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Procedimento de solda sem TTAT em soldas de conexõe s 
tipo luva e de suportes de tubulações em Serviço co m H2S úmido 

 
Objetivo 
Propor um procedimento de soldas de conexões tipo luva e suportes soldados às tubulações  
em Serviço com H2S úmido, que dispense o TTAT no campo. 
 
Material: Aço carbono – médio C (0,20% < C ≤ 0,35%) 
Tipo de deterioração analisada: Trincamento assistido pelo meio H2S úmido 
Dano pelo H2S úmido Empolamento / Trincamento induzido pelo hidrogênio / Trincamento 
induzido pelo H2 orientado por tensões/Trincamento por corrosão sob tensão 
 
Descrição resumida d o problema  
Durante a montagem ou revamps de unidades industriais são executadas soldas de luvas com 
extremidade de encaixe e de suportes em tubulações de tubos de aço Carbono. 
Quando essas tubulações são para operação em Serviço com H2S úmido é requerido o TTAT-
Tratamento Térmico de Alívio das Tensões residuais decorrentes de soldagem. 
Esse TTAT quando executado no campo é um problema para a montagem, pois há necessidade  
de máquinas e custo elevado. 
Daí surgiu a oportunidade desse estudo para propor um procedimento de soldas de conexões  
tipo luva e suportes soldados às tubulações que dispense o TTAT no campo. 
 
Proposta de procedimento de execução dessas soldas 
Nas figuras a seguir, constata-se que essas soldas não têm contato com o fluido (H2S úmido),  
porém a região soldada estará tensionada e com dureza elevada.   

 
O TTAT no campo, caso a caso, vai aumentar muito o custo.  
O controle da dureza da solda, que seria uma opção, não se aplica porque a superfície de acesso  
é só a externa. 
A solução é qualificar um EPS – Especificação de Procedimento de Soldagem que resulte 
em baixa dureza, porém não vemos como comprovar a solda efetivamente executada. 
 
A ZTA - Zona Termicamente Afetada resultante do processo de soldagem não estará em contato  
com o produto, porém, com elevada concentração de H2S no meio, é de se esperar a elevada 
permeação de hidrogênio pelo material, atingindo a ZTA, podendo resultar na ocorrência de danos  
por hidrogênio. 
Para minimizar isso, se deve qualificar um procedimento de soldagem que resulte em uma  
estrutura da ZTA com baixa tensão residual, controlada pela medição de microdureza na ZTA. 
Alguns cuidados podem ser tomados para que se tenha uma ZTA com baixa tensão residual  
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(dureza), tais como: preaquecimento, controle da temperatura de interpasse, passe de revenido, 
resfriamento lento (com uso de manta) etc.  
 
Como essas peças são de baixa espessura (até 15 mm) e o cordão de solda com poucos passes,  
o preaquecimento e a temperatura de interpasse não seriam tão significativos.  
Uma alternativa é uma solda com passe de raiz inspecionado e mais dois a três passes de  
enchimento, e o passe final de revenido, devendo ser realizado com eletrodo de pequeno  
diâmetro (2,5 mm).  
Esse passe de revenido deve ser aplicado no meio do cordão (distando 2 mm das extremidades  
do cordão - ver figura abaixo), fazer resfriamento lento com uso de manta para abafamento e após 
resfriado remover o passe de revenido. 

 
Qualificação do procedimento de soldagem  
a- Conexões com luva na linha 
Para a qualificação do procedimento deve-se fazer um perfil de microdureza ao longo de cada ZTA, 
podendo ser medido na superfície externa da peça e no interior da espessura, após corte a frio. 

          
b- Suportes soldados à linha 
Para soldas de suporte não se faz necessário a execução do passe de revenido.  
Porém se deve controlar o resfriamento com abafamento, usando manta cerâmica e controle de 
microdureza da ZTA, externamente e internamente, após o corte a frio da peça. 
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c- Recomendações  para a qualificação dos EPSs  
1- Qualificar os procedimentos de soldagem como descrito acima; 
2- Utilizar eletrodo básico baixo hidrogênio (Ex.: 7018); 
3- Os valores de microdureza na qualificação não devem ultrapassa 240HV5 ou 248 HV10; 
3- No campo, medir por amostragem a dureza na região indicada nas figuras, que deve ser  
    inferior a 200 HBN. 
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