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Figura 9 – Tubo em espera pela queda da peça

Figura 10 – Tubos amassados no ensaio

Figura 11 – Tubos submetidos à pressão hidrostática até a ruptura
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Tubos 12 – Tubos rompidos após serem submetidos ao ensaio de impacto

As pressões de ruptura encontradas nos tubos após ensaio de impacto foram as
seguintes:

15 mm 22 mm 28 mm 42 mm 54 mm
Resistência ao impacto 30,5 MPa 25,0 MPa 20,3 MPa 17,4 MPa 18,8 MPa

Observa-se que foram encontradas as mesmas pressões de ruptura de tubos não
submetidos ao ensaio de impacto, demonstrando que, embora evidenciada a
agressão mecânica, os tubos se mantém íntegros quanto à sua resistência
mecânica.

1.1.Ensaio de tração

Os tubos foram submetidos ao ensaio de tração de forma a verificar a resistência
mecânica a este tipo de esforço. Os resultados obtidos, conforme tabela
apresentada a seguir, mostraram que os tubos de cobre possuem resistência em
torno de 50% maior que o especificado na Norma Brasileira.

15 mm 22 mm 28 mm 42 mm 54 mm
Resistência à tração 474 Mpa 454 MPa 434 MPa 426 MPa 406 MPa

1.2.Ensaio de pressão hidrostático

Os tubos foram submetidos ao ensaio de pressão hidrostático com o objetivo de
verificar a sua resistência mecânica a esforços internos. Os resultados encontrados
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apontam resistência mecânica superior a 50% daquela especificada na Norma
Brasileira, conforme detalhado na tabela a seguir.

15 mm 22 mm 28 mm 42 mm 54 mm
Pressão hidrostática 30,5 Mpa 26,7 MPa 20,8 MPa 17,8 MPa 21,3 MPa

1.3.Resumo

A tabela 1 apresenta um resumo dos resultados encontrados em cada ensaio
realizado.

15 mm 22 mm 28 mm 42 mm 54 mm
Resistência ao esmagamento Aprovado Aprovado Aprovado Aprovado Aprovado
Resistência à flexão Aprovado Aprovado Aprovado Aprovado Aprovado
Resistência ao impacto 30 MPa 24 MPa 20,3 MPa 17,4 MPa 18,8 MPa
Pressão hidrostática 30,5 MPa 26,7 MPa 20,8 MPa 17,8 MPa 21,3 MPa
Ensaio de Tração 474 MPa 454 MPa 434 MPa 426 MPa 406 MPa

Tabela 1 – Comparativo de resistências mecânicas

Destaca-se da análise dos resultados dos ensaios que, independente da classe ou
da espessura, os tubos suportaram valores bem maiores que aqueles especificados
em Norma. Também destaca-se que os tubos de menor diâmetro possuem
resistências superiores àqueles de maiores diâmetro, como era de se esperar.

2. Conclusão

A utilização de tubos de cobre com espessura menor que 0,80 mm atendem às
especificações técnicas de consumo, utilização e instalação de tubos. As restrições
de espessura existentes em Normas de Instalações de Gases Combustíveis não são
consistentes, à luz dos resultados apresentados anteriormente.

Fica evidente que a adoção do critério de limite de espessura não corresponde a
especificação de requisitos de performance adequados e harmônicos para todas as
bitolas utilizadas. Fica demonstrado pelos resultados encontrados que bitolas que
possuem espessura de tubos menores que 0,8mm são mais resistentes do que
tubos com espessura de 1,2mm, considerados aprovados para uso atualmente.

Autores do trabalho :

Eng. Alberto J. Fossa
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ANEXO A – Metodologia e Procedimentos para Ensaios de Performance em
Tubos de Cobre

A1 Resistência ao esmagamento

A1.1 Propósito do ensaio

O propósito do ensaio é verificar a manutenção da resistência à pressão hidrostática
interna dos tubos após serem submetidos ao esmagamento.

A1.2 Corpos de Prova

O corpo-de-prova deve ser constituído por um segmento de tubo vazio e não
pressurizado com aproximadamente 300mm de comprimento.
Devem ser analisados 3 corpos de prova.

A1.3 Aparelhagem

o Barra de aço com 41,3 mm de largura por, no mínimo, 25,4 mm de altura e
comprimento de cerca de 200 mm, tendo bordas arredondadas com raio de
3,17 mm.

o Chapa metálica plana com diâmetro entre 5 cm e 15 cm e espessura mínima
de 1 cm.

o Máquina universal de ensaio.

A1.4 Procedimento

o O corpo de prova deve ser colocado sobre a barra de aço,
perpendicularmente à maior direção da mesma.

o Uma carga deve ser aplicada ao topo do corpo de prova pela chapa metálica
plana acoplada a uma máquina universal de ensaio. A carga de compressão
deve ser aumentada até 890 N, usando uma velocidade de aplicação de
carga de 12,7 mm/min e mantida por 5 minutos.

o Após o corpo de prova ter sido submetido ao esmagamento descrito
anteriormente, ele deve ser submetido ao ensaio de pressão hidrostática
interna de curta direção prescrito no item 2.7.

o Esses procedimentos devem ser repetidos em mais 2 corpos de prova.

A1.5 Resultado

Registrar as ocorrências nos corpos de prova após a aplicação da carga de
compressão e após a aplicação da pressão hidrostática interna.
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A1.6 Relatório do ensaio

O relatório deve conter as seguintes informações:
a) características do tubo ensaiado, isto é, tipo de tubo e diâmetro nominal;
b) ocorrências registradas durante os ensaios;
c) data de realização do ensaio;

A2 Resistência à flexão

A2.1 Propósito do ensaio

O propósito do ensaio é verificar se a união dos tubos resiste à flexão sem a
ocorrência de estrangulamento, vazamento ou outros sinais de dano permanente.

A2.2 Corpos-de-prova

O corpo-de-prova deve ser constituído por dois segmentos de tubos totalizando
3,6m de comprimento, e sua respectiva conexão de união.

A2.3 Aparelhagem

o Dois suportes (pendurais).
o Dispositivo para aplicação de carga.

A2.4 Procedimento

o O corpo de prova deve ser instalado, usando-se dois suportes (pendurais)
que devem estar localizados a uma distância que corresponde a duas vezes a
distância máxima especificada no manual de instalação.

o A conexão de união dos segmentos de tubo deve ser centralizada entre os
suportes.

o A tubulação montada deve ser preenchida com água e pressurizada à
pressão de 1,21MPa.

o No ponto central entre os dois suportes, deve ser aplicada uma carga pontual
com massa correspondente à metade do peso do tubo cheio de água entre os
suportes, conforme mostrado na figura 2.1. A carga deve ser mantida por um
período de 1 minuto.

o Também pode ser utilizado um procedimento de ensaio que utiliza
espaçamentos de suportes mais curtos com um aumento correspondente na
carga aplicada, para conseguir um momento de curvatura equivalente,
usando a seguinte fórmula:

P = 2ωLr
2 - ωL2

t
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2Lt

Onde:
P = a carga pontual a ser aplicada, em gramas;
ω = a massa por unidade de comprimento do tubo cheio de água, em gramas por
centímetro,
Lr = duas vezes a distância máxima do espaçamento dos suportes especificada pelo
manual de instalação, em centímetros;
Lt = a distância entre os suportes na configuração do ensaio, em centímetros.

Figura 2.1 - Configuração do Teste de Flexão

A2.5 Resultado

Registrar o aparecimento de estrangulamento, vazamento ou outros sinais de dano
permanecente no corpo de prova.

A2.6 Relatório do ensaio

O relatório deve conter as seguintes informações:
a) características do tubo ensaiado, isto é, tipo de tubo e diâmetro nominal;
b) ocorrências registradas durante o ensaio;
c) data de realização do ensaio;

A3 Resistência ao impacto

A3.1 Propósito do ensaio

O propósito do ensaio é verificar a manutenção da resistência à pressão hidrostática
interna dos tubos após serem submetidos ao impacto.
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A3.2 Corpos de Prova

O corpo-de-prova deve ser constituído por um segmento de tubo com
aproximadamente 300 mm de comprimento.
Devem ser analisados pelo menos 3 corpos de prova.

A3.3 Aparelhagem

o Aparelho de impacto, conforme a figura 3.1, que tenha os seguintes
elementos:

a) tubo-guia, de metal ou plástico, de pelo menos 2 m de comprimento, que
permita centrar o percussor durante a sua queda, com o mínimo de atrito;

b) percussor cilíndrico de aço com massa de  0,9 kg, diâmetro de 31,7 mm e
com a face de impacto plana que tenha bordas arredondadas;

c) apoio de aço, em forma de “V”, com ângulo de 120º e comprimento mínimo
de 230 mm;

d) sistema ou dispositivo de ajuste de altura do corpo-de-prova em relação ao
tubo-guia;

e) sistema ou dispositivo de frenagem que impeça o percussor dar mais de
um impacto por queda no corpo-de-prova;

f) o equipamento deve ser apoiado sobre uma base de concreto ou outro
material não absorvedor de energia.

o Banho termoestabilizado na temperatura de ensaio, com capacidade de alojar
os corpos-de-prova totalmente submersos ou ambiente climatizado na
temperatura de ensaio.

Legenda:
A - Escala graduada
B - Apoio em “V”
C - Complemento de
ajuste
D - Suporte em “U”
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Figura 3.1 – Aparelhagem para o ensaio de impacto

A3.4 Procedimento

o As amostras de tubos devem ser condicionadas a 21  3 ºC por um período
de 24 horas.

o Ajustar a altura do apoio de aço em forma de “V” em relação à extremidade
inferior do tubo-guia, conforme o diâmetro externo do corpo-de-prova.

o Imediatamente após o condicionamento, num prazo máximo de 5 minutos,
colocar cada corpo de prova no apoio em “V”. O ensaio deve ser conduzido à
temperatura ambiente.

o Posicionar o percussor metálico no tubo-guia para a altura de queda
adequada para a aplicação do impacto de 13,5 J para tubos com diâmetro
nominal inferior a 28 e para aplicação do impacto de 20,3 J para tubos com
diâmetro nominal superior a 28.

o Examinar cada corpo-de-prova verificando a ocorrência ou não de falhas,
como fissuras, trincas, furos ou quebras. Eventuais depressões no corpo-de-
prova na região do impacto não devem ser consideradas falhas.

E - Grampos
F - Haste-guia
G - Peso do
percussor
H - Corpo-de-prova
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o Após o impacto, se os 3 corpos de prova analisados não apresentarem
falhas, estes corpos de prova devem ser submetidos ao ensaio de pressão
hidrostática interna especificado no item 2.7.

A3.5 Resultado

Registrar as ocorrências nos corpos de prova após a aplicação do impacto e após a
aplicação da pressão hidrostática interna.

A3.6 Relatório do ensaio

O relatório deve conter as seguintes informações:
a) características do tubo ensaiado, isto é, tipo de tubo e diâmetro nominal;
b) ocorrências registradas durante o ensaio;
c) data de realização do ensaio;

A4 Resistência à pressão hidrostática de curta duração

A4.1 Propósito do ensaio

O propósito do ensaio é verificar a ocorrência de rupturas, separações ou
vazamentos ao submeter o tubo e as conexões a uma pressão hidrostática interna
correspondente a 5 vezes a pressão de serviço.

A4.2 Aparelhagem

A aparelhagem necessária à execução do ensaio é a seguinte:

a) banho de água termoestabilizado capaz de conter todos os corpos-de-
prova e mantê-los na temperatura de 23 ± 20C durante todo o ensaio;

b) equipamento de pressurização e respectivo regulador de pressão,
capaz de elevar, gradativamente sem golpe, num tempo máximo de 30
s, a pressão requerida e de mantê-la durante todo o ensaio com
tolerância de 2%;

c) reservatório de água pressurizada capaz de suprir os corpos-de-prova
durante sua dilatação;

d) manômetro capaz de medir a pressão hidrostática de ensaio, com
precisão de  2%; e

e) caps de fechamento e peças de conexão para montagem e
acoplamento do corpo-de-prova ao equipamento de pressurização.

NOTAS:
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1 As peças de conexão e de montagem devem assegurar uma perfeita
estanqueidade do conjunto: corpos-de-prova e equipamento de pressurização.
2 O sistema de acoplamento deve permitir a livre variação longitudinal e radial do
corpo-de-prova durante todo o ensaio.
3 A figura 7.1, indica alguns sistemas de montagem adequados.

Figura 7.1 - Sistema de montagem de corpos-de-prova

A4.3 Corpos-de-prova

Os corpos-de-prova devem ser segmentos de tubos e conexões, com comprimento
livre de ensaio (L), entre os caps de fechamento e entre as conexões, de pelo
menos dez vezes o diâmetro externo médio do tubo (10xdem).
Excepcionalmente, caso se esteja ensaiando conexões, o comprimento livre do tubo
pode ser inferior a dez vezes o seu diâmetro.

A4.4 Procedimento

o Eliminar do corpo-de-prova toda a sujeira, óleos, restos de graxa, etc.
o Realizar a montagem do tubo e das conexões conforme recomendado no

manual do fabricante do tubo, incluindo os meios de união.
o Fechar as extremidades do corpo-de-prova com os caps e enchê-lo com

água, na temperatura de 23 ± 2°C.
o Conectar o corpo-de-prova ao equipamento de pressurização e purgar todo o

ar do interior do sistema.
o Condicionar o corpo-de-prova, totalmente submerso no banho

termoestabilizado à temperatura de 23 ± 2°C por no mínimo uma hora.
o Aplicar a pressão hidrostática de ensaio, equivalente a 5 vezes a pressão de

serviço, com tolerância de  2%, elevando-se gradativamente e sem golpe,
num tempo máximo de 30 s.

o Computar o tempo de ensaio a partir do instante em que a pressão se
estabilizar no corpo-de-prova.
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o Após a estabilização da pressão, deve-se mantê-la por 1 minuto e verificar se
após este período ocorreu rupturas, separações ou vazamentos do corpo de
prova.

o Se ocorrer ruptura no corpo-de-prova a uma distância menor que 0,1L de uma
das extremidades, o resultado deve ser desprezado e o ensaio repetido em
outro corpo-de-prova.

A4.5 Relatório de ensaio

O relatório deve conter as seguintes informações:
a) especificação e identificação completa do tubo e conexões;
b) exigências do ensaio (pressão, tempo e temperatura);
c) no caso de ruptura do corpo-de-prova em que condições ocorreu;
d) data do ensaio;

A5 Ensaio de Tração

Conforme NBR ISO 6892.
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