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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Este trabalho mostra a importância no estudo da Indústria de Estruturas 

Metálicas realizadas por soldagem. O processo de soldagem deve seguir uma 

norma, ou seja, uma EPS (Especificação e Procedimento de Soldagem), para 

garantir padronização do processo bem como garantir qualidade e segurança.  

Padronizar significa submeter um processo a um determinado modelo ou 

método. A padronização busca normatizar e organizar processos de trabalho, 

a fim de aumentar a produtividade e efetivar os lucros. Isso faz com que o 

produto atenda às expectativas do mercado de maneira mais simples e prática, 

com menor custo e variação possível.  

Esse estudo diz que não basta só uma EPS para garantir a aprovação do 

produto soldado final, mas que ele precisa ser aprovado pelos testes 

mecânicos estabelecidos por uma RQPS (Registro Da Qualificação de 

Procedimento de Soldagem). 
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2 METODOLOGIA 

 

 

Foi realizado um estudo em cima de um case (estrutura de uma base 

metálica) de uma indústria da região, onde os procedimentos de produção são 

realizados sem EPS (Especificação de Procedimento de Soldagem). 

O estudo foi baseado em uma investigação onde foram realizados ensaios 

macrograficos e micrograficos a fim de descobrir características do processo, 

tais como material da peça, parâmetros de soldagem, defeitos 

(descontinuidades), etc. Tudo isso para avaliar a qualificação de procedimento 

de soldagem. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

As propriedades mecânicas constituem uma das características mais 

importantes dos metais em suas várias aplicações na engenharia, elas definem 

o comportamento de um material quando sujeito a esforços de natureza 

mecânica e correspondem às propriedades que determinam a sua capacidade 

de transmitir e resistir aos esforços que lhe são aplicados, sem romper ou sem 

que produzam deformações incontroláveis. 

A determinação das propriedades mecânicas dos metais, é obtida através 

de ensaios mecânicos, realizados em corpos de prova de dimensões, forma e 

procedimento ou especificação de ensaio, padronizados por normas brasileiras 

e estrangeiras. 

A solda constitui um elo de continuidade metálica entre componentes de 

uma estrutura ou equipamento e por esta razão suas propriedades devem ser 

compatíveis com as propriedades mecânicas do metal de base. 

Desta forma, como mostra a Tabela 1, os resultados dos ensaios 

mecânicos desde que satisfatórios, asseguram a qualidade mínima da solda em 

termos de propriedades mecânicas, bem como servem de base para 

qualificações do metal de adição, do procedimento de soldagem, de soldadores 

e para verificar os testes de produção (FILHO et al, 1983, p. 1). 
 

 

Tabela 1 Utilização usual dos ensaios mecânicos em atividades de soldagem 

Ensaios 

ATIVIDADES DE SOLDAGEM 

Qualificaçã
o de metal 
de adição 

Qualificação 
de 

procedimento 
de soldagem 

Qualificação 
de soldagem 

Chapas de 
teste de 

produção 

Tração X X - X 
Dobramento - X X X 
Fratura - X X - 
Dureza - X - X 
Impacto Charpy X X - X 
Impacto Drop-Weight - X - - 
Macrográfico - X X X 

        Fonte: FBTS, Inspetor de soldagem volume 1 fasc. 2, pág. 1. 
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3.1 ENSAIO DE TRAÇÃO 

O ensaio de tração consiste em aplicar uma força uniaxial no material, 

tendendo-o a alongá-lo até o momento de sua fratura. Os CPs (corpos de prova) 

na maioria das vezes são circulares podendo também serem retangulares. O 

corpo de prova (sempre padronizado por normas técnicas) é fixado pelas suas 

extremidades nas garras de fixação da máquina de tração. O corpo de prova é, 

então, submetido a um esforço, aplicando uma carga gradativa e registrando 

cada valor de força correspondente a um diferente tipo de alongamento do 

material (alongamento este medido por um extensômetro). O ensaio termina 

quando o material se rompe (CALLISTER, 2002). 

Em materiais soldados, pode-se retirar corpos de prova (figura 1) com a 

solda no meio do mesmo ou ainda obter-se corpo de prova retirados 

longitudinalmente a uma solda, como mostra a figura abaixo (FILHO et al, 1983, 

p.14). 

 

Figura 1 Corpo de prova longitudinal à solda 

 

Fonte: FBTS – Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem 

Os resultados obtidos através do ensaio de tração são “plotados” 

(fornecidos pela própria máquina de ensaio) em um gráfico (figura 2) chamado 

de tensão x deformação (σ x ε) (CALLISTER, 2002). 
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Figura 2 Gráfico Tensão x Deformação 

 

Fonte: Ensaio de Tração – InfoEscola 

A avaliação dos resultados é feita pela comparação entre os valores das 

propriedades mecânicas do material, obtidos no ensaio de tração, com os 

valores mínimos especificados por normas, quando os valores obtidos no ensaio 

são iguais ou maiores que os especificados, o material ensaiado é considerado 

aprovado.  

3.2 ENSAIO DE DUREZA 

A dureza é uma propriedade mecânica largamente utilizada em estudos 

e pesquisas mecânicas e metalúrgicas, e principalmente na especificação e 

comparação de materiais. 

Para o conceito de dureza são atribuídos diferentes significados, tais 

como medida de resistência do material a ações de origem mecânica sobre sua 

superfície, resistência à penetração, à deformação plástica e ao risco. 

Vários fatores influenciam a dureza de uma junta soldada; dentre eles 

citam-se a composição química do metal de base e seu grau de encruamento, a 

composição química do metal de adição, os efeitos metalúrgicos inerentes ao 

processo de soldagem, o tratamento térmico e os parâmetros de soldagem. 

Uma junta soldada apresenta regiões bastante definidas, que são 

denominadas metal de base, zona afetada pelo calor e zona fundida; os limites 

máximos de dureza para estas regiões são definidos por algumas normas e 

especificações. Quando esses limites são ultrapassados, significa que houve 

perda de ductilidade e que a junta soldada pode estar comprometida. 

Os métodos mais utilizados no ramo da metalurgia e mecânica para 

determinação de dureza são Brinell, Rockwell e Vickers. 
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3.2.1 Máquinas de dureza 

As máquinas de dureza ou durômetros, utilizadas em laboratórios, podem 

ter finalidades específicas para um determinado método, ou seja, um durõmetro 

para cada um dos métodos, Brinell, Rockwell ou Vickers, ou podem ser um 

durõmetro universal que permite a execução de ensaios pelos três métodos. 

3.2.2 Aplicação 

O ensaio de dureza é bastante utilizado na especificação e comparação 

de materiais; além disso, é possível, por meio de tabelas, obter uma correlação 

aproximada entre os métodos de determinação de dureza Brinell, Rockwell e 

Vickers e os valores de limite de resistência à tração. 

3.2.3 Método de dureza Rockwell 

O método de dureza Rockwell, representado pelo símbolo HR (Hardness 

Rockwell), leva em consideração a profundidade que o penetrador atingiu, 

descontando-se a recuperação elástica, devido à retirada da carga maior, e a 

profundidade atingida que é devida à carga menor. Nesse método, o resultado é 

lido diretamente na máquina de ensaio; além da rapidez maior, este método 

elimina o possível erro de medição que depende do operador. 

 

Figura 3 Tipos de penetradores ensaio Rockwell 

 

Fonte: Ensaios mecânicos – IFSP 

 

Os penetradores utilizados no ensaio de dureza Rockwell podem ser de 

dois tipos: penetrador de tipo esférico, que é uma esfera de aço temperado, ou 

penetrador cônico, um cone de diamante com conicidade de 120° (figura 3). 
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3.2.4 Etapas do método Rockwell 

O método é realizado em três etapas. Na primeira, o corpo de prova é 

submetido a uma pré-carga, garantindo um contato firme do penetrador com a 

superfície a ser ensaiada. Na segunda, aplica-se a carga maior que, somada à 

pré-carga, resulta a carga total ou carga nominal do ensaio. Na terceira, retira-

se a carga; neste momento, a profundidade da impressão é dada diretamente no 

mostrador sob forma de um número de dureza, lido em uma escala apropriada 

ao penetrador e à carga utilizada. 

3.2.5 Rockwell normal e Rockwell superficial 

A dureza Rockwell é subdividida em dois grupos: Rockwell normal e 

Rockwell superficial. A diferença entre um e outro está basicamente na carga 

utilizada para a realização do ensaio. 

Os métodos de dureza Rockwell normal e superficial empregam várias 

escalas independentes, que devem ser selecionadas de acordo com a aplicação, 

conforme se pode ver nos quadros. 

As escalas mais aplicadas para dureza Rockwell normalmente são B, C, 

e A. Para dureza superficial, as mais utilizadas são N e T. Para calcular a 

profundidade de impressão, que é a profundidade mínima em milímetros atingida 

pelo penetrador, podem-se empregar fórmulas empíricas. Para obter a 

espessura mínima, em milímetros, da peça a ser ensaiada, multiplica-se por 10 

o valor obtido pela aplicação da fórmula. 

3.2.6 Preparação para o método Rockwell 

Alguns cuidados devem ser observados quando da preparação do ensaio 

Rockwell a fim de garantir resultados satisfatórios. O primeiro ensaio serve para 

assentar corretamente o penetrador; portanto, não se deve considerar o 

resultado após a troca do penetrador. 

Deve-se verificar se a peça e a mesa de apoio do durômetro estão limpas 

e bem assentadas uma sobre a outra; certificar-se que o penetrador, quando 

montado, mantenha um perpendicularismo em relação à peça, com desvio 

máximo de sete graus. 

Não deve haver choque ou vibração durante a aplicação da carga; para 

isso, os durômetros são providos de um sistema de amortecedor hidráulico. 
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Quando se realiza um ensaio em que a dureza do material a ser ensaiado 

é desconhecida, deve-se utilizar uma escala alta de dureza para evitar danos no 

penetrador. 

Ao realizar ensaio de dureza de peças cilíndricas, é preciso fazer 

correções, adicionando determinados valores aos valores obtidos através da 

leitura do mostrador, conforme se observa no quadro. A espessura mínima da 

peça ensaiada deve ser pelo menos 10 vezes maior que a profundidade da 

mossa provocada no ensaio. 

3.3 ENSAIO DE DOBRAMENTO 

O ensaio de dobramento, de modo geral, consiste em dobrar um corpo de 

prova de eixo retilíneo e seção circular, tubular, retangular ou quadrada, 

assentado em dois apoios afastados a uma distância específica (figura 3), de 

acordo com o tamanho do corpo de prova. Por intermédio de um cutelo, é 

aplicado um esforço de flexão no centro do corpo de prova (figura 4) até que seja 

atingido um ângulo de dobramento especificado (FILHO et al, 1983, p. 21). 

Figura 4 Cutelo e roletes do ensaio de dobramento 

 

Fonte: Ensaio de Dobramento – Gelson Luz, Blog Materiais.   

Figura 5 Dobramento Guiado 

 

Fonte: Ensaios Mecânicos de Materiais, aula 4, Ensaio de Dobramento – IF de São Paulo. 

 

A avaliação dos resultados é feita por meio de normas; por exemplo, a 

norma ASME, seção IX, item QW-163, especifica que o ensaio é aceitável se 

não ocorrem trincas e descontinuidades maiores que 3,2mm, na solda ou entre 

a zona de ligação (FILHO et al, 1983, p.24). 
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3.4 ENSAIO DE FRATURA 

O ensaio de fratura é normalmente previsto para qualificação de 

procedimento de soldagem e de soldadores nos casos de solda em ângulo. O 

ensaio é funciona da seguinte forma: Dobramos uma parte do corpo de prova 

sobre a outra, de forma que a raiz da solda fique tracionada.  

O ensaio de fratura tem como objetivo detectar descontinuidades oriundas 

devido à soldagem. Por exemplo: Trincas; Fusão incompleta na raiz de solda; 

Inclusões; Porosidade, entre outros.  

3.4.1 Corpo de prova 

Os corpos de prova para o ensaio de fratura são variados e seguem 

normas; alguns são confeccionados conforme norma ASM E, secção IX, e 

podem ser soldados em junta de ângulo entre duas chapas, entre tubo e chapa 

ou entre tubos. 

Nos corpos de prova ASME, a região a ser fraturada deve conter o início 

e o final do cordão de solda. 

 

Figura 6 Corpo de prova ensaio de fratura

 

Fonte: Soldagem – Coleção tecnológica SENAI – 1ª ed. 1997 

 

O corpo de prova está representado, na ilustração, pela parte tracejada. 
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Figura 7 Corpo de prova ensaio de fratura em tubos soldados 

 

Fonte: Soldagem – Coleção tecnológica SENAI – 1ª ed. 1997 

3.4.2 Equipamento 

O ensaio de fratura, da mesma forma que o ensaio de dobramento, pode 

ser realizado em uma prensa com capacidade relacionada às dimensões do 

corpo de prova e que permita adaptações de dispositivos adequados ao tipo de 

corpo de prova utilizado no ensaio; é comum também, a utilização das máquinas 

de ensaio do tipo universal. 

3.4.3 Avaliação dos resultados 

A avaliação dos resultados pode ser feita por meio de critérios de 

aceitação definidos por normas ou códigos de fabricação. O código ASME 

secção IX, ed. 1995, por exemplo, considera o ensaio aceitável se não for 

evidenciada a presença de trincas ou falta de penetração na raiz da solda e 

ainda, se a soma dos comprimentos de inclusões ou poros visíveis na superfície 

fraturada não excederem a 9,5mm para corpo de prova em chapa, e 10% de 1/4 

da seção a dobrar para corpo de prova em tubo.  

3.5 ENSAIO DE IMPACTO 

O ensaio de impacto é empregado no estudo da fratura frágil dos metais, 

que é caracterizada pela propriedade de um metal atingir a ruptura sem sofrer 

deformação apreciável. 

O corpo de prova é padronizado e provido de um entalhe para localizar a 

sua ruptura e produzir um estado triaxial de tensões, quando ele é submetido à 

uma flexão por impacto, produzida por um martelo pendular (figura 5). 

Nas máquinas em geral essa energia é lida na própria máquina através 

de um ponteiro que corre numa escala graduada, já convertida em unidade de 

energia (FILHO et al, 1983, p. 53). 
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Figura 8 Sequência esquemática do ensaio de impacto 

 

Fonte: Daniel Fabricio, Equipamento de ensaio de impacto – RESERCHGATE 

3.5.1 Normalização dos corpos de prova 

Os corpos de prova Charpy são especificados pela norma ASTM E 23. 

Eles podem ainda ser dividido em três tipos, conforme a forma de seu entalhe. 

Assim, tem-se corpos de prova Charpy tipo A, B e C, tendo todos eles uma seção 

quadrada de 10mm de lado e um comprimento de 55mm. O entalhe é feito no 

meio do corpo de prova e no tipo A tem a forma de um V, no tipo B, a forma de 

fechadura e no tipo C, a forma de um U (FILHO et al, 1983, p. 53). 

Figura 9 Posição de retirada dos c.p. do metal de solda 

 

Fonte: FBTS – Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem 
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3.6 MACROGRAFIA 

 As técnicas de ensaio macrográfico são frequentemente utilizadas no 

controle de qualidade, na análise de falhas e em estudos e pesquisa. O 

procedimento mais básico envolve um exame visual simples para características 

da superfície, como por exemplo soldas, dobras ou carepas de óxidos. 

De um modo geral, as principais etapas para a realização do ensaio 

macrográfico são a escolha e localização da seção a ser estudada; a preparação 

de uma superfície plana e lixada no local escolhido; lavagem e secagem e por 

fim, ataque com reativo químico adequado.  

3.6.1 Macrografia Na Soldagem  

Em soldagem, estamos interessados em verificar no Ensaio Macrográfico, 

a geometria e organização dos cordões de solda depositados na junta em 

questão, a presença ou não de descontinuidade/defeitos de soldagem, a região 

de transição entre o metal de base e o metal de solda, chamada de Zona 

Termicamente Afetada (ZTA) (PAULA, 2014). 

3.6.2 Procedimento  

Após a escolha da superfície a ser estudada, ela foi lixada por 4 (quatro) 

tipos de lixas de diferentes granulações (lixa n° 220, 320, 400 e 600) (figura 10), 

certificando que os riscos da lixa anterior tenham sido totalmente eliminados.  

Figura 10 Comparação entre lixas. 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – UNESP. 
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A direção de lixamento deve ser sempre perpendicular aos riscos 

deixados pela lixa da operação anterior (figura 11). 

Figura 11  Troca de lixa 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – UNESP. 

 

Para a lavagem a superfície da amostra foi colocada em água corrente e 

a secagem foi feita com aplicação de álcool na superfície preparada.  

Após lavagem e secagem a peça foi atacada quimicamente por aplicação 

de Nital 3% na superfície. 

 

Figura 12 Resultado do ensaio de macrografia. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.6.3 Avaliação Dos Resultados 

Para qualificação de procedimento de soldagem de juntas em ângulos, o 

código ASME, Seção IX exige que a macro-estrutura da seção transversal, 

compreendida pelo metal de solda e pela zona afetada pelo calor, esteja com 

fusão completa e livre de trincas. 
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No caso estudado é possível avaliar que a fusão entre as duas peças, 

cujo material de ambas é aço SAE 1522, foi completa e não houve presença de 

trincas (figura 12). 
 

 

 

3.7 MICROGRAFIA  

É a análise de uma peça previamente polida e em geral atacada por um 

reagente específico e apropriado para cada tipo de metal, de modo a revelar a 

microestrutura da peça metálica em análise, ou seja, através deste ensaio é 

possível com o uso de microscópio determinar os microconstituintes de um 

metal.  

O Ensaio de Micrografia pode fornecer as seguintes características de um 

metal: Tamanho de grão; Nível de inclusão; Classificação de estruturas 

cristalinas; Dimensão e distribuição de grafitas; Dimensionamento de 

descarbonetação superficial e Dimensionamento de profundidade de 

tratamentos. 

3.7.1 Procedimento  

Foi aproveitado a mesma superfície já lixada. Foi realizado o polimento 

manual da região da área soldada, com pasta diamantada e pano próprio para 

polimento, para estudo da microestrutura. Após a superfície atingir um polimento 

adequado para o ensaio, foi efetuada a limpeza em água corrente com aplicação 

de sabão líquido com algodão. É importante certificar de que a peça está seca 

para o ataque químico e, portanto, foi usado jato de ar quente de um secador.  

O ataque químico foi realizado com Nital 5% aplicado com algodão à 

superfície seca. Após o ataque lava-se imediatamente a superfície atacada com 

álcool e em seguida efetua-se a secagem (figura 13), passando-se 

primeiramente um pequeno chumaço de algodão umedecido com álcool e depois 

um jato de ar quente à superfície (BAPTÍSTA et al, 1983). 
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Figura 13 Posição de secagem. 

 

Fonte: Departamento de Engenharia Mecânica – UNESP. 

 

3.7.2 Análise Dos Resultados 

Figura 14 Resultado ensaio micrográfico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por conta da falta de equipamento adequado para análise aprofundada 

das microestruturas, avaliamos apenas o resultado da soldagem nas duas peças 

de aço (figura 14). 
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Figura 15 Análise micrográfica da solda na peça 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Na Figura 15, podemos observar que, a nível de microestrutura, a fusão 

da solda com a peça base foi bem realizada, pois é possível notar como a 

microestrutura vai se alterando em gradiente do material base até a área da 

solda. Se analisarmos a área sem solda entre as duas peças de aço, 

perceberemos a diferença entre as estruturas pois não houve fusão dos 

materiais naquela região. Como a região do meio da união das duas peças não 

foi afetada pela solda, temos essa linha dividindo bem as duas estruturas (Figura 

16).  

Figura 16 Junta sem solda entre peças 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.8 Especificação De Procedimento De Soldagem (EPS) 

A Especificação de Procedimento de Soldagem (EPS) é um documento 

preparado para fornecer aos soldadores e operadores de soldagem as diretrizes 

para a produção de soldas. Para atingir o seu objetivo, deve conter 

detalhadamente todos os parâmetros e condições da operação de soldagem.  
 

 

3.9 Registro Da Qualificação De Procedimento De Soldagem (RQPS)  

A qualificação do procedimento de soldagem é feita observando todos os 

parâmetros e condições estabelecidas na EPS, seguida de ensaios e exame da 

chapa ou tubo de teste. Os parâmetros principais da operação de soldagem e os 

resultados dos ensaios e exames são registrados em formulário denominado 

Registro da Qualificação de Procedimento de Soldagem (RQPS), conforme 

ANEXO A.  

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 

Apesar da falta de equipamentos e máquinas necessárias para realizar os 

ensaios requisitados pela RQPS, somente com os ensaios macrográficos e 

micrográfico conseguimos avaliar a qualidade desse processo de soldagem. 

Como no ensaio macrográfico podemos ver que não houve presença de trincas 

e nem de descontinuidades. E no ensaio micrográfico a estrutura entre a peça 

base e a solda possuí uma fusão bem-sucedida que podemos observar através 

da forma como as duas estruturas se misturam. Com base nesses resultados, o 

processo de soldagem estudado nesse caso, foi aprovado. 
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ANEXO A – RQPS. 

ANEXO A 
REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM 

(Com base na Norma ASME Seção IX - QW 483) 

EMPRESA:___________________________________________________________________ 

Registro de Qualificação de procedimento de soldagem Nº_____                  DATA_______________ 
                                                                                                                                      TIPO_______________________________ 
Processo(s) de Soldagem________________________________________          (Automático, Manual, Máquina ou Semi-Automático) 

JUNTAS (QW- 402) 

 

 

METAIS DE BASE (QW- 403)  

Especificação Tipo e Grau: 
 
P-Nº _____ Group Nº _____ com P-Nº _____  
Group Nº ______ 
Espessura da Chapa de Teste (mm): ___________________________ 
Diâmetro da Peça de Teste (mm): _____________________________ 
Outro:  

POSIÇÕES (QW 405) 
Posição(s) do Chanfro: 
____________________________ 
Progressão de Soldagem: Ascendente e/ou 
Descendente 
 
PRÉAQUECIMENTO (QW-406) 
Temperatura de Preaquecimento 
(Mín.):_________________  
Temperatura de Interpasse 
(Máx.):______________________ 
Outro:  
 

GAS (QW-408) 
Percentual de Composição 

  Gás(es)                                Mistura(s)                     
 Flu
xo             (L/min)   

Proteção    ______________     _____________          _____________ 

Adicional   ______________     _____________          _____________ 

Purga          ______________     _____________          _____________ 
              
              

 

CARACTERISTICAS ELÉTRICAS (QW-409)  
Corrente: AC ou DC: _______  
Polaridade: _______________  
Intens. de Corrente(faixa): 
____________________________  
Tensão (faixa):  
_____________________________________  
Dimensão e Tipo de eletrodo de Tungstênio:  
______________  
(Tungstênio puro, 2% toriado, etc.)  
 
Modo de Transferência Metálica para GMAW: ____________ 
(Spray, Curto-Circuito, etc.)  
Faixa de Velocid. de Alimentação  
do Arame(cm/min):______  
 

 

TECNICA (QW-410) 

Cordão Retilíneo ou Oscilante: ______________________________ 
Orifício ou dimensão do bico de cerâmica:_____________________ 
Limpeza inicial e interpasse (escovamento, esmerilhamento, etc.): 
_______________________________________________________ 
Método de Goivagem:______________________________________ 
Oscilação:_______________________________________________ 
Distância entre o Tubo de Contato e a Peça (mm):_______________ 
Passe único ou Multipasses: _________________________________ 
Eletrodos Simples ou Múltiplos:______________________________ 

Outro:  
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Velocidade de Soldagem:___________________________________ 
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ANEXO A 

REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM 

(Com base na Norma ASME Seção IX - QW 483) pág 2/2 

ENSAIO DE TRAÇÃO (QW 150) 

IDENTIFICAÇÃ
O CP Nº 

LARGURA 
(mm) 

ESPESSURA 
(mm) 

ÁREA (mm²) 
CARGA 

APLICADA 
(kg/mm) 

LIMITE DE 
RESISTÊNCIA 

(kg/mm) 

TIPO E LOCALIZAÇÃO DA 
FRATURA 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

ENSAIO DE DOBRAMENTO (QW 160) 

TIPO E Nº DO CP RESULTADO 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

ENSAIO DE IMPACTO (QW 170)  

IDENT. CP Nº 
LOCAL 

DO 
ENTALHE 

TIPO DE 
ENTALHE 

TEMPERATU
RA DE 

ENSAIO (°C) 

VALORES 
ENCONTRAD

OS 

EXPANSÃO 
LATERAL 

DROP WEIGHT 

QUEBROU 
NÃO 

QUEBROU 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

ENSAIO DE SOLDA EM ÂNGULO (QW 170) 

RESULTADO - 
SATISFATÓRIO: 

SIM NÃO PENETRAÇÃO NO METAL DE 
BASE: 

SIM NÃO 

        

MACROGRAFIA - RESULTADO: 
___________________________________________________________________________________ 

OUTROS ENSAIOS 

TIPO DE ENSAIO: 
____________________________________________________________________________________________
__ 

ANÁLISE DO DEPÓSITO: 
________________________________________________________________________________________ 

OUTRO: 

NOME DO SOLDADOR 
________________________________ 

MATRÍCULA 
________________ 

SINETE 
____________________ 

TESTE CONDUZIDDO POR: 
______________________________________________  RELATÓRIO DE ENSAIO Nº__________ 

  

NOS CERTIFICAMOS QUE OS RESULTADOS AQUI ESCRITOS ESTÃO CORRETOR E QUE AS PEÇAS DE TESTE FORAM 
PREPARADAS, SOLDADES E TESTADAS EM ACORDO COM OS REQUISITOR DO CÓDIGO ASME IX EDIÇÃO 2007. 


