A ABNT informa que as seguintes Normas do ABNT/CB-028 (Siderurgia) estão
disponíveis em Consulta Nacional para cancelamento:





















ABNT NBR 6330:1980, Fio-máquina de aço-carbono, de uso geral, destinado à
trefilação e laminação à frio
ABNT NBR 6354:1980, Fio máquina de aço destinado a trefilação e laminação a frio
ABNT NBR 6646:198, Símbolos para perfis de aço
ABNT NBR 6845:1981, Ferro-ligas - Ligas ferro-cromo-sílico - Análise química
ABNT NBR 6929:1981, Cálcio silíco ligas cálcio-silício - Análise química
ABNT NBR 7006:1981, Aços estruturais para perfis laminados destinados ao uso
naval
ABNT NBR 5618:1982, Ligas ferro-molibdênio - Análise química de ferro-ligas Método de ensaio
ABNT NBR 5620:1982, Ferro-ligas e ligas ferro-cromo de baixo teor de carbono Análise química
ABNT NBR 6207:1982, Arame de aço - Ensaio de tração
ABNT NBR 6919:1982, Ferromanganês - Análise química
ABNT NBR 7548:1982, Ferrotungstênio - Determinação da composição química
ABNT NBR 8268:1983, Produto plano laminado de aço-carbono e de aço de baixa
liga e alta resistência - Embalagem - Padronização
ABNT NBR 8389:1984, Coque - Determinação da umidade total - Método de ensaio
ABNT NBR 6003:1984, Arames de aço - Ensaio de torção simples
ABNT NBR 8548:1984, Barras de aço destinadas a armaduras para concreto armado
com emenda mecânica ou por solda - Determinação da resistência à tração Método de ensaio
ABNT NBR 8818:1985, Ferrofósforo - Determinação da composição química Método de ensaio
ABNT NBR 8965:1985, Barras de aço CA 42 S com características de soldabilidade
destinadas a armaduras para concreto armado - Especificação
ABNT NBR 9256:1986, Montagem de tubos e conexões galvanizados para
instalações prediais de água fria - Procedimento
ABNT NBR 8647:1988, Barras de aço de qualidade e especial, com acabamento de
superfície, para construção mecânica - Especificação
ABNT NBR 10667:1989, Blocos e tarugos de aço, lingotados, destinados à laminação
– Especificação

Para mais informações, entre em contato com a Gerência de
Planejamento de Projeto pelo e-mail gpp@abnt.org.br
Participe clicando em https://goo.gl/THFxaY

