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Proposta:  

 

Elaboração de uma EPS. (EPS nº 2) 

Soldagem de uma curva a 90˚ (Sch 40) em um flange WN. 

 

Dados: 

 

◦ Mat. A → SA 216 WCA SCH 40 (material da curva - forjado) / Espessura = 6”; 

◦ Mat. B → SA 403 Tp 316H (material do flange – Inoxidável Austenítico); 

◦ Processo A → GTAW; 

◦ Processo B → GMAW 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Documentação e Rastreabilidade 
 

Neste trabalho a documentação utilizada será uma EPS (Especificação de 
Procedimento de Soldagem) elaborada para a soldagem de uma tubulação (curva) de 
Aço – C (SA 216 WCA) forjado em um flange de aço inoxidável austenítico (SA 403 Tp 
316H). Não esquecendo que toda EPS deve ser suportada por uma QPS (Qualificação 
de Procedimento de Soldagem). 

Convém neste item, evidenciar as normas, livros, apostilas e códigos, excetuando-se de 
datas e atualizações, que foram utilizados como base para a formulação desta EPS, e 
que estão descritos a seguir: 

- ASME II Parte A (Especificação dos Metais Ferrosos); 

- ASME II Parte C (Especificação dos Consumíveis); 

- ASME IX (Soldagem e Brasagem); 

- ASME B31.1 (Tubulações em Serviços com Pressão); 

- AWS; 

- ANSI B 36.10; 

- ANSI B 16.9; 

- ANSI B 16.5; 

- Livro: Soldabilidade Dos Aços Inoxidáveis - Volume 1 (Coleção Tecnologia da 
Soldagem – SENAI) Autor: Prof. Paulo J. Modenesi; 

- Apostila do Núcleo Técnico de Soldagem e Qualidade (FATEC-SP) Prof. Orientador: 
Luiz Gimenes Jr. 

 

2. Processos de Soldagem 
 

Os processos de soldagem foram estabelecidos pelo solicitante da EPS (Prof. Luiz 
Gimenes Jr.) conforme seguem: 

Processo  A – GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) 

Processo  B – GMAW (Gas Metal Arc Welding) 



Entende-se que o processo A foi classificado para fazer o primeiro passe, ou seja, o 
“passe de raiz”, por se tratar de um processo manual e que se tem um melhor controle 
da poça de fusão e da alimentação da vareta na solda, favorecendo uma penetração 
aceitável e de boa qualidade na solda. 

O processo B, está caracterizado para os passes subsequentes, de enchimento e 
acabamento, por ter uma taxa de deposição maior que a do processo A , teoricamente, 
e pela eficiência do processo na questão da velocidade de soldagem. 

  

3. Junta (QW-402) 
 

Segundo ASME IX , tabela QW-255 e QW-256, que caracteriza esta variável de 
soldagem como “não essencial” e a tabela de Flanges e Tubulações da apostila do 
núcleo técnico (Módulo III) com referência à ASME B 16.9 e B 36.10, o tipo de junta 
que melhor favorece a condição da soldagem, é a junta de topo. 

Assim especificado o tipo de junta, seguem os valores de espessura e diâmetro 
propostos pela tabela da ANSI/ASME B 36.10, para as espessuras do tubo e do flange 
conforme solicitado: 

Diâmetro Nominal:  6” 

Diâmetro Externo:  168,30 mm 

SCH 40 (Padrão) 

Espessura Nominal:  7,11 mm. 

 

 

α = 65˚ 



a = 2,0 a 3,0 mm 

b = 2,4 a 3,0 mm 

t = 5 a 25 mm 

Obs.: Valores aproximados para a execução da soldagem. 

Segundo apostila do núcleo técnico (Módulo –III, tabela de flanges 1.0 pag. 2), tanto a 
flange WN como a curva de 90˚ permite uma soldagem com junta de topo. Tendo esta 
proposta, levando em consideração a espessura do material e pensando em custos e 
benefícios, foi selecionado o chanfro “V” para a soldagem. 

 

4. Metais de Base (QW-403) 
 

A quantidade de classificação de metais de base é muito grande, e para facilitar a 
elaboração de EPS’s o ASME criou um agrupamento de materiais, selecionando-os por 
proximidade em composição química e separando-os em P Numbers. 

Sendo assim, a classificação e seleção para esta EPS, dos materiais solicitados segue: 

- Material A – SA 216 Tp WCA → P nº 1  Gr. nº 1 

- Material B – SA 403 Tp 316H → P nº 8   Gr. nº 1 

Obs.: Estes dados foram retirados da tabela QW-422 pag. 79 e 91 do ASME IX – 2007. 

Para compreender melhor estes materiais, podemos utilizar a norma ASME II Part A ou 
ASME B 31.1 (Power Pipings) que trata dos materiais ferrosos: 

SA 216 - SPECIFICATION FOR STEEL CASTINGS, CARBON, 

SUITABLE FOR FUSION WELDING FOR 

HIGH-TEMPERATURE SERVICE 

SA-216/SA-216M 

 

SA 403 - SPECIFICATION FOR WROUGHT AUSTENITIC 

STAINLESS STEEL PIPING FITTINGS 

SA-403/SA-403M 



Obs.: Nos anexos estão as composições químicas, mecânicas e classificação de P 
Number. 

 

 

5. Metais de Adição (QW-404) 

 

A seleção do metal de adição, principalmente neste procedimento de soldagem, 
depende muito das características de cada metal de base e do resultado final 
(composição e características químicas e propriedades mecânicas) dado um metal de 
adição compatível. 

O Diagrama de Schaeffler foi utilizado para uma melhor compreensão do resultado 
final da solda. Ao enquadrarmos o material A no diagrama, percebe-se que o mesmo 
fica localizado à esquerda no canto inferior do diagrama caracterizando-se como um 
composto de Ferrita e Martensita. Ao soldar este material com um material inoxidável 
austenítico do tipo 316H e com 40 a 50% de diluição (processo GTAW) utilizando o 
consumível ER 312, consegue-se uma boa composição final da solda, ficando fora das 
áreas problemáticas do gráfico. Porém, por ser um material mais caro e menos usual, 
selecionaremos o consumível ER 309 que também proporciona uma boa soldabilidade 
e resultados bons, e, segundo recomendação de fabricantes, é indicado para soldagem 
de materiais dissimilares. 

Então, para a classificação do arame e da vareta, e atendendo as exigências do ASME 
IX QW-404, utilizaremos como base o ASME IX e o ASME II Part. C, ficando assim 
classificado: 

- Arame SFA 5.9 ER 309 e/ou AWS ER 309 → F nº 6  

Obs.: Marca comercial WI M 309 (Weld Inox). A composição química deste consumível 
encontra-se anexada. 

 

6. Posições (QW-405) 
 

A solicitação da EPS para a soldagem de uma curva a 90˚ em um flange WN, nos 
permite concluir que estas peças estarão fixas em seus locais de trabalho. Portanto, a 
posição de teste selecionada para qualificar a EPS será a 5G (tubo fixo na posição 



horizontal) com a progressão ascendente. Segundo recomendações da ASME IX/ QW-
405. 

Caso contrário, analisando esta montagem fora do campo, poderemos pensar em um 
dispositivo giratório que acoplasse as peças a serem soldadas, facilitando assim a 
soldagem, e mudando a posição para posição plana ou horizontal (1G ou 2G).  

 

7. Pré-Aquecimento (QW-406) 
8. Tratamento Térmico (QW-407) 
 

Com base na apostila do Núcleo Técnico de Soldagem, seguimos as recomendações da 
tabela 2.9a e 2.9d (pag. 14 e 16), que trata da seleção do consumível adequado e do 
pré-aquecimento e tratamento térmico na soldagem dos aços dissimilares. 

Sendo assim, determinamos que, para uma espessura de 7,11 mm o pré-aquecimento 
mínimo será de 10˚C e o tratamento térmico desnecessário (T ≤ 19,4mm). 

Assim concluímos que não há a necessidade de um pré-aquecimento e nem 
tratamento térmico neste procedimento. Um dos motivos é que a trinca por 
hidrogênio não ocorre nos aços inoxidáveis austeníticos e no caso da soldagem 
dissimilar, neste caso acompanhando a tabela sugestiva da apostila, também não há 
necessidade de tratamento térmico. 

Caso houvesse necessidade de um tratamento térmico, este poderia ser o de 
Solubilização (faixa de temperatura acima dos 900˚C), que é indicado para a maioria 
dos aços inoxidáveis e serve para prevenir a corrosão intergranular. 

 

9. Gases (QW-408) 

 

Para a seleção dos gases foi consultada a apostila do núcleo técnico ( pág. 14 – Tabela 
7.1) que relaciona os parâmetros para a soldagem pelo processo GTAW em aços 
inoxidáveis da série 300. 

Sendo assim, poderemos selecionar o Argônio puro. 

Argônio com pequenas porcentagens de Oxigênio, na soldagem pelo processo MIG, 
também são recomendados nos casos de soldagem com aços inoxidáveis da série 300 
(Lincoln: The Procedure Handbook of Arc Welding). 



Obs.: Acima de 4,8 mm de espessura no material de base, é recomendado utilizar 
Argônio do lado oposto da peça afim de melhorar a penetração. 

     

10. Características Elétricas 
 

As características elétricas foram retiradas da Tabela 7.1, página 14 da apostila do 
núcleo técnico de soldagem, que faz referências à soldagem pelo processo GTAW em 
aços inoxidáveis da série 200 e 300. 

Estas variáveis se encontram descritas na EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº QPS  1

    QUALIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM (QPS)

Revisão/Data

        1   /   26/02/11

 Elaborado por Marcus Vinicius de Freitas Alves data: 26/02/2011 Nº EPS   1

 PROCESSO DE SOLDAGEM:

 Tipo               [x ] Manual                   [  ]  Semiautomático                       [  ] Automático

P ro cesso :  GT A W Juntas (QW 402 ) 

 Metais de Base (QW 403)

 Especificação Material: SA 216 tp WCA TRATAMENTO TÉRMICO (QW 407)

SA 403 Tp 316H

Temperatura  : N/A

 P Nº :              1                       com P Nº  :         8 Tempo :  N/A

 Espessura Corpo de Prova :    7,11 mm

 Diâmetro Corpo de Prova   :  168,30mm GÁS (QW 408)

Tipo de Gás :  Ar - 100%

 Análise do Metal de Solda A Nº   :  N/A Outros : Vazão = 5 a 8 L/min.

 Diâmetro Metal de Adição  :  CARACTER. ELÉTRICAS (QW 409)

 Metal de Adição F Nº  :  6    Especificação SFA   Corrente:      DC              Polaridade  : Negativa

   SFA Specification :  SFA 5.9

 Classificação AWS  :  A 5.9 Amperes : 100 - 130A

 Outros  : Eletrodo = EWTh2  Ø 1,6mm Volts  :  14 - 18V
                 Consumível = ER 309  Ø 2,4 mm

 POSIÇÃ0 (QW 405) Outros 

 Posição do Chanfro  :  Tubo Fixo  (5G) TÉCNICAS (QW 410)

 Progressão de Soldagem  :  Ascendente Velocidade:  15 - 20 cm/min.

 Outros  Filetado ou Trançado: Filetado

 PRÉ AQUECIMENTO (QW 406) Oscilação 

 Temp Pré Aquecimento :  Mínimo  10˚C Simples ou Múltiplos Passes por Lado : Simples

 Temperatura Interpasse : N/A. Simples ou Múltiplos Eletrodos : Simples

Outros 

α = 65˚
a = 2,0 a 3,0 mm
b = 2,4 a 3,0 mm
t = 5 a 25 mm

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


