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Supplementary requirements for Hydrotreatment React ors  
Reatores de hidrotratamento HDT e hidrocraqueamento  HCC 

 
1. Material de fabricação 
1.1 Lista de Fornecedores (“Vendor List”) 

A Lista de Fornecedores da matéria-prima de fabricação deve ser apresentada pelo 
fabricante: 

  - Lista de Fornecedores de chapas; 
  - Lista de Fornecedores de eletrodos; 
  - Lista de Fornecedores para os forjados de grande e pequeno porte; 
  - Lista de Fornecedores de aplicadores de "weld overlay" nas conexões. 
 

1.2 Todos os reatores com TTAT devem ter certificado de material (chapas, forjados, 
eletrodos) com qualificação e garantia das propriedades mecânicas das juntas soldadas, 
para o mínimo de 3 ciclos de TTAT, de forma que haja a reserva, de ao menos um ciclo 
completo, para futuros trabalhos de reparos e manutenção. 
Os testes das propriedades para a qualificação dos materiais e dos procedimentos de 
soldagem, inclusive as soldas de produção, serão feitos para as chapas, forjados e 
consumíveis que apresentarem maior fator "J". 
 

1.3 As chapas com espessura acima de 25 mm e forjados acima de 150 kg devem ter 
inspeção de usina com ultrassom: ASME SA-578 para as chapas e SA-388 para os forjados. 
 
1.4 As chapas cladeadas ou revestidas com deposição de solda ("weld overlay") devem ser 
examinadas na usina pela ASME SA-578. 

 
2. Projeto mecânico 
O projeto mecânico dos reatores com previsão de serviço cíclico deve contemplar a realização 
das análises de tensão e de fadiga, conforme as regras do Código ASME Seção VIII Divisão 2.  
Incluir a região da ligação saia x corpo e a conexão de injeção do óleo de "quench" para 
análise de tensões pelo MEF - Método dos Elementos Finitos. 
 
Para os reatores deve ser apresentado um desenho planificado do costado e tampos, com as 
soldas de bocais, anéis de reforço, suportes internos e externos, para se verificar facilmente a 
interferência de soldas e a distância mínima entre cordões de soldas.  
 
3. Fabricação  
3.1. Geral 
Para os equipamentos com revestimento em aço inoxidável austenítico, o fornecedor deve 
prever, durante a qualificação do procedimento de soldagem, a análise do material base e da 
ZTA, após o TTAT, para verificar possível sensitização das juntas soldadas. Esta qualificação 
deve prever os 3 ciclos mínimos exigidos de TTAT, conforme item 1.2 acima. 
 
Apresentar para os reatores o arranjo com o mapeamento das chapas do corpo (costado e 
tampos), identificando em cada uma o certificado de qualidade do material, horas de ciclo 
térmico (aquecimento, patamar e resfriamento) empregadas durante a fabricação, não 
conformidades existentes e outras informações importantes. 
 
Inspeção por radiografia das soldas dos reatores deve ser executada com acelerador linear 
para espessura entre 75 mm a 150 mm. O exame por ultrassom automatizado "TFOD" deve 
ser utilizado para as soldas não possíveis de radiografar e para espessuras acima de 150 mm 
. 
Os exames com ultrassom devem ser realizados antes e após o TTAT e após o Teste 
Hidrostático. 
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O fornecedor dos reatores deve apresentar, em um único documento, o plano de fabricação, 
inspeção, ensaios e testes, com sequência das atividades durante a fabricação, para o 
Proprietário indicar quais os “hold points” a inspecionar. 
 
Os reatores devem ter limpeza interna por decapagem química depois de fabricados. 
 
O isolamento térmico dos reatores deve ser montado em estrutura metálica independente, sem 
qualquer solda no corpo do reator.  
 
Os suportes das tubulações, escadas e plataformas do reator não devem ser soldados ao 
corpo do reator. 
 
Nos reatores, as operações de içamento e movimentação devem ser feitas através da boca de 
visita superior. Deve ser montado um flange cego, no flange da boca de visita, com os olhais 
que sustentam o reator. O tampo e o bocal da boca de visita devem ser convenientemente 
reforçados para estas operações. 
 
3.2. Corpo de anéis forjados 
Para os reatores deve ser dada preferência aos fabricados com anéis forjados, com o número 
mínimo possível de anéis.  
Os reatores fabricados com chapas, ainda que com uma única solda longitudinal em cada 
anel, têm apresentado distorções na região da solda, que desalinham as juntas 
circunferenciais, dificultando a fabricação e criando regiões com deformação local. 
Para os reatores fabricados de chapas, é exigível uma única solda longitudinal em cada anel. 
Além disso, as chapas devem ser do tipo especial "rolled lingot", para não se ter a segregação 
na periferia da chapa. 
Para os reatores fabricados de chapa, as virolas dos suportes dos leitos de catalisador e da 
ligação saia x corpo devem ser necessariamente forjadas. Não é aceitável construir de chapa 
com deposição "built-up" de solda. 
Dada a impossibilidade prática do forjamento na geometria final dos forjados, com usinagem 
apenas de acabamento, incluir a aceitação de forjados usinados conforme as prescrições dos 
"Standards" ASME  SA-336 e SA-788 com os respectivos "Requisitos Suplementares". Isto é, 
com a garantia de propriedades mecânicas nas 3 direções, particularmente na direção da 
espessura. 
Além disso, estes forjados também devem ter garantia de fornecimento com as fibras 
direcionadas circunferencialmente ('hollow ingot").  
Estes forjados devem ser fornecidos com dimensões extras que permitam a retirada dos 
corpos-de-prova requeridos. 
Os testes de propriedade mecânica devem ser realizados a frio (temperatura mínima de 
operação) e a quente (temperatura de projeto). 
Os forjados devem ser fornecidos com superfície polida para a realização dos ENDs. 
 
3.3. Conexões 
As conexões devem ser forjadas em uma peça única com o respectivo reforço Integral. 
Para os diâmetros pequenos, menor que NPS 8, admite-se que estas peças sejam obtidas de 
uma única barra forjada, com furo de trepanação e usinados. 
Para os diâmetros NPS 8 e acima as peças devem ter forjamento tipo "hollow ingot" e 
usinados. 
Na barra forjada e nos "hollow ingot" devem ser previstos materiais extras para a obtenção e 
confecção dos corpos-de-prova, para os testes de resistência mecânica nas três direções. 
Incluir na especificação das conexões forjadas o atendimento a ASME SA-788. 
 
A boca de visita do topo do reator deve ter um diâmetro interno mínimo de 800 mm, devendo 
ser aproximado para o diâmetro comercial superior mais próximo. 
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O fabricante do reator deve fornecer também a máquina tensionadora de aperto dos estojos, 
que deve ser incluída na Requisição de Material para fornecimento. 
 
Os estojos devem ter comprimento e extremidades próprios para aperto com máquina 
tensionadora. 
 
Os pescoços dos bocais e da boca de visita devem ter comprimento próprio para permitir o 
aperto dos estojos com máquina tensionadora. 
 
A fabricação deve contemplar apenas o fornecimento dos poços dos termopares e não incluir 
os termopares. 
 
3.4. Soldagem 
Apresentação dos procedimentos qualificados de soldagem “EPS” + “RQPS” segundo Código 
ASME Seção IX para aprovação do Proprietário. 
A utilização de “EPS” + “RQPS” existentes será autorizado, desde que atendam exatamente 
aos materiais e espessuras envolvidos, sejam complementados com os requisitos prescritos 
nos documentos de compra e submetidos à aprovação prévia do Proprietário. 
A fabricação só pode iniciar após os “EPS” + “RQPS” serem aprovados. 
Para a aplicação do revestimento “weld overlay” um dos seguintes processos de solda podem 
ser usados: “SAW”, “GTAW” (para o revestimento dos bocais), “SMAW”, “ESW” e “GMAW” 
(para o revestimento dos bocais). O processo de solda “FCAW” não é permitido utilizar. 
 
As condições do patamar do ciclo de TTAT dos reatores devem ser de 690 ºC durante 10 
horas. Considerando os 3 ciclos mínimos completos requeridos para TTAT, as chapas, 
forjados e eletrodos devem ser qualificados para 30 horas. 
 
3.5. Testes de qualificação e de produção 
Devido ao grande número de corpos-de-prova necessários aos testes de qualificação das 
soldas dos reatores e aos testes de "step cooling" (que é o tratamento de envelhecimento do 
material, conforme Boletim publicado pela WRC 275), o fornecedor deve prever comprimento 
de chapa adicional, nas dimensões de cada chapa. 
Os testes de "step cooling" devem ser realizados nos espécimes, chapas e forjados revestidos, 
aprovados nos testes de impacto, retirados de cada corrida. 
 
Em cada chapa, devido ao risco da segregação nas extremidades durante a laminação, o 
fornecedor deve prever sobre metal, nas dimensões de cada chapa, para possibilitar o recorte 
dessas extremidades. 
 
Os testes de produção são requeridos por solda executada em cada chapa, e não por 
procedimento de soldagem ou por corrida. Estes testes devem ter os ensaios iguais aos 
realizados durante o processo de qualificação. 
 
Os reatores devem ser fornecidos com amostras de chapas, com e sem "weld overlay", com 
junta soldada e sem junta soldada, para futuros trabalhos de avaliação. 
 
Os resultados dos ensaios de qualificação das chapas e forjados para o tempo mínimo de 
TTAT deve constar do Livro Técnico de Fabricação dos reatores. 
 
3.6. Pré-montagem dos internos na fábrica 
A pré-montagem dos internos em "dummy shell" será autorizada, desde que o "dummy shell" 
seja construído de modo a conter dois internos de elevações sucessivas, para garantir 
simulação das dificuldades da montagem no campo. 
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Nos internos dos reatores devem ser previstos alçapões (com abertura mínima de 800 mm de 
diâmetro), alinhados na vertical, para a passagem de uma pessoa, carregando os aparatos de 
segurança, inclusive máscara de ar mandado e cordas de içamento. 
Obrigatoriamente o proponente deve orçar a supervisão de montagem dos internos no campo, 
considerando um período de 30 dias (de 8 horas / dia). 
 
4. Transporte  
Os reatores devem ser transportados, entregues e mantidos durante a montagem inertizados 
(cheios de N2), para a preservação dos equipamentos.  
Para estes equipamentos, o Teste Hidrostático no local da instalação deve ser evitado.  
Para tanto, prever parecer de "inviabilidade técnica", devido ao revestimento interno conforme 
requisito da Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR-13. 


