadas das conexões terão acabamento de acordo com os requisitos do
Parágrafo UW-35 da Seção VIII, Divisão 1, do código ASME.
Pestanas poderão ser produzidas com o rebordo inteiro adicionado por soldagem de um
anel, fabricado de chapa ou barra do mesmo grau e composição de liga, ao lado externo de
uma seção reta de tubo, desde que a solda seja dupla, de penetração total, e satisfaça aos
requisitos da Seção IX do código ASME para qualificações e radiografia utilize pessoal
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qualificado em conformidade com SNT-TC-1A ou no caso de fornecimento para a Petrobras
deverá ser qualificado pelo sistema SNQC, e do CAPITULO 4 para tratamento térmico póssoldagem.

3.7 - ASTM A960 - 04
As operações de forjamento ou conformação poderão ser executadas por qualquer um dos
métodos incluídos na especificação individual do produto.
Componentes de formato cilíndrico oco até e incluindo NPS 4 poderão ser usinados de barra
ou material tubular sem costura, desde que o comprimento axial do componente seja
aproximadamente paralelo ao comprimento axial da conexão. Cotovelos, curvas de 180º, tês
e tês de cabeçote não deverão ser usinados diretamente de barra.
As conexões, após conformação a uma temperatura elevada, serão resfriadas a uma
temperatura abaixo da faixa crítica sob condições adequadas para prevenir danos por
resfriamento muito rápido.
Todas as classes de conexões deverão ter os soldadores, operadores de solda e
procedimentos de soldagem devidamente qualificados sob os requisitos da Seção IX do
código ASME, exceto que as soldas do fabricante original do tubo feitas sem adição de
material de enchimento não exigem tal qualificação.

3.8 - ASTM A961 - 02
A peça acabada será fabricada a partir de um forjado que esteja tão próximo quanto
praticável do tamanho ou formato acabado. Poderão ser usados materiais base alternativos,
porém com as seguintes exceções e requisitos:
Barra:Flanges, cotovelos, curvas em U, tês, não poderão ser usinados diretamente de barra.
Outras peças cilíndricas ocas até, e incluindo NPS 4, poderão ser usinadas a partir de barra,
desde que o comprimento axial da peça seja aproximadamente paralelo às linhas de
fluência do metal do bloco base.
Tubos sem costura: Flanges não poderão ser usinados diretamente de tubos sem costura.
Outras peças cilíndricas ocas até, e incluindo NPS 4, poderão ser usinadas a partir de tubos
sem costura, desde que o comprimento axial da peça seja aproximadamente paralelo às
linhas de fluência do metal do bloco base.
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4 - TRATAMENTO TÉRMICO.
4.1 - ASTM A105/A 105/M - 05
Somente os seguintes componentes de tubulação, cobertos por esta norma, requerem
tratamento:
- Flanges acima da Classe 300.
- Flanges de construção especial onde a pressão de projeto à temperatura de projeto
exceda a faixa de pressão-temperatura da Classe 300, Grupo 1.1.
- Flanges de construção especial onde a pressão de projeto ou temperatura de projeto não
sejam conhecidas.
- Componentes de tubulação exceto flanges, que sejam maior do que NPS 4 e superior à
Classe 300.
- Componentes de tubulação de Classe Especial exceto flanges, que sejam maior do que
NPS 4 e quando a pressão de trabalho à temperatura de operação exceda os valores
listados para a Classe 300 Especial, Grupo 1.1.
- O tratamento térmico, quando requerido por esta norma, será recozimento, normalização,
normalização e revenimento, têmpera e revenimento, de acordo com a Especificação A
961.

4.2 - ASTM A182/A 182/M – 05a
4.2.1 - Após o trabalho a quente, os forjados serão resfriados a uma temperatura abaixo de
1000 °F [538 °C] antes do tratamento térmico, conforme os requisitos da Tabela 1.
Aços de Baixa Liga e Aços Ferríticos e Martensíticos: Serão submetidos a tratamento
térmico em conformidade com os requisitos 4.2.1 e a Tabela 4.1.
Têmpera em Líquido: Quando acordado com o comprador, será permitida têmpera em
líquido seguida de revenimento, desde que sejam utilizadas as temperaturas da Tabela 4.1.
Marcação: Os componentes que forem resfriados em líquido e revenidos deverão ser
marcados “QT”.
Alternativamente, os Graus F 1, F 2, e F 12, Classes 1 e 2, poderão ser submetidos a um
tratamento térmico de 650 °C mínimo após a conformação final a quente ou a frio.
Aços Inoxidáveis Austeníticos e Ferrítico-Austeníticos: Serão submetidos a tratamento
térmico em conformidade com os requisitos de 4.2.1 e Tabela 4.1.
Alternativamente, imediatamente após o trabalho a quente, enquanto a temperatura do
forjado não estiver abaixo da temperatura mínima de solubilização especificada na Tabela
4.1, os forjados fabricados de graus austeníticos (exceto os graus F 304H, F 316H, F 321,
F 321H, F 347, F 347H, F 348, e
F 348H) poderão ser individualmente submetidos a
esfriamento rápido em conformidade com os requisitos da Tabela 4.1.
O tratamento térmico dos forjados poderá ser executado antes da usinagem.
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TABELA 4.1
Grau

Tipo de Tratº Térmico

Temperatura de Austenitização/Solubilização,
Mínima ou Faixa, °F (°C)A

Meio de
Resfriamento

Resfriar à Têmpera
Abaixo de °F (°C)

Temp. de Revenimento,
Minima ou Faixa, °F (°C)

Aços de Baixa Liga
F1
F2
F5, F 5a
F9
F 10
F 91
F 92
F 122
F 911
F 11, Classes 1, 2, 3
F 12, Classes 1, 2
F 21, F 3V, F 3VCb
F 22, Classes 1, 3
F 22V
F 23
F 24
FR
F 36, Classe 1
F 36, Classe 2

recozimento
normalização e revenimento
recozimento
normalização e revenimento
recozimento
normalização e revenimento
recozimento
normalização e revenimento
solubilização e têmpera
normalização e revenimento
normalização e revenimento
normalização e revenimento
normalização e revenimento
recozimento
normalização e revenimento
recozimento
normalização e revenimento
recozimento
normalização e revenimento
recozimento
normalização e revenimento
normalização e revenimento
ou têmpera e revenimento
normalização e revenimento
normalização e revenimento
recozimento
normalização
normalização e revenimento
normalização e revenimento
normalização e revenimento
têmpera e revenimento

1650 [900]
1650 [900]
1650 [900]
1650 [900]
1750 [955]
1750 [955]
1750 [955]
1750 [955]
1900 [1040]
1900-1975 [1040-1080]
1900-1975 [1040-1080]
1900-1975 [1040-1080]
1900-1975 [1040-1080]
1650 [900]
1650 [900]
1650 [900]
1650 [900]
1750 [955]
1750 [955]
1650 [900]
1650 [900]
1650 [900]

resfriamento no forno
resfriamento ao ar
resfriamento no forno
resfriamento ao ar
resfriamento no forno
resfriamento ao ar
resfriamento no forno
resfriamento ao ar
líquido
resfriamento ao ar
resfriamento ao ar
resfriamento ao ar
resf. ao ar ou líquido
resfriamento no forno
resfriamento ao ar
resfriamento no forno
resfriamento ao ar
resfriamento no forno
resfriamento ao ar
resfriamento no forno
resfriamento ao ar
resf. ao ar ou líquido

1900-1975 [1040-1080]

resfriamento ao ar
resfriam. acelerado
resf. ao ar ou líquido
resfriamento no forno
resfriamento ao ar
resfriamento ao ar
resfriamento ao ar
resfriamento ao ar
resf. acelerado ao ar
ou líquido

1800-1975 [980-1080]
1750 [955]
1750 [955]
1750 [955]
1650 [900]
1650 [900]
1650 [900]

B

B

B

1150 [620]

B

B

B

1150 [620]

B

B

B

1250 [675]

B

B

B

1250 [675]

500 [260]

B

B

1350-1470
1350-1470
1350-1470
1365-1435

B
B
B
B

B

B

1150 [620]

B

B

B

1150 [620]

B

B

B

1250 [675]

B
B
B

B

[730-800]
[730-800]
[730-800]
[740-780]

B

1250 [675]
1250 [675]
1350-1470 [730-800]

B
B

1350-1470 [730-800]

B

B

B

B

B

1250 [675]
1100 [595]
1100 [595]
1100 [595]

B
B

Aços Inoxidáveis
Martensíticos
F 6a Classe 1

F 6a Classe 2

F 6a Classe 3
F 6a Classe 4
F 6b
F 6NM

recozimento
normalização e revenimento
revenimento
recozimento
normalização e revenimento
revenimento
recozimento
normalização e revenimento
recozimento
normalização e revenimento
recozimento
normalização e revenimento
normalização e revenimento

não especificada
não especificada
não requerida
não especificada
não especificada
não requerida
não especificada
não especificada
não especificada
não especificada
1750 [955]
1750 [955]
1850 [1010]

resfriamento no forno
resfriamento ao ar

B

B

400 [205]

B

B

1325 [725]
1325 [725]

resfriamento no forno
resfriamento ao ar

B

B

400 [205]

B

B

1250 [675]
1250 [675]

resfriamento no forno
resfriamento ao ar
resfriamento no forno
resfriamento ao ar
resfriamento no forno
resfriamento ao ar
resfriamento ao ar

B

B

400 [205]

1100 [595]

B

B

400 [205]

1000 [540]

B

B

400 [205]
200 [95]

1150 [620]
1040-1120 [560-600]

B

B

B

B

B

B

Aços Inoxidáveis Ferríticos
F XM-27 Cb
F 429
F 430

recozimento
recozimento
recozimento

1850 [1010]
1850 [1010]
não especificada

resfriamento no forno
resfriamento no forno
resfriamento no forno
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TABELA 4.1 (continuação)

Grau

Tipo de Tratº Térmico

Temperatura de Austenitização/Solubilizãção,
Mínima ou Faixa°F (°C)A

Meio de
Resfriamento

Resfriar à Têmpera
Abaixo de °F (°C)

Temp. de Revenimento,
Mínima ou Faixa °F (°C)

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]

B

500
500
500
500
500
500
175
500
500
500

[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[260]
[80]
[260]
[260]
[260]

B

Aços Inoxidáveis Austeníticos
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

304
304H
304L
304N
304LN
309H
310
310H
310MoLN
316
316H
316L
316N
316LN
317
317L
347
347H
348
348H
321
321H
XM-11
XM-19
20
44
45
46
47
48
49
56
58
62
63
64
904L

solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera

1900 [1040]
1900 [1040]
1900 [1040]
1900 [1040]
1900 [1040]
1900 [1040]
1900 [1040]
1900 [1040]
1900–2010 [1050–1100]
1900 [1040]
1900 [1040]
1900 [1040]
1900 [1040]
1900 [1040]
1900 [1040]
1900 [1040]
1900 [1040]
2000 [1095]
1900 [1040]
2000 [1095]
1900 [1040]
2000 [1095]
1900 [1040]
1900 [1040]
1700-1850 [925-1010]
2100 [1150]
1900 [1040]
2010-2140 [1100-1140]
1900 [1040]
1900 [1040]
2050 [1120]
2050-2160 [1120-1180]
2085 [1140]
2025 [1105]
1900 [1040]
2010-2140 [1100-1170]
1920-2100 [1050-1150]

líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Aços Inoxidáveis Ferríticos-Austeníticos
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

50
51
52C
53
54
55
57
59
60
61

solubilização e têmpera
solubilização e têmpera

1925 [1050]
1870 [1020]

solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera
solubilização e têmpera

1880 [1025]
1920-2060 [1050-1125]
2010-2085 [1100-1140]
1940 [1060]
1975-2050 [1080-1120]
1870 [1020]
1920-2060 [1050-1125]

líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido
líquido

A

Mínimo, a menos que a faixa de temperatura seja listada.

B

Não aplicável.

C

O Grau F 52 será tratado para solubilização em uma faixa de 1825 a 1875 °F [995 a 1025 °C] por 30 min/pol. de espessura, e esfriado em água.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
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4.3 - ASTM A234/A 234/M – 05a
As conexões, após conformação a uma temperatura elevada, serão resfriadas a uma
temperatura abaixo da faixa crítica sob condições adequadas para impedir defeitos danosos
causados por esfriamento muito rápido, mas em nenhuma hipótese mais rapidamente do
que a velocidade de resfriamento em ar parado devendo atender as especificações da A
960/A960M.
Conexões WPB, WPC e WPR:
Conexões conformadas a quente, nas quais a a temperatura final de conformação seja
acima de 620 °C e abaixo de 980 °C, não requerem tratamento térmico desde que elas
sejam resfriadas em ar parado.
Conexões conformadas ou forjadas a uma temperatura superior a 980 °C, deverão ser
recozidas, normalizadas, ou normalizadas e revenidas. Conexões forjadas a quente NPS 4
ou menores não requerem tratamento térmico.
Conexões acima de NPS 12, produzidas por aquecimento local de uma parte da conexão e
conformadas a qualquer temperatura, deverão ser subseqüentemente recozidas,
normalizadas, ou normalizadas e revenidas. Porém está regra não se aplica à cotovelos,
tês, reduções e pestanas, com um teor de carbono inferior a 0.26%, NPS 12 e abaixo.
Conexões conformadas a frio, nas quais a operação final de deformação seja realizada a
uma temperatura abaixo de 620 °C, deverão ser normalizadas, ou submetidas a alívio de
tensão na faixa de 595 a 690 °C.
Conexões, produzidas mediante soldagem e com espessuras nominais de parede na junta
soldada de 19 mm ou acima, deverão sofrer tratamento térmico após soldagem na faixa de
595 a 675 °C, ou de acordo com o próximo parágrafo.
Outras conexões (exceto WPB, WPC e WPR):
Conexões de Graus WP1, WP11 Classe 1, WP11 Classe 2, WP11 Classe 3, WP12 Classe
1, WP12 Classe 2, WP22 Classe 1, WP22 Classe 3, WP5 e WP9, serão fornecidas na
condição de recozido pleno, recozido isotérmicamente, oub normalizado e revenido. Se
normalizadas e revenidas, a temperatura de revenimento para WP11 Classe 1, WP11
Classe 2, WP11 Classe 3, WP12 Classe 1 e WP12 Classe 2, não deve ser inferior a 620 °C;
para os Graus WP5, WP9, WP22 Classe 1 e WP22 Classe 3, a temperatura de revenimento
não deve ser inferior a 675 °C]
Conexões de Graus WP1, WP12 Classe 1, ou WP12 Classe 2, sejam conformadas a quente
ou a frio, deverão receber tratamento térmico final a 650 °C.
As conexões de todas as espessuras, produzidas por soldagem após o tratamento térmico
supra especificado, serão submetidas a tratamento térmico pós-soldagem a uma
temperatura superior à prescrita acima para revenimento, exceto que o Grau WP1 que deve
ser térmicamente tratado após soldagem somente quando a espessura nominal de parede
na junta soldada for de 13 mm ou superior.
O Grau WP911 será normalizado na faixa de temperatura de 1040 a 1080 °C, e revenido na
faixa de temperatura de 740 a 780 °C como tratamento térmico final.

4.4 - ASTM A350/A 350/M – 04a
Após o trabalho a quente e antes do reaquecimento para tratamento térmico, o forjado
deverá ser submetido a um resfriamento abaixo da faixa de transformação.
Os forjados (exceto Grau LF787) serão fornecidos na condição normalizada, ou normalizada
e revenida, ou de têmperada e revenida, Conforme descrito abaixo:
Normalização: Aquecer a uma temperatura que produza uma estrutura austenítica,
mantendo-a por tempo suficiente para atingir uma temperatura uniforme por toda a peça
então resfriar uniformemente ao ar parado.
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Normalização e revenimento: Seguinte a normalização, reaquecer a peça à 590°C no
mínimo e manter à temperatura por um mínimo de 30 minutos/pol e então resfriar ao ar
parado.
Têmpera e revenimento: Aquecer os forjados até a sua austenitização plena seguido de
têmpera em um meio líquido adequado, ou utilizando um processo de estágios múltiplos
através do qual o forjado é primeiramente totalmente austenitizado e rapidamente resfriado,
a seguir reaquecido até reaustenitização parcial, seguido de têmpera em um meio líquido
adequado. Todos os forjados submetidos a têmpera serão revenidos por reaquecimento até
uma temperatura entre 590 °C e a menor temperatura de transformação,
mantendo-se à temperatura por um mínimo de 30 min./pol. E resfriar ao ar parado.

ASTM A403/A 403/M – 04
Todas as conexões serão tratadas termicamente. Os graus H, requerem solubilização a
parte;
O procedimento de tratamento térmico, consiste em solubilização das conexões a uma
temperatura mínima de 1040°C até que os carbonetos de cromo se dissolvam, resfriando-se
a seguir a uma taxa suficiente para evitar nova precipitação.
Temperaturas de solubilização acima de 1065°C podem prejudicar a resistência a corrosão
intergranular após subseqüente exposição a condições de sensitização em 321, 321H, 347
e 347H.
Toda soldagem deverá ser executada antes do tratamento térmico. As conexões usinadas
diretamente de forjados e barras
submetidos a solubilização não precisam ser re-solubilizadas.

ASTM A420/A 420/M – 05
Todas as conexões deverão ser fornecidas normalizada, normalizada e revenida, recozida,
ou temperada e revenida. Toda soldagem deverá ser realizada antes do tratamento térmico
de austenitização.
Após conformação, as conexões serão submetidas a resfriamento abaixo da faixa crítica
antes de se aplicar um dos tratamentos térmicos supra citados.
Quando as conexões tiverem de ser submetidas a tratamento térmico pós-soldagem (TTAT)
e posteriormente soldada as amostras deverão sofrer o mesmo TTAT indicado na Tabela
4.2, salvo prescrito em contrário no pedido.

A 2 pol. [51 mm] de espessura e acima. A velocidade de resfriamento não deverá ser inferior a 300°F [150 °C] por hora até
uma temperatura de 600 °F [315 °C].

ASTM A960/A 960/M – 04a
Para as conexões que exigirem tratamento térmico deverão ser adotandos os seguintes
procedimentos:
Recozimento pleno: As conexões serão reaquecidas uniformemente até uma temperatura
acima da faixa de transformação e, após um período de espera suficiente nesta
temperatura, resfriadas lentamente até uma temperatura abaixo da faixa de transformação.
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Solubilização: As conexões serão aquecidas até uma temperatura que faça com que os
carbonetos entrem em solução, e a
seguir submetidas a têmpera em água ou esfriadas rapidamente por outros meios para
impedir nova precipitação.
Recozimento Isotérmico: Consiste em austenitização de uma liga ferrosa, resfriando-se a
seguir e mantendo dentro de uma faixa de temperatura na qual a austenita se transforma
em um agregado de ferrita-carboneto relativamente brando.
Normalização: As conexões serão reaquecidas uniformemente até uma temperatura acima
da faixa de transformação, e a seguir resfriadas ao ar à temperatura ambiente.
Revenimento e tratamento térmico pós-soldagem: As conexões deverão se reaquecidas até
a temperatura prescrita abaixo da faixa de transformação, mantidas à temperatura pelo
período maior do que ½ h. ou 1 h./pol., e resfriadas ao ar parado.
Alivio de tensão: As conexões serão aquecidas uniformemente até a faixa a temperatura de
alívio de tensão selecionada. A temperatura não deverá variar mais do que ±14°C em
relação à temperatura selecionada.
Têmpera e revenimento: As conexões serão totalmente austenitizadas e imediatamente
submetidas a têmpera em um meio líquido adequado. As conexões temperadas serão
reaquecidas até uma temperatura mínima de 590°C e resfriadas ao ar parado.

ASTM A961 – 02
O material que exija tratamento térmico deverá ser tratado utilizando os seguintes
procedimentos:
Recozimento total: O material deverá ser reaquecido uniformemente até a uma temperatura
superior à faixa de transformação e, mantido por tempo suficiente a esta temperatura,
resfriado lentamente até a uma temperatura abaixo da faixa de transformação.
Recozimento em solução: O material deverá ser aquecido até a uma temperatura que faça
com que os carbonetos de cromo entrem em solução e, a seguir, resfriado em água ou
resfriado rápidamente por outros meios de forma a evitar reprecipitação.
Recozimento isotérmico: O recozimento isotérmico consistirá da austenitização de uma liga
ferrosa e, a seguir, resfriamento até e mantendo dentro da faixa de temperatura na qual a
austenita se transforme em um agregado ferrita-carboneto relativamente brando.
Normalização: O material será reaquecido uniformemente até a uma temperatura acima da
faixa de transformação, e a seguir resfriado ao ar à temperatura ambiente.
Revenimento e Tratamento Térmico Pós-Soldagem: O material será reaquecido até a
temperatura prescrita abaixo da faixa de transformação, mantendo uma temperatura maior
que 30 minutos ou 1 hora/pol., e resfriado em ar parado.
Alívio de tensão: O material será uniformemente aquecido até a temperatura de alívio de
tensão selecionada. A temperatura não deverá variar do valor selecionado mais do que ±
14°C.
Têmpera e revenido: O material será completamente austenitizado e resfriado
imediatamente em um meio líquido adequado. As conexões temperadas serão reaquecidas
até a uma temperatura mínima de 590°C e resfriadas em ar parado
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5 - PROPRIEDADES MECÂNICAS
5.1 - ASTM A105/A 105/M – 05
O material deverá atender aos requisitos de propriedades mecânicas prescritas na Tabela
5.1 e na Tabela 5.2.

TABELA 5.1 – Requisitos Mecânicos
Resistência à tração, min., psi [Mpa]

70.000 [485]

Limite de escoamento, min., psi [Mpa]

36.000 [250]

Alongamento em 2 pol. ou 50 mm, min., %:
Alongamento mínimo básico para paredes de espessura 5/16”
[7.9 mm] e acima, testes de prova

30

Alongamento quando for usado corpo de prova cilíndrico de
comprimento padrão 2” (50mm) ou proporcionalmente menor
com o comprimento útil igual a 4D

22

Alongamento para testes de prova, uma dedução para cada
decréscimo de 1/32” [0.8mm] na espessura de parede abaixo de
5/16” [7.9 mm] desde o alongamento mínimo básico dos pontos
percentuais da Tabela 5.2

1.50C

Redução de área, min., % 2

30

Dureza, HB, máx.

187

Obs.:
1 – Quanto ao Alongamento Consultar valores mínimos computados na Tabela 5.2.
2 – Redução de área somente para corpos de prova cilíndricos.

TABELA 5.2 – Valores Mínimos Computados
Espessura de Parede
pol.
mm
5/16 (0.312)
9/32 (0.281)
¼ (0.250)
7/32 (0.219)
3/16 (0.188)
5/32 (0.156)
1/8 (0.125)
3/32 (0.094)
1/16 (0.062)

Alongamento em 2” ou 50 mm, mín., %
7.9
7.1
6.4
5.6
4.8
4.0
3.2
2.4
1.6

30.00
28.50
27.00
25.50
24.00
22.50
21.00
19.50
18.00

Obs.:
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1 – A tabela acima apresenta os valores de alongamento mínimo computados para cada
decréscimo de 1/32” (0.8 mm) na espessura da parede.
2 – Quando a espessura de parede se situar entre dois valores mostrados acima, o valor de
alongamento mínimo é determinado pela seguinte equação:
E = 48T + 15.00
Onde:
E = alongamento em 2 pol. ou 50 mm, %, e
T = espessura efetiva do corpo de prova, em [mm].
Para forjados normalizados, normalizados e revenidos, ou temperados e revenidos, o eixo
central do corpo de prova corresponderá ao plano ¼ T ou posição mais profunda, onde T é
a máxima espessura tratada termicamente do forjado representado.
Além disso, para forjados temperados e revenidos, o comprimento médio do corpo de prova
será de pelo menos T de qualquer segunda superfície tratada termicamente. Quando a
espessura da seção não permita este posicionamento, o corpo de prova será colocado o
mais próximo possível da locação prescrita.
Testes de Tração:
Será realizado um teste de tração para corrida dos componentes como-forjados, um teste de
tração para cada carga de tratamento térmico. Se mais de uma corrida estiver incluída em
tal carga, cada corrida deverá ser testada.
Quando as temperaturas de tratamento térmico forem as mesmas e os fornos (tanto do tipo
batelada como contínuo) forem controlados na faixa de ± 25°F (± 14°C) e equipados com
pirômetros registradores que permitam indicação total do tratamento térmico, será requerido
um teste de tração para cada corrida ao invés de um teste para cada corrida em cada carga
de tratamento térmico. O material do corpo de prova será incluído em uma carga do forno.
O teste será realizado de acordo com os Métodos e Definições de Teste A 370. Deverá ser
usado o maior corpo de prova cilíndrico executável conforme descrito nos Métodos e
Definições de Teste A 370 ser, exceto quando peças de forma cilíndrica oca forem usinadas
de tubulares sem costura. O comprimento útil para medição do alongamento será de quatro
vezes o diâmetro da seção de teste. Quando peças de forma cilíndrica oca forem usinadas
de materiais tubulares sem costura, poderão ser utilizados testes de prova.
Poderão ser aceitos na base de dureza somente, forjados muito pequenos para permitir um
corpo de prova reduzido com diâmetro de 5.35 ou maior (ver Métodos e Definições de Teste
A 370) paralelo à dimensão de usinagem máxima, e produzido em equipamento inadequado
para produção de uma barra de teste forjada separadamente tal como uma prensa
automática ou semi-automática. Um por cento dos forjados por lote ou dez forjados, o que
for em número menor, serão selecionados aleatoriamente, preparados e testados usando o
teste padrão Brinell descrito nos Métodos e Definições de Teste A 370. Os locais dos
entalhes ficarão a critério do fabricante, porém deverão ser selecionados como
representativos do forjado como um todo. Será requerido um entalhe por forjado, porém
entalhes adicionais poderão ser feitos para estabelecer a dureza representativa. A dureza
de todos os forjados assim testados será de 137 a 287 HB inclusive.
Obs.: Um lote é definido como o produto de uma corrida de usina ou, se tratado
termicamente, como o produto de uma corrida de usina por carga do forno.
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Testes de Dureza:
Exceto nos casos onde apenas um forjado seja produzido, um mínimo de dois forjados
serão submetidos a teste de dureza por batelada ou vaza contínua, com a finalidade de
garantir que os forjados estejam dentro dos limites de dureza da Tabela 5.1.
Quando apenas um forjado for produzido, ele será submetido a teste de dureza com o fim
de assegurar que ele esteja dentro dos limites de dureza mostrados na Tabela 5.1.
O comprador poderá se certificar de que os requisitos tenham sido atendidos, mediante
teste em qualquer ponto do forjado, desde que tal teste não inutilize o forjado.

5.2 - ASTM A182/A 182M – 05
O material deverá atender aos requisitos quanto às propriedades mecânicas para o grau
encomendado listados na Tabela 5.3.
As amostras para os testes mecânicos serão obtidas de forjados de produção, ou de peças
em bruto (blanks) para teste forjado separadamente e preparadas do bloco usado para
fabricar o produto acabado. Em um ou outro caso, as amostras não serão removidas até
após todo o tratamento ter sido concluído. Se for necessária soldagem de reparo, as
amostras não serão removidas até após ter sido concluído o tratamento térmico póssoldagem, exceto para graus ferríticos quando o tratamento térmico pós-soldagem for
conduzido a pelo menos 30 °C abaixo da temperatura de revenimento efetiva. Quando
forem usadas peças em bruto para teste, elas deverão receber aproximadamente o mesmo
trabalho do produto acabado. As peças em bruto para teste serão tratadas termicamente
com o produto acabado, e deverão se aproximar da seção transversal máxima dos forjados
que elas representam.
Para forjados normalizados e revenidos, ou temperados e revenidos, o eixo central da
amostra deverá corresponder ao plano ¼ T ou posição mais profunda, onde T é a espessura
máxima tratada do forjado representado. Adicionalmente, para forjados temperados e
revenidos, a parte central da amostra de teste será pelo menos T a partir de qualquer
segunda superfície tratada. Quando a espessura da seção não permitir este
posicionamento, a amostra será colocada o mais próximo possível da locação prescrita,
conforme acordado entre o comprador e o fornecedor.
Mediante prévia aprovação do comprador, a amostra para forjados de aço ferrítico poderá
ser extraída a uma profundidade (t) correspondente à distância a partir da área de tensão
significativa até a superfície termicamente tratada mais próxima, e a pelo menos duas vezes
a distância (2 t) a partir de qualquer segunda superfície. Todavia, a profundidade de teste
não deverá ser mais próxima do que 19 mm de uma superfície tratada, e mais próxima do
que 38 mm da segunda superfície tratada. Este método de locação de amostra se aplicaria
normalmente a peças de contorno forjado, ou a peças com áreas de seção transversal
espessas onde o teste a 1/4 T X T for impraticável. Os desenhos indicando as locações
exatas de teste serão aprovados pelo comprador quando este método for usado.
Amortecedores Metálicos – As distâncias requeridas a partir das superfícies termicamente
tratadas poderão ser obtidas com amortecedores metálicos, ao invés de extensões
integrais. O amortecedor poderá ser fabricado em aço carbono ou aço de baixa liga, e será
unido ao forjado com uma solda de penetração parcial que sele a superfície prolongada. As
amostras serão locadas a um mínimo de 13 mm a partir da superfície prolongada do forjado.
Os amortecedores deverão ser removidos e as áreas soldadas submetidas a ensaio de
partícula magnética a fim de assegurar isenção de trincas, a menos que as áreas soldadas
sejam completamente eliminadas por posterior usinagem.
Para aços de baixa liga recozidos, aços inoxidáveis ferríticos, e aços inoxidáveis
martensíticos, bem como para aços inoxidáveis austeníticos e ferrítico-austeníticos, a
amostra poderá ser extraída de qualquer locação conveniente.
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Ensaios de Tração:
Aços de Baixa Liga, e Aços Inoxidáveis Ferríticos e Martensíticos: Será realizado um
ensaio de tração para cada corrida em cada carga de tratamento térmico.
Quando os ciclos de tratamento térmico forem os mesmos e os fornos (seja de batelada ou
do tipo contínuo) forem controlados dentro de uma faixa de ±14°C e equipados com
pirômetros registradores de forma a que registros completos do tratamento térmicos estejam
disponíveis, será requerido apenas um ensaio de tração de cada corrida para cada tipo de
forjado (vide obs. 1) e tamanho de seção, ao invés de um teste de cada corrida em cada
carga de tratamento térmico.
Obs.1—“Tipo”, neste caso, é usado para descrever o formato do forjado, tal como flange,
cotovelo, tê, etc.
Aços Inoxidáveis Austeníticos e Ferrítico-Austeníticos:
Será realizado um ensaio de tração para cada corrida.
Quando tratada termicamente, a peça bruta ou forjado utilizada para fornecer a amostra
para teste será tratada com um produto forjado acabado.
Quando for utilizado o método alternativo, a peça bruta ou forjado usada para produzir a
amostra será forjada e submetida à têmpera sob as mesmas condições de processamento
dos forjados que elas representam.
Ensaios de Dureza:
Exceto onde somente um forjado for produzido, um mínimo de duas peças por batelada ou
processamento contínuo, serão submetidas a ensaio de dureza em conformidade com os
Métodos e Definições A 370, a fim de garantir que os forjados estejam dentro dos limites de
dureza indicados para cada grau na Tabela 5.3.
O comprador poderá verificar que o requisito tenha sido cumprido mediante ensaio em
qualquer locação do forjado, desde que esse teste não inutilize o forjado.
Quando for aplicado o número reduzido de ensaios de tração, deverão ser realizados
ensaios de dureza adicionais nos forjados ou amostras, espalhados através da carga (Obs.
2). Pelo menos oito amostras serão checadas de cada carga de batelada, e pelo menos
uma verificação por hora deverá ser feita de um processamento contínuo. Quando a carga
do forno for inferior a oito forjados, cada um deles será checado. Se alguma verificação
resultar fora dos limites prescritos, o lote inteiro de forjados será re-submetido a tratamento
térmico.
Obs. 2 - O ensaio de tração é usado para determinar a capacidade e conformidade do
material, adicionalmente à identificação da adequação do ciclo de tratamento térmico.
Ensaios de dureza adicionais são requeridos quando for aplicado para garantir o ciclo de
tratamento térmico prescrito e uniformidade ao longo da carga.
Requisitos de Dureza do Entalhe para ensaio de Impacto.
Graus F3V, F3VCb e F22V.
As amostras para ensaio de impacto serão do tipo Charpy c/entalhe em V, mostrado na Fig.
11a dos Métodos e Definições A 370. A adoção de amostras reduzidas devido a limitações
de material deverá obter aprovação prévia do comprador.
As amostras para os ensaios de Charpy-V serão obtidas conforme requerido para os
ensaios de tração. Um conjunto de três amostras de Charpy-V será extraído de cada
locação de amostra de tração.
O eixo longitudinal e a parte central da amostra de impacto serão locados similarmente ao
eixo longitudinal das amostras do teste de tração. O eixo do entalhe será normal à mais
próxima superfície termicamente tratada do forjado.
Os ensaios de Charpy-V deverão atender a um valor de absorção de energia mínimo de 54
J, na média das três amostras. Apenas uma amostra de um conjunto poderá ficar abaixo de
deste valor, e deverá atingir um valor mínimo de 48 J.
A temperatura do teste de impacto será 0 °F [-18 °C]
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TABELA 5.3 – REQUISITOS DE TRAÇÃO E DUREZA
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TABELA 5.3 – REQUISITOS DE TRAÇÃO E DUREZA - CONTINUAÇÃO

NOTAS:
A Determinado pelo método do desvio a 0.2 %. Para aços ferríticos somente, o método de deformação sob carga a 0.5 %
também poderá ser usado.
B Para seções acima de 5 pol. [130 mm] de espessura, a resistência mínima à tração será de 70 ksi [485 MPa].
C Para seções acima de 5 pol. [130 mm] de espessura, a resistência mínima à tração será de 65 ksi [450 MPa].
D Longitudinal. O alongamento transversal será de 25 % em 2 pol. ou 50 mm, minímo.
E Longitudinal. A redução transversal de área será de 45 % minimo
F Para seções acima de 2 pol. [50 mm] de espessura, a resistência mínima à tração será de 106 ksi [730 MPa]; a resistência
mínima ao escoamento será de 75 ksi [515 MPa].

5.3 - ASTM A 234/A 234M – 05a
As propriedades de tração do material da conexão deverão atender aos requisitos listados
na Tabela 5.4.
Amostras cortadas tanto longitudinalmente como transversalmente serão aceitáveis para o
teste de tração. Embora a Tabela 5.4 especifique requisitos de alongamento tanto para
amostras longitudinais como transversais, não se pretende que ambos os requisitos se
apliquem simultaneamente. Ao invés disso, deve-se entender que somente o requisito de
alongamento apropriado à amostra usada seja aplicável.
Um teste de tração será feito em cada corrida de material e na mesma condição de
tratamento térmico das conexões acabadas que ela representa. A espessura da amostra
não deverá variar mais do que 6 mm em relação à espessura de
parede da conexão que ela representa. Quando forem fornecidas conexões conformadas a
frio, as amostras do material serão normalizadas ou submetidas a alívio de tensão. Os
testes de tração conduzidos nestas amostras termicamente tratadas serão considerados
como sendo as propriedades de tração das conexões conformadas a frio.
Os registros dos ensaios de tração constituirão o atestado de que o material da conexão
atende aos requisitos de tração desta especificação, desde que os tratamentos térmicos
sejam os mesmos. Se a matéria-prima não tiver sido testada, ou se a conexão não for da
mesma condição de tratamento térmico, o fabricante da conexão deverá realizar o teste
exigido em material representativo da conexão acabada de cada corrida do material base.
Dureza:
As conexões deverão ser capazes de atender aos seguintes requisitos de dureza, quando
testadas:
Conexões dos Graus WP5, WP9 e WPR: 217 HB máximo.
Conexões dos Graus WP91 e WP911: 248 HB máximo.
Conexões de todos os outros graus: 197 HB máximo.
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TABELA 5.4 – REQUISITOS DE TRAÇÃO
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5.4 – ASTM A 350/A 350M – 04a
O material deverá atender aos requisitos para propriedades de tração da Tabela 5.5.
A amostra de teste será obtida de um forjado em bruto ou acabado, ou de um
prolongamento dele.
Para forjados abaixo de 10.000 lbs. na época do tratamento térmico, ele poderá ser obtido
de protótipos forjados separadamente da mesma corrida de aço dos forjados de produção.
O protótipo de teste será reduzido por forja de uma forma similar àquela para os produtos
representados, e receberá aproximadamente o mesmo trabalho a quente e redução e o
mesmo tratamento térmico dos produtos finais representados. O material de teste será
tratado no mesmo forno ao mesmo tempo do forjado que ele representa.
A amostra será representativa de todos os forjados da mesma corrida e carga de tratamento
térmico cujas espessuras máximas não excedam aquelas do forjado ou BLANK de teste em
mais de 6 mm.
Um ensaio de tração à temperatura ambiente será realizado de cada corrida em cada carga
de tratamento térmico.
Se o tratamento térmico for realizado em um forno contínuo ou em um forno tipo intermitente
dentro de ±14°C da temperatura requerida para tratamento térmico e equipado com
pirômetros registradores de forma a disponibilizar registros completos do tratamento térmico,
e se os mesmos ciclos de tratamento térmico forem usados nos forjados representados pelo
ensaio de tração, então um ensaio de tração de cada corrida será exigido, ao invés de um
teste de tração de cada corrida em cada carga de tratamento térmico.
Locação e Orientação dos Corpos de Prova de amostra:
A amostra será removida da seção mais espessa do forjado ou Blank de teste, nas locações
descritas em acima ou o mais próximo praticável destas locações, sujeito ao tamanho e
geometria do forjado.
Para forjados ou blanks com uma espessura máxima termicamente tratada 50 mm ou
menos, o eixo longitudinal da amostra será tomado na espessura intermediária, e o seu
comprimento intermediário deverá estar a pelo menos 50 mm de uma segunda superfície
termicamente tratadas excluídas as superfícies da dimensão T.
(Isto é normalmente indicado como ½ T por 2 pol. [50 mm]).
Para forjados ou blanks de teste com uma espessura máxima após tratamento térmico, com
T superior a 2 pol. [50 mm], o eixo central da amostra será tomado a pelo menos ¼ de T da
superfície tratada mais próxima, e a pelo menos T ou 4 pol. [100 mm], o que for menor, de
qualquer segunda superfície termicamente tratada. Para forjados temperados e revenidos, o
comprimento intermediário da amostra de teste deverá estar a pelo menos T de qualquer
segunda superfície tratada. Vide Fig. 1 para locação das amostras em blanks de teste
forjados separadamente para forjados temperados e revenidos
As distâncias requeridas a partir das superfícies termicamente tratadas poderão ser obtidas
com calços metálicos ao invés de expansões inteiriças. Os calços poderão ser em aço
carbono ou de baixa liga, e serão ligados ao forjado por solda de penetração parcial que
sele a superfície calçada. As amostras serão locadas a ½ pol. [13 mm] no mínimo a partir da
superfície calçada do forjado.
Os calços serão removidos, e as áreas soldadas submetidas ensaio de partícula magnética
para garantir isenção de trincas, menos que as áreas soldadas sejam removidas por
posterior usinagem.
A amostra para teste deverá ter o seu eixo longitudinal locado em paralelo à direção do
trabalho principal do forjado ou blanks de teste.
Mediante aprovação prévia do comprador, os testes poderão ser tomados a uma
profundidade (W) correspondendo à distância desde a área de carga significativa até a
superfície termicamente tratada mais próxima, e a pelo menos duas vezes esta distância
(2W) a partir de qualquer segunda superfície. Todavia, a profundidade de teste não deverá
ser mais próxima do que ¾ pol. [19 mm] de uma superfície tratada, nem mais próxima do
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que 1½ pol. [38 mm] da segunda superfície tratada. Este método de locação do teste
aplicar-se-ia normalmente a peças com forja de contorno, ou a peças com áreas de seção
transversal grossas onde o teste a 1/4 T x T fosse impraticável. Os desenhos indicando a
locação exata dos testes serão aprovados pelo comprador quando este método for adotado.
Os ensaios serão realizados conforme os Métodos e Definições de Testes A 370. A amostra
de teste será tão grande quanto possível, e será usinada ao formato e dimensões da Fig. 5
da referida norma A 370.
Quando forem usados materiais tubulares sem costura, os ensaios serão realizados em
amostras longitudinais de acordo com o Anexo A2, Produtos Tubulares de
Aço, dos Métodos e Definições de Testes A 370.
Impacto:
O material deverá atender aos requisitos para propriedades de impacto da Tabela 5.6
quando testado à temperatura padrão aplicável da Tabela 5.7.
Quando forem utilizadas amostras reduzidas, os valores de energia de impacto obtidos
deverão atender à Tabela 5 nos valores de energia proporcionais ao tamanho padrão. Os
ensaios de impacto poderão ser feitos a temperaturas diferentes daquelas da Tabela 5.7,
desde que a temperatura do teste seja pelo menos tão baixa quanto a temperatura de
serviço prevista, e que o forjado seja devidamente marcado para identificar a temperatura de
teste registrada.
Um conjunto de teste será constituído de três amostras. O número de conjuntos de teste
deverá ser o mesmo dos ensaios de tração.
A amostra para teste será locada e orientada conforme descrito acima.
A área sob o entalhe da amostra de ensaio de impacto será usada para locar a amostra com
relação à segunda superfície termicamente tratada. A base do entalhe deverá ser
perpendicular à superfície termicamente tratada mais próxima.
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O ensaio de impacto da barra entalhada será realizado em conformidade com o
procedimento para teste de Charpy V-Notch descrito nos Métodos e Definições de Testes A
370.
As amostras de tamanho padrão mostradas na Fig. 11 da norma A 370 serão usadas para
o teste de impacto. Caso o material tenha espessura insuficiente, ou o formato do forjado
impeça um tamanho padrão, a amostra reduzida do maior tamanho possível
descrita na norma A 370 deverá ser utilizada.
Quando forem utilizadas amostras reduzidas e que representem material forjado com
espessuras iguais ou acima de 0.394 pol. [10 mm], e quando a maior amostra que se possa
obter possua uma largura ao longo do entalhe de no mínimo 8 mm, tal amostra será testada
à temperatura da Tabela 4. Quando a maior amostra que se possa obter possua uma
largura ao longo do entalhe inferior a 8 mm, a temperatura para o teste deverá ser menor do
que a temperatura da Tabela 4 pelo nível indicado na Tabela 6 para a largura efetiva da
amostra testada.
Quando forem usadas amostras reduzidas e que representem material forjado com
espessuras abaixo de 10 mm, e quando a maior amostra que se possa obter possua uma
largura ao longo do entalhe de pelo menos 80 % da espessura do forjado, a amostra será
testada à temperatura da Tabela 5.7. Quando a maior amostra que se possa obter possua
uma largura ao longo do entalhe inferior a 80 % da espessura do material, a temperatura
para o ensaio será mais baixa do que aquela da Tabela 5.7 por um nível igual à diferença
(referente à Tabela 5.9) entre a redução de temperatura correspondente à espessura do
material representado, e a redução de temperatura relativa à largura da amostra
efetivamente testada.
Exceto quando somente um forjado for produzido, um mínimo de dois forjados serão
submetidos a ensaio de dureza por fornada ou corrida contínua, com o fim de assegurar que
a dureza dos forjados não exceda a 197 HB após o tratamento térmico para obtenção das
propriedades mecânicas.
Dureza:
As medições da dureza serão efetuadas em conformidade com os Métodos e Definições de
Testes A 370. Quando apenas um forjado for produzido, ele será submetido a teste de
dureza para garantir que atenda ao máximo de 197 HB desta especificação. O comprador
poderá verificar o cumprimento deste requisito efetuando um teste em qualquer locação do
forjado, desde que tal ensaio não venha a inutilizar o forjado.
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TABELA 5.5 - PROPRIEDADES DE TRAÇÃO

TABELA 5.6 – REQUISITOS DE ENERGIA DE IMPACTO CHARPY V-NOTCH PARA
AMOSTRAS TAMANHO PADRÃO [10 X 10 mm]
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TABELA 5.7 - TEMPERATURA PADRÃO DO TESTE DE IMPACTO PARA AMOSTRAS
PADRÃO [10 x 10 mm]

TABELA 5.8 – ENERGIA EQUIVALENTE ABSORVIDA MÍNIMA EM FT-LBF [J] PARA
AMOSTRAS DE VÁRIOS TAMANHOS A
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TABELA 5.9 – REDUÇÃO DA TEMPERATURA DO TESTE DE IMPACTO CHARPY
ABAIXO DA TEMPERATURA DE TESTE DA TABELA 5.7 QUANDO A LARGURA
REDUZIDA AO LONGO DO ENTALHE FOR INFERIOR A 80% DA ESPESSURA DO
FORJADO

5.5 ASTM A 403/A 403M – 04
As propriedades de tração do material da conexão deverão atender aos requisitos da Tabela
5.10. Os ensaios e registros serão executados conforme os Métodos e Definições de Testes
A 370.
Amostras cortadas seja no sentido longitudinal como no transversal, serão aceitáveis para o
ensaio de tração.
Embora a Tabela 5.10 especifique requisitos de alongamento tanto para amostras
longitudinais como transversais, isto não significa que ambas as exigências se apliquem
simultaneamente.
Ao invés disso, entenda-se que somente o requisito de alongamento que for apropriado à
amostra utilizada seja aplicável.
Os registros do ensaio de tração feito no material base serão o atestado de que o material
da conexão atende aos requisitos desta norma, desde que os tratamentos térmicos sejam
os mesmos.
Caso a matéria-prima não tenha sido testada, ou se o seu tratamento térmico tenha sido
diferente daquele da conexão, o fabricante da conexão deverá efetuar pelo menos um
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ensaio de tração por corrida em material representativo da conexão, e na mesma condição
de tratamento térmico da conexão que ele representa.
TABELA 5.10 – Propriedades Mecânicas

5.6 ASTM A 420/A 420M – 05
As propriedades de tração do material das conexões deverão atender aos requisitos para o
grau aplicável de material listado na Tabela 5.11.
Pelo menos um teste de tração será feito em cada corrida de material e na mesma condição
de tratamento térmico das conexões acabadas que ele representa, desde que a espessura
de parede da conexão e a espessura da amostra representativa não variem mais do que ¼
pol. [6 mm]. Os resultados não precisam ser informados, a menos que o Requisito
Complementar S51 da Especificação A 960/ A 960M seja especificado.
Os registros dos ensaios de tração serão o atestado de que o material da conexão atende
aos requisitos de tração desta norma.
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TABELA 5.11 PROPRIEDADES MECÂNICAS

Propriedades para Teste de Impacto:
As propriedades de impacto da barra entalhada do metal base e do metal de solda deverão
atender aos requisitos da Tabela 5.12 ou Tabela 5.13 para o grau aplicável de material.
Quando o valor médio das três amostras igualar ou exceder o valor mínimo permitido para
uma única amostra, e o valor para mais de uma amostra for abaixo do valor médio exigido,
ou quando o valor para uma amostra for abaixo do valor mínimo permitido para uma única
amostra, será realizado um reteste de três amostras adicionais. O valor para cada uma das
amostras retestadas deverá igualar ou exceder o valor médio exigido. Quando um resultado
errático for causado por uma amostra defeituosa, ou existir uma incerteza no procedimento
de teste, será permitido um reteste.
Todo material fornecido sob esta especificação será testado quanto a resistência ao impacto
à temperatura para o respectivo grau da Tabela 5.14. Exceções a estes requisitos são
permissíveis quando acordadas entre o comprador e o produtor e especificadas na ordem
de compra, no sentido de que o ensaio de impacto seja aceitável quando feito a
temperaturas diferentes daquelas mostradas na 5.14, desde que a temperatura de teste seja
pelo menos tão baixa quanto a temperatura de serviço
pretendida, e as conexões sejam devidamente marcadas para identificar a temperatura de
teste. O teste de impacto da barra entalhada será realizado de acordo com o procedimento
para ensaio simples de choque a entalhe tipo Charpy Tipo A com entalhe em V conforme os
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Métodos e Definições de Testes A 370. Cada ensaio de impacto consistirá da quebra de três
amostras. As amostras de impacto em barra entalhada serão do tipo simples de choque a
entalhe, Charpy - tipo A com entalhe em V, conforme os Métodos e Definições de Testes A
370.
Serão usadas amostras padrão de 10 x 10 mm de seção transversal, a menos que o
material a ser testado seja de espessura insuficiente, caso em que deverão ser usadas
amostras reduzidas padrão do maior tamanho obtenível. Quando o tamanho ou formato das
conexões acabadas for insuficiente para permitir obtenção das menores possíveis amostras
padrão reduzidas de impacto, não será exigido um teste de impacto pelo fabricante da
conexão. O material do quais as amostras é tomado será termicamente tratado com uma
carga de forno. Os ensaios de impacto serão realizados a partir da matéria-prima da qual as
conexões são produzidas, ou de uma conexão acabada, a critério do fabricante.
As amostras para teste serão obtidas de forma a que o seu eixo longitudinal esteja paralelo
ao eixo longitudinal da conexão ao mesmo tempo em que o eixo do “V” estará perpendicular
à superfície. Em espessuras de parede superiores a 1 pol. [25 mm], as amostras serão
obtidas com o seu eixo longitudinal situado a 1/2 pol. [13 mm] da superfície externa. Ao se
testar soldas, o entalhe da amostra deverá ser na junta soldada e, quando o diâmetro e
espessura da parede permitir, no eixo longitudinal da amostra será transversal ao eixo
longitudinal da solda. O eixo do entalhe será perpendicular à superfície.
TABELA 5.12 - REQUISITOS DE IMPACTO CHARPY PARA WPL6, WPL9, E WPL3A.

TABELA 5.13 - REQUISITOS DE IMPACTO CHARPY PARA WPL 8.
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TABELA 5.14 - TEMPERATURA DO ENSAIO DE IMPACTO.

5.7 – ASTM A 960/A 960M – 04A
Todos os ensaios serão conduzidos conforme os Métodos e Definições de Testes A 370.
A amostra de teste representará todo material da mesma e corrida e carga de tratamento
térmico cujas espessuras máximas não excedam aquelas da amostra ou esboço ou blank
de teste em mais de 1/4 pol. [6 mm].
Um ensaio de tração à temperatura ambiente será realizado de cada corrida em cada carga
de tratamento térmico.
Quando o tratamento térmico for realizado, seja em um forno contínuo ou de batelada
controlado numa faixa de ±14°C da temperatura de tratamento térmico requerida, e
equipado com pirômetros registradores de forma a disponibilizar registros completos do
tratamento térmico, e se os mesmos ciclos de tratamento térmico forem usados no material
representado pelo ensaio de tração, então um teste de tração de cada corrida será
requerido, ao invés de um ensaio de tração de cada corrida em cada carga de tratamento
térmico.
Quando um reteste for permitido pela norma do produto, ele será executado com o dobro do
número de amostras representativas que apresentavam originalmente não-conformidade.
Quando qualquer amostra de reteste não atender aos requisitos da especificação de produto
para a característica em questão, o lote representado por aquela amostra será rejeitado ou
retrabalhado.
Se os resultados do teste de tração não estiverem de acordo com os requisitos
especificados na norma do produto, serão permitidos retestes conforme prescrito nos
Métodos e Definições deTestes A 370. Se os resultados de qualquer amostra de teste de
tração forem inferiores aos especificados devido a uma falha na amostra ter sido
evidenciada durante o ensaio, será permitido um reteste desde que o defeito não seja
atribuível a rupturas, trincas, ou escamas no aço.
Se o valor médio de energia de impacto atender aos requisitos da especificação do produto,
porém um valor de energia estiver abaixo do valor mínimo especificado para amostras
individuais, será permitido um reteste. O reteste será conduzido em
conformidade com os Métodos e Definições de Testes A 370.
Para o fim de estabelecer conformidade com os requisitos da especificação do produto, as
amostras deverão ser obtidas de um produto final, ou de material de produção que esteja na
mesma condição de trabalho e tratamento térmico do material de produção.
Dureza:
O componente deverá atender aos requisitos de dureza prescritos na especificação do
produto. A tomada de amostras para os ensaios de dureza deverá ser de acordo com a
especificação do produto.
Requisitos de Tração:
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O componente deverá atender aos requisitos de tração prescritos na especificação do
produto.
A tomada de amostras para os ensaios de tração deverá ser em conformidade com a
especificação do produto.
Quando as dimensões do material a ser testado permitirem, as amostras para o ensaio de
tração serão usinadas ao formato e dimensões das amostras comuns no comprimento
padrão de 2 pol. (50-mm) descritas nos Métodos e Definições de Testes A 370.
No caso de seções reduzidas, que não permitam a tomada das amostras padrão descritas
em 11.3, a amostra reduzida redonda ou em tira será usinada conforme descrito nos
Métodos e Definições de Testes A 370. A amostra do ensaio de tração deverá ter o maior
tamanho possível.
Requisitos de Impacto:
O componente deverá atender aos requisitos de impacto prescritos na especificação do
produto.
A tomada de amostra para os ensaios de impacto se fará em conformidade com a
especificação do produto.

5.8 – ASTM A 961-02
Método dos Testes Mecânicos: Todos os testes serão conduzidos em conformidade com
os “Métodos e Definições de Testes A 370”. Para fins de determinar conformidade com os
requisitos da especificação do produto, os corpos de prova serão obtidos dos forjados de
produção, ou de amostras em bruto para teste forjadas separadamente e preparadas a partir
do bloco utilizado para fabricar o produto acabado. Em um ou outro caso, os corpos de
prova mecânicos não deverão ser extraídos até que todo o tratamento térmico esteja
finalizado.
Caso seja efetuado reparo por solda, corpos de prova não serão extraídos até que o
tratamento térmico pós-soldagem esteja concluído, salvo se permitido pela especificação do
produto. As locações através das quais os corpos de prova são extraídos deverão estar em
conformidade com a Especificação do Produto.
Se forem usadas amostras em bruto para teste forjadas separadamente, elas serão da
mesma corrida do aço, serem sujeitas a substancialmente a mesma redução e manejo do
forjado de produção que representa, serem tratadas termicamente na mesma fornada
exceto onde disposto nas prescrições para teste reduzido das especificações do produto,
estarem sob as mesmas condições do forjado de produção, e serem da mesma espessura
nominal do forjado de produção tratado termicamente.
Quando as partes forem usinadas de barra ou de tubo sem costura, as propriedades
mecânicas poderão ser determinadas para as partes através do material base, caso as
partes não tenham sido submetidas a qualquer processo térmico subseqüente desde o teste
mecânico.
Requisitos de Dureza:
O componente deverá atender aos requisitos de dureza estabelecidos na especificação do
produto. A amostragem para o teste de dureza deverá estar em conformidade com a
especificação do produto.
Requisitos de Tração:
A tomada de corpos de prova para o teste de tração deverá estar em conformidade com a
especificação do produto.
Quando as dimensões do material a ser testado permitirem, os corpos de prova para teste
de tração serão usinados ao padrão de amostra redondo de 2 pol. (50 mm) descrito nos
“Métodos e Definições de Teste A 370”.
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No caso de seções pequenas, que não permitam a tomada das amostras padrão, o corpo de
prova redondo subdimensionado será usinado conforme descrito nos “Métodos e Definições
de Teste A 370”. O corpo de prova deverá ser tão grande quanto possível.
Os resultados do teste de tração deverão atender aos requisitos de propriedades de
resistência prescritos na especificação do produto.
Caso os resultados do teste não estejam em conformidade com o estipulado na
especificação do produto, serão permitidos retestes conforme estabelecido nos “Métodos e
Definições de Teste A 370”.
Se os resultados de qualquer corpo de prova forem abaixo do especificado devido a ser
evidenciado um defeito na amostra durante o teste, será permitido um reteste desde que o
defeito não seja atribuído a rupturas, trincas ou lascas no aço.
Requisitos de Impacto:
A peça deverá atender aos requisitos de impacto prescritos na especificação do produto.
A tomada de corpos de prova para o teste de impacto deverá estar em conformidade com a
especificação do produto.
Se o valor médio da energia do golpe atender aos requisitos da especificação do produto,
porém o valor da energia para uma amostra estiver abaixo do valor mínimo especificado
para amostras individuais, será permitido um novo teste. Isto consistirá de dois corpos de
prova tomados em um local adjacente à amostra que falhou, e em ambos os lados desta.
Cada um dos corpos de prova retestados deverá demonstrar um valor de energia igual ou
superior ao valor médio mínimo estipulado na especificação do produto.
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