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Fator de qualidade de Material fundido 
 
Os materiais fundidos não devem ser empregados para a fabricação de partes e 
componentes de Vasos de pressão. 
No entanto, os fundidos são muito empregados na fabricação de válvulas industriais e 
válvulas de controle. 
No dimensionamento de componentes de material fundido, se deve levar em conta o 
“fator de qualidade”, que corresponde ao nível de inspeção empregado na avaliação 
do material fundido. 
Quando da utilização de material fundido para a fabricação de algum componente, a 
espessura deve ser corrigida com o “fator de qualidade de fundido”, correspondente ao 
nível de inspeção empregado, conforme a tabela a seguir. 
 
 Critério de inspeção do fundido   
 
Fator de qualidade do fundido  conforme  
ASME B31.3 

Fator de qualidade do fundido  conforme 
ASME Sec VIII Div 1 

0,80  
 

0,80  
Inspeção visual MSS SP-55 

0,85 
Inspeção visual MSS SP-55 e todas as 
superfícies usinadas com acabamento de 
6,3 µm Ra (250 µin Ra) conforme ASME 
B46.1 

Não previsto. 

 0,85  
Exame de todas as superfícies com PT 
(ASTM A165). 
Critério de aceitação das trincas e reparos 
de solda conforme MSS SP-53 Table 1, e 
ASTM E125 para as trincas de superfície. 

Não previsto. 

0,95  
Exame de todas as superfícies com100%  
UT (ASTM E114). 
Critério de aceitação é não haver defeitos 
com profundidade acima de 5% da 
espessura. 

Não previsto. 

0,95  
Exame de todas as superfícies com 100% 
RT (ASTM E94). 
Critério de aceitação conforme Table 
302.3.3D. 

Não previsto. 

1,0  
Inspeção visual MSS SP-55 e exame de 
todas as superfícies com UT (ASTM E114). 
Critério de aceitação é não haver defeitos 
com profundidade acima de 5% da 
espessura. 
Ou 
Inspeção visual MSS SP-55 e exame de 
todas as superfícies com 100% RT (ASTM 
E94). 
Critério conforme níveis de aceitação da  
Table 302.3.3D. 

1,0 
Inspeção e exame do fundido conforme 
Appendix F Examination of steel castings. 

 


