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RESUMO
O presente Rela
atório Técn
nico apresen
nta a anális
se dos prod
dutos “Tuboos multicam
madas
de p
polietileno-a
alumínio-pollietileno e conexões termofundid
t
das de pollietileno – Linha
MAY
YGAS®”, de
estinados à condução
o de gás natural
n
(GN
N) e de gáás liquefeitto de
petró
óleo (GLP), para apllicação em
m instalaçõe
es internas
s em edificcações pre
ediais
resid
denciais e comerciais.
c
Tais produ
utos são fab
bricados pela Indústriaas Saladillo S.A.,
localizada a Rutta 8, km 60
0 – Calle 9 – Y – 12 – Parque
P
Indu
ustrial Pilar,, região norrte de
Buen
nos Aires, Argentina.
A
A avaliação técn
nica tem co
omo base a
as normaliza
ações técnic
cas ABNT N
NBR15526:2009
edes de disttribuição intterna para g
gases comb
bustíveis em
m instalaçõees residenc
ciais e
– Re
come
erciais - Prrojeto e exe
ecução e ISO 17484
4-1:2006 – Plastics piiping systems -Multiilayer pipe systems
s
forr indoor gass installation
ns with a maximum opperating pressure
o and includ
ding 5 bar (5
500 kPa)-- P
Part 1: Spec
cifications for systems..
up to
Também foram utilizados documentos
d
s legais, reg
gulamentaç
ções e orienntações téc
cnicas
nentes, refe
erenciados nesse relattório.
pertin
Palavvras chave
e: avaliação
o técnica, d
desempenho, tubos multicamada
m
as, gás, red
de de
distriibuição interna.
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1

IINTRODUÇ
ÇÃO

A MA
AYGAS Ltd
da. mantém com o Insstituto Falcã
ão Bauer da
a Qualidadee – IFBQ, desde
d
03 d
de agosto de
d 2011, contrato
c
em
mbasado na
a proposta 698/2011 para Avaliação
Técn
nica do De
esempenho
o do Produ
uto “Tubos
s multicapa
as de polieetileno-alum
míniopolie
etileno para condução
o de gás na
atural (GN) e gás lique
efeito de peetróleo (GLP) da
linha
a Maygás” destinados
d
a condução
o de gás na
atural (GN) e gás liqueefeito de pettróleo
(GLP
P), para aplicação em instalaçções interna
as de gás
s em edificcações pre
ediais
resid
denciais e comerciais
Para
a a avaliação técnica foram con
nsiderados ensaios, in
nspeções dde campo e de
fábricca, de mod
do a verific
car e avalia
ar o proces
sso de fabricação e ddesempenh
ho do
produto.
mbasamento técnico adotado
a
é vviabilizado por
p meio da
a ABNT NB
BR 15526:20
009 –
O em
Rede
es de distribuição interna para ga
ases combustíveis em
m instalaçõees residenciais e
come
erciais - Prrojeto e exe
ecução, que
e em seu item
i
5.10 Outros
O
Mateeriais, perm
mite a
utiliza
ação de ma
ateriais não
o contempla
ados na refferida norm
ma, desde qque investig
gados
quan
nto a segurrança e aplicabilidade,, conforme normas brrasileiras ouu internacio
onais.
Tais materiais também devem
d
serr garantido
os pelos fa
abricantes, ensaiados
s por
e reconhecida comp
petência técnica e aceitos ppor autorid
dades
laborratórios de
comp
petentes loccais.
Isso posto, de modo a fundamenta
f
ar tecnicam
mente a avaliação do produto, foram
f
adas as pre
emissas a seguir:
s
adota
1.1

ENSAIOS

Cond
duzidos con
nforme requ
uisitos esta belecidos na
n ISO 17484-1:2006 – Plastics piping
p
syste
ems -- Mu
ultilayer pipe systemss for indoo
or gas insta
allations w
with a maximum
opera
ating presssure up to and includ
ding 5 bar (500kPa)--- Part 1: S
Specification
ns for
syste
ems. Ensaio
os complem
mentares forram conduz
zidos conforrme segue:

!

Ensaio de
e incombusttibilidade, co
onforme no
orma mexica
ana NMX-X
X-021-SCFI:2007
Industria del
d gas – tubos multica
apa de polie
etileno-alum
minio-polietilleno (PE-AL
L-PE)
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para la conducción
c
de gas na
atural (GN)) y gas licu
uado de peetróleo (GL
LP) –
Especifica
aciones y métodos
m
de e
ensayo, item
m 5.2.7 Ens
sayo de com
mbustibilida
ad;

!

Ensaio de estanqueidade, co
onforme ABNT NBR15526:20099 – Redes de
ão interna para gase
es combusttíveis em instalaçõess residencia
ais e
distribuiçã
comerciaiss - Projeto e execução
o, item 8.1 Ensaio
E
de estanqueida de.

Os ensaios fo
oram realiizados noss laborató
órios das Indústrias Saladillo S.A.
mpanhadoss pelo IFBQ
Q), no SEIT
T S.A. – Lab
boratorio Su
udamericanno de Ensay
yos e
(acom
Invesstigaciones Termodiná
ámicas, no Laboratório
o da Kiwa Gastec Ceertification B.V.
B
e
em o
obra pelo laboratório LA
A Falcão Ba
auer.
O La
aboratório das
d Indústrias Saladillo
o S.A. foi avaliado
a
pela Associaçção Brasileira de
Norm
mas Técnica
as – ABNT
T conforme ABNT ISO
O/IEC 17025
5:2005 – R
Requisitos gerais
g
para competênccia de laboratórios de ensaio e calibração, estando appto para realizar
todoss os ensaio
os referente
es a norma
a mexicana NMX-X-02
21-SCFI (Deeclaração ABNT
A
Certiificadora GD
DC-423/08 datada de 26 de agos
sto de 2008 – constantte no Anexo
o 01).
a mexicana
a NMX-X-0
021-SCFI utiliza requissitos e critérios
Resssalta-se que a norma
conte
emplados na ISO 17
7484-1. Ad
dicionalmente, as Indústrias Salladillo S.A.. são
certifficadas pella ABNT Certificadora
C
a em confformidade com a ISO
O 17484-1:2006
dentrro do Sistema 5 de Certificaçã
ão para tu
ubos multic
camadas e conexões
s. Os
certifficados de conformidad
c
de de nº 16
68.001/10 e nº 168.002
2/10 encontrram-se incluídos
no A
Anexo 01.
O L
Laboratório SEIT S.A
A. é acred
ditado pela
a OAA – Organismoo Argentino de
Acreditación co
onforme req
quisitos esta
abelecidos na norma argentina IIRAM 301:2
2005,
equivvalente a norma ISO/IEC 17025: 2005 (Certificado de Acreditación
A
n de Labora
atorio
de E
Ensayo – La
aboratorio de Ensayo n
nº LE 044 emitido
e
em 11 de marçço de 2008 – ver
Anexxo 01). Salientamos que o OAA
A - Organismo Argentino de A
Acreditación
n e o
Instittuto Nacion
nal de Metro
ologia, Qua
alidade e Tecnologia
T
– INMETRO
O (Coorden
nação
Gera
al de Acre
editação – CGCRE) são signattários de acordos innternacionaiis de
recon
nhecimento
o mútuo no
n campo de acred
ditação, no
o que tannge a ISO
O/IEC
1702
25:2005.
O La
aboratório Kiwa
K
Gaste
ec Certifica
ation B.V. é acreditado
o pela Dutcch Accreditation
Coun
ncil (RvA) conforme requisitos estabelecid
dos na no
orma ISO/IE
EC 17025:2005
(Certtificado de nº L 248 emitido em
m 29 de setembro
s
de 2010 – ver Anexo
o 01).
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Salie
entamos qu
ue o RvA - Dutch A
Accreditation
n Council e o Instituuto Naciona
al de
Metro
ologia, Qua
alidade e Te
ecnologia – INMETRO (Coordenação Geral dde Acreditação –
CGC
CRE) são signatários
s
os internacionais de reconhecim
mento mútu
uo no
de acordo
camp
po de acred
ditação, no que tange a ISO/IEC 17025:2005
1
5.
1.2

ÕES POR AUT
TORIDADES L
LOCAIS
ACEITAÇÕ

A relação de documentos
d
s abaixo co
ontempla a aceitação por parte de autorid
dades
p
da M
MAYGAS Ltd
da.. São ele
es:
locais e encontrram-se em poder

!

Parecer Técnico
T
Nº DSCI-003
3/221/10 de
e 24/09/201
10 do Com
mando Geral do
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado
E
de São Paulo;

!

T
Nº 019/2011- DECIP de 16/08/2011
1 do Corpoo de Bomb
beiros
Parecer Técnico
Militar do Estado de Goiás;
G

!

Ofício Nºº 002/11-DAP de 14
4/06/2011 do
d Corpo de Bombeeiros Milita
ar de
Pernambu
uco;

!

Parecer Nº01
N
de 09
9/02/2011 da Prefeitu
ura Municip
pal de Porrto Alegre/R
RS –
Comissão
o Consultiva
a de Proteçã
ão Contra In
ncêndio.

Os p
pareceres té
écnicos e ofícios
o
acim
ma citados encontram--se em podder da MAY
YGAS
LTDA
A..
1.3

GARANTIA
A DO PRODUT
TO

A ga
arantia do produto fornecida
f
p
pelo fabrica
ante é de 50 anos, válida qu
uando
consstatados deffeitos de fabricação do
o produto e//ou falha na
a matéria-p rima utilizad
da. O
docu
umento de garantia é entregue
e ao clien
nte após verificações
v
s e aprova
ações
realizzadas pela
a MAYGAS
S ou repre
esentante autorizado. Ressalta--se que o não
cump
primento do
os procedim
mentos con
ntemplados
s no Manua
al de Installação (fornecido
pela MAYGAS), ou se a in
nstalação d
de gás natu
ural (GN) ou
u gás liqueffeito de pettróleo
P) não esttiver em acordo com
m o padrão
o MAYGAS
S, toda a operação ficará
f
(GLP
garantida somente pelo ins
stalador.

2

O
OBJETIVO
O

O prresente Relatório Técn
nico de Ava
aliação tem como obje
etivo avaliarr o desemp
penho
de polietileno-alumínio-polietilenno e cone
dos produtos “Tubos multicapas
m
exões
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termo
ofundidas de polietile
eno – Linh
ha MAYGAS
S®”, destinados a coondução de
e gás
naturral (GN) e gás
g liquefeitto de petról eo (GLP), para
p
aplicaç
ção em insttalações inte
ernas
de gá
ás em edificcações pred
diais reside
enciais e com
merciais.
3
3.1

P
PRODUTOS AVALIAD
DOS
S
CONEXÕES

Foram contemp
pladas nessa avaliação
o as conexõ
ões do tipo fusão-fusão
f
o (buchas, luvas,
joelh
hos de 45º e de 90º, tes
s e capas fu
usão) com diâmetros nominais dde 16mm, 20
0mm,
25mm
m e 32mm; e do tipo fu
usão-rosca metálica fê
êmea e mac
cho (luvas, joelhos de 90º e
tes) com diâmetros nominais de 16m
mm, 20mm
m, 25mm e 32mm. Taiis conexões
s são
conccebidas porr meio do processo d
de injeção e são cons
stituídas inntegralmente
e por
polie
etileno e pigmento, co
onforme esspecificação
o técnica de
d material (Especific
cacion
Tecn
nica de Prroducto ET
T Maygas – Conex – Amarillas Revisióón 002, Fecha
F
21/10
0/2010).
alhes/desen
Por m
motivo de sigilo
s
industrial os deta
nhos das conexões
c
e a especific
cação
técniica do matterial utiliza
ado para a confecção das peç
ças estão ssob domínio da
MAY
YGAS LTDA
A..
3.2

TUBOS MU
ULTICAMADA
AS

Foram contem
mplados ne
essa avalia
ação tubos
s multicam
madas polieetileno-alum
mínioetileno, com diâmetros nominais d e 16mm, 20
0mm, 25mm
m e 32mm.
polie
Os ttubos multiccamadas são
s
conceb
bidos por meio
m
do pro
ocesso de extrusão e são
consstituídos porr polietileno, adesivo e alumínio.
Por motivo de sigilo indu
ustrial os d
detalhes/des
senhos dos
s tubos e a especific
cação
erial utilizad
do no proce
esso de extrrusão estão
o sob domínnio da MAY
YGAS
técniica do mate
LTDA
A..
3.3

SISTEMA

O sisstema é composto pela união enttre tubos multicamada
m
as e conexõões utilizand
do-se
do processo de
e termofusão e/ou roscca metálica. A união por termofussão é promovida
por m
meio de um
m acessório composto por polietile
eno, denom
minado “buccha”, à qual vem
acop
plado o “ane
el testemun
nha”, conce
ebido do me
esmo material polimérrico. O proc
cesso
rosca
ado, trata-se de proced
dimento con
nvencionalm
mente utiliza
ado.
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Na a
avaliação do
o sistema, além
a
da ve
erificação do
o comportamento das conexões e dos
tuboss multicama
adas, també
ém é avalia
ado o desem
mpenho des
ssas uniõess.
A un
nião por te
ermofusão trata-se
t
de
e processo obtido pela elevaçãoo simultâne
ea da
temp
peratura da
a bucha e da extre
emidade do
o tubo mu
ulticamadass, por meio de
ferramenta cale
efatora deno
ominada “te
ermofusora”. Para o caso
c
do tubbo multicam
madas
MAY
YGAS®, pre
eviamente é realizada
a uma expansão da extremidadde do tubo com
auxíllio de ferram
menta apropriada (exp
pansor), de modo a pe
ermitir a ins erção da bucha.
a vez aqueccida a buch
ha e a extre
emidade do
o tubo, por meio de uum esforço axial,
Uma
une-sse manualm
mente a buc
cha ao tubo
o, obtendo-s
se o primeirro processoo de termofu
usão.
Na sequência, o segundo processo
p
de
e termofusã
ão, é aquele
e destinadoo à união do
o tubo
a mesma bucha
b
já fixa
ada à extreemidade do tubo.
com a conexão desejada, por meio da
mesma form
ma, promove
e-se o aque
ecimento sim
multâneo da
a parte exteerna da buc
cha já
Da m
acop
plada ao tu
ubo e da conexão.
c
A
Atingido o tempo
t
de aquecimennto especificado,
manu
ualmente, por
p meio de um esforrço axial, promove-se
p
o e a
a união eentre o tubo
cone
exão, verificcando-se o desprendim
mento do an
nel testemu
unha acoplaado à bucha por
sobre
e o tubo. O despren
ndimento d o anel tes
stemunha in
ndica a coorreta união
o por
termo
ofusão, ond
de a temperatura envo
olvida no prrocesso, o esforço
e
axiaal desprend
dido e
o accoplamento
o da tubullação à c onexão foram realizados confo
forme requ
uisitos
deterrminados pelo fabrican
nte.
Essa
a união é traduzida
t
pela
p
geraçã
ão de um esforço de
e compresssão na zon
na de
interfferência entre a extrem
midade da ttubulação (q
que contem
mpla a buchha) e o aces
ssório
(ver Figura 01).

Figura 01 – Zonas de
e compressã
ão geradas durante
d
o pro
ocesso de terrmofusão

8
Rua Aquinos, 111
1 - Água Bran
nca - São Paulo
o - SP CEP 05036-070
Tel/Fax (11) 36
611-1729 - www
w.ifbauer.org.br – inovacons@iffbauer.org.br

RTA – R
Relatório Técnico de Avaliação Nº 648/11 Revv.01 - outubro/2011
Maygas Ltda.

O prrocesso de
etalhado da
a união po
or termofus
são está apresentadoo no Anexo
o 02,
comp
posto pelo Manual
M
de Instalação d
do sistema MAYGAS®, elaboradoo pelo fabric
cante.
4
4.1

P
PROCESSO
OS DE PRO
ODUÇÃO
CONEXÕES
S

As co
onexões sã
ão concebidas pelo pro
ocesso de in
njeção, conforme abaixxo descrito:
a)

Matéria prima é disp
ponibilizada
a em linha e é aquec
cida até ati ngir o ponto de
plasticidad
de requerido;

b)

A matéria
a prima é in
ntroduzida no molde (matriz) sob determinnadas press
são e
temperatu
ura, durante
e tempo e
exigido para
a a conforrmação da peça (ciclo de
injeção);

c)

Uma vez terminado o ciclo de iinjeção, as peças são ejetadas e esfriadas até a
temperatu
ura ambiente.

4.2

TUBOS MU
ULTICAMADA
AS

Os tu
ubos multiccamadas sã
ão concebid
dos por meio do proce
esso de exttrusão, confforme
abaixxo descrito:
a)

Extrusão da
d camada
a interna, ca
alibração do
o diâmetro externo da camada in
nterna
e posterio
or aquecime
ento para pe
ermitir a uniião com a camada
c
de aadesivo;

b)

Extrusão da
d camada de adesivo
o sobre a face externa tubo internoo de polietilleno;

c)

Conformação do tubo
o metálico a partir de fita
f de alum
mínio, com uunião das bo
ordas
e solda con
ntínua com utilização de laser. T
Tal solda pe
ermite
de topo por meio de
eita união da
d chapa d
de alumínio
o, sendo is
senta de im
mpurezas e sem
uma perfe
alterar as propriedad
des do mettal. Também não inte
erfere e/ou degrada a face
externa do
o tubo interrno de polie
etileno, em decorrência
d
a do aqueciimento obtid
do no
processo de soldagem;

d)

Compacta
ação do alu
umínio junto
o a face ex
xterna do tu
ubo interno de polietile
eno e
aquecimento por pa
assagem attravés do forno
f
de indução paraa a ativaçã
ão do
o ao alumínio. Imediiatamente após tem--se a
adesivo e fixação do mesmo
calibração
o do diâmetro extern
nos do co
onjunto alu
umínio e ttubo interno de
polipropile
eno;
9
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e)

Extrusão conjunta do
o adesivo ssobre o alum
mínio e do tubo externno de polietileno
(capa exte
erna do tubo
o multicama
ada) sobre o adesivo;

f)

Colocação
o da fita so
obre a face
e externa do
d tubo extterno de poolietileno com a
marcação
o genérica, calibração do tubo ex
xterno de polietileno (ccapa extern
na do
tubo multiicamada) e impressão
o com jato de tinta a cada
c
metroo (quantidad
de de
metros, da
ata, hora, norma,
n
núm
mero da ma
atriz, diâmettro externo e espessura da
parede do
o tubo);

g)
5
5.1

Embalage
em do produ
uto: feixe de
e barras ou rolos, em função
f
do ddiâmetro.
A
AVALIAÇÃ
ÃO TÉCNIC
CA
PROGRAM
MA DE ENSAIOS

A avvaliação téccnica foi conduzida po
or meio de realização de ensaioss e de requ
uisitos
conte
emplados em norma
as naciona
ais e inte
ernacionais (ABNT N
NBR15256:2
2009,
ISO1
17484-1:200
06, NMX-X
X-021-SCF I:2007). Os
O ensaios
s foram cconduzidos por
laborratórios de reconhecid
da competê ncia e tamb
bém realiza
ados em obbras que utiilizam
o sistema MAYG
GAS®.
Os e
ensaios apliccam-se aos
s tubos multticamadas, às conexõe
es e ao sisttema, com vistas
v
à ava
aliação do desempenh
ho do produ
uto e/ou sis
stema quan
ndo submettidos a pres
ssões
hidro
ostáticas, ca
argas de te
ensão, esm agamentos
s e chama. Também ssão avaliada
as as
caraccterísticas dimensiona
d
edades físicas.
is e proprie
A Ta
abela 01 aprresenta o programa de
e ensaios re
ealizado pelas Indústriaas Saladillo
o para
a linh
ha de produ
utos MAYGA
AS®. Nessa
a estão apo
ontadas as característic
c
cas dos ens
saios,
perio
odicidade, tiipo de ensa
aio, requisito
os, normas e laboratórrios utilizadoos.
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TIPO

MÁX 0,5mm

MÍN 1,0mm

MÍN 0,4mm

2,30mm ate 1,90mm

Ø 25

MÍN 1,1mm

MÍN 0,4mm

2,75mm ate 2,25mm

MÁX 0,5mm

25,3mm ate 25,0mm

Requisitos

20,3mm até 20,0mm

Ø 20

Resistência à taxa de alongamento do indice de ruptura da capa externa

Única vez, mantidas
mesmas caract. do material
(Ensaio de certificação)

anual

anual

X

X

X

Permeabilidade ao odorizante

Incombustibilidade

anual

a cada 2 anos

Única vez, mantidas
mesmas caract. do material
(Ensaio de certificação)

X

X

X

Rua Aquinos, 111 - Água Branca - São Paulo - SP CEP 05036-070
Tel/Fax (11) 3611-1729 - www.ifbauer.org.br – inovacons@ifbauer.org.br

Delaminação Tubos-M

a cada 2 anos

X

Tempo de indução de oxidação

Durabilidade térmica da camada externa

Resistência aos elementos constituintes do gás

Resistência da linha de união

1 por dia

Aplicação de chama de 1min ± 10s
Após aplicação da chama, auto-extinção "30s

THT - 60 dias - 23ºC
Sem percepção de odor de THT por um observador experiente

Temp 23ºC - Ciclo (- 20ºC / +60ºC) - 10 Ciclos
Fadh ! 15N/cm

Temperatura 200ºC
! 20 min

100ºC a 0,5 ano ou 110ºC a 0,25 ano - esforço 3%
sem fissura visível na camada externa

Pressão 0,4.Pd - Temp 80ºC - Cone 10 % de expansão
#20h sem delaminação

Tubo fabricado com material da camada externa.
Indice de aumento da resistência à taxa de alongamento da camada externa menor que
10mm/dia

Aguardar 15 min após retirada do cone – não apresentar fissura e/ou delaminação

Temp 23º - Cone 15º - Expansão 10 %

P (ensaio)= 0,95 x PLPL (obtido da curva de regressão)

X

MÍN 0,4mm
MÍN 1,2mm

CURVA DE REGRESSÃO
(Atualmente realizado em laboratório para tubo Ø 32mm a 20ºC)

Resistência hidrostática aos 95% da pressão PLPL a 1000 h

anual

X

MÁX 0,5mm
3,50mm ate 2,90mm

P (ensaio)= 0,95 x PLPL (obtido da curva de regressão)

semanal

Ø 32
32,3mm ate 32,0mm

MÍN 0,18mm +
MÍN 0,23mm +
MÍN 0,23mm +
MÍN 0,28mm +
0,09mm
0,09mm
0,09mm
0,09mm
Superfícies interna e externa dos tubos devem apresentar-se uniformes, limpas e livres de
buracos cavidades e/ou outras irregularidades notadas a olho nú
Cumprir com Especificação Técnica de Produto - ETP

MÍN 0,9mm

MÍN 0,4mm

2,05mm ate 1,65mm

MÁX 0,4mm

16,3mm até 16,0mm

Ø 16

Resistência hidrostática aos 95% da pressão PLPL a 165 h

Resistência a pressão em longo prazo

Comprimento

X

Única vez enquanto seja
mantida a estrutura e
materiais do produto (Ensaio
de certificação)

Aspecto superficial

3h

X

X

Espessura do alumínio

Espessura da camada interna

X

Espessura da camada externa

1 por dia

X

ovalidade

Øexterno

Verificação

X

2h

Periodicidade

Espessura da parede

X

Tipo

TABELA!01!"!PROGRAMA!DE!ENSAIOS!PARA!TUBOS!MULTICAMADAS,!CONEXÕES!E!SISTEMA

X

X

X

Repet.

Ensaio

RTA – Relatório Técnico de Avaliação Nº 648/11 Rev.01 - outubro/2011
Maygas Ltda.

TUBOS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

PROPRIEDADES MECÂNICAS

PROPRIEDADES FISICAS

Item 5.2.7
NMX-X-021-SCFI

Anexo F

ISO 17484-1

Item 5.5.2

Anexo E

ISO 17484-1

Item 5.5.2

ISO 11357-6

Item 5.5.2

Anexo D

ISO 17484-1

Item 5.5.2

Anexo C

ISO 17484-1

Item 5.5.2

(ISO 13480)

ISO 17484-1

Item 5.4.3

Anexo B

ISO 17484-1

Item 5.4.2

Item 5.4.1.5.2
ISO 17484-1

Item 5.4.1.3
ISO 17484-1

Item 5.2.1
ISO 17484-1

Item e Norma

Lab.

Saladillo
SEIT
Saladillo
KIWA
GASTEC
SEIT
Saladillo

11

CONEXÕES

SISTEMA

Rep
pet.

Ens
saio

sem
mestral

a
anual

a
anual

a
anual

a
anual

a
anual

a
anual

a
anual

X

X

X

X

X

X

X

X

a
anual

a
anual

a
anual

X

X

X

trim
mestral

trim
mestral

X

X

Period
dicidade

Tip
po

Resistência
a à flexão repetida

Resistência
a ao ciclo térmic
co

Resistência da
as uniões ao impacto

Re
esistência das uniões
u
ao esmagamento

Carga
a de tensão

E
Estanqueidade
após ensaio de
e tração

E
Estanqueidade
após ensaio de
e tração

(IS
SO 3503)

Estanque
eidade com currva e ciclagem de
d temperatura

(IS
SO 3458)

Estanqueida
ade com ar ou gás
g

" : 5,0 Mpa

Ensaio
o de pressão hidrostática a 80 °C – 1000 h

" = 5,5 Mpa

Ensaiio de pressão hidrostática
h
a 80
0°C – 165 h

"=
=12,4 Mpa

Ensa
aio de pressão hidrostática
h
a 20
0°C – 100h

Ve
erificação

F(kN) = 1,4 por 800h
8

F(k
kN) = 1,1
po
or 800h

F(kN) = 2,4
por 800h

Classe4
F (kN
N) = 4,0
por 1h

R
Rmin
Dobra= 5 d - Angulo 90º - 3 ciclos de dob
bra Pressão 30mb
bar
A
Ausência
de da
anos ou alteraçõ
ões da camada de
alu
umínio após o ensaio.

Temp 23ºC - Ciclo
C
(-20ºC / +60ºC) - 10 ciclo
os
Gotejam
mento # 10-4 atm cm3 s-1

600mm
Estanqueidad
de

Temp. 23ºC
C - Pressão 30m
mbar - F= 2KN
maior que 20%
%

Não ocorrênc
cia de vazamentto por uma hora
a.

F (kN) = 2,1 porr 1h

Classe3

Classe2
F (k
kN) =1,8
p 1h
por

Temp 23ºC - Pressão
o 30mbar

80°C

23ºC

®

Rua Aquinos, 111 - Água Branca - São Paulo
P
- SP CEP 05036-070
Tel/Fax (11
1) 3611-1729 - www.ifbauer.org
w
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br
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.

2
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e é restrito aos
e
a ramais internos de

Anexo K

1
ISO 17484-1

Item 7.3

An
nexo J

1
ISO 17484-1

Item 7.3

An
nexo I

1
ISO 17484-1

Item 7.3

Anexo H

ISO 17484-1
1

Item 7.3

Item 7.3
ISO 17484-1 Anexo G

ISO 10838-3
1

Item
m 8.3.2

ISO 10838-3
1

Item
m 8.3.1

1
ISO 10838-3

Item 8.2

Item 8.1

Tab
bela 6
ISO 8085-1

ISO 10838-3
1

10,7bar

11,8bar

26,6bar

Item e Norma

23ºC – 7,5ba
ar

11,6bar

12,8bar

28,8bar

Ø 32

23ºC – 25mba
ar

11
1,7bar

12
2,9bar

29
9,1bar

Ø 25

Requisitos
Ø 20

Da
a -20°C a +60°C
C, a uma pressã
ão de 7bar (não
o 6bar
com
mo indicado na ISO 10838-3 item 9.2.b, pois es
ssa é a
QTP
P-Pressão para Ensaio de Qua
alificação, selec
cionada
SO 17484-1 Ta
abela 3)
na IS

13
3,5bar

14
4,8bar

33
3,4bar

Ø 16

TAB
BELA!01!"!PR
ROGRAMA!D
DE!ENSAIOS!P
PARA!TUBOSS!MULTICAM
MADAS,!CON
NEXÕES!E!SISSTEMA

AYGAS
O en
nsaio conforrme norma ABNT NBR
R15256:200
09, item 8.1
1 Ensaio de
e Estanqueidade, realiizado “in loco” pelo lab
boratório L..A.Falcão B
Bauer, diz respeito ao sistema MA
edificcação residencial, confforme Relattório de Ens
saio EC.229
9.242/11, in
ncluso no Anexo 03.

CONEXÕES

COMPORTAMENTO DO USO DO SISTEMA

TIPO

RTA – R
Relatório Técnico
o de Avaliação Nº 648/11 Rev
v.01 - outubro/20
011
Maygas Ltda.

Saladillo
SEIT
Saladillo
S
l dill
(1h)
SEIT
(800h)
Saladillo
SEIT

RTA – Relatório Técn
nico de Avaliaçã
ão Nº 648/11 Rev.01
R
- outubro
o/2011
Maygas Ltda.

5.2

DOS DE ENSA
AIOS
RESULTAD

Abaixxo apresentamos os re
esultados d
dos ensaios realizados conforme eestabelecidos no
programa de en
nsaios apres
sentado no item 5.1 de
este relatório.
5.2.1
1

Tubos multicamad
m
das

5.2.1
1.1 Caractterísticas gerais
g
Foi verificado o aspecto superficia
al dos tubo
os multicam
madas ($116mm, $20
0mm,
$25m
mm e $32
2mm) e constatado o atendimen
nto a ISO 17484-1, iitem 5.2.1, com
relaçção a unifo
ormidade das
d
paredess, limpeza,, isenção de
d cavidaddes e quais
squer
outro
os defeitos.
Também foram realizadas verificaçõess com relaç
ção ao diâm
metro externno, espessu
ura da
pared
mada interna
a, espessurra da cama
ada externa e espessu
ura da
de, espessura da cam
cama
ada metálicca (alumínio) em con formidade com a ISO
O 3126, seendo consta
ado o
atend
dimento àss variações permitidass. Tais med
dições enco
ontram-se relacionada
as no
Informe de Ensa
ayos Nº 52 (ver Anexo
o 03).

5.2.1
1.2 Proprie
iedades me
ecânicas
a)

Curva de Regressão
o

Ensa
aios em aco
ordo com os
o itens: 5.4
4.1 Resistência a pres
ssão a longgo prazo, 5.4.1.3
Proccedimento III e 5.4.1.5.1
1 Verificaçã
ão dos ponto
os de contro
ole de falhaas da norma
a ISO
84-1. São intrínsecos ao produto
o e devem
m ser realizados a cadda alteraçã
ão da
1748
maté
éria prima e/ou
e
estrutu
ura. Encont ram-se aprresentados no Pre-Infoorme de En
nsayo
(OT nº10-12517
7-1 e SE nº10-12239), datado de 03 de outubro de 20111 e referem
m-se a
2
e 25
5mm. Resssalta-se que
e tais
tuboss multicamadas de diâmetros de
e 16mm, 20mm
ensa
aios enconttram-se em
m andamen
nto, com início em 08/11/2010
0
e previsã
ão de
término para 10
0/02/2012 (v
ver Anexo 0
03).
b)

Pontos de
e controle

Os p
pontos de controle
c
de falhas para
a cada diâm
metro às 16
65h e às 10000h de en
nsaio,
conssiderando-se
e 95% da PLPL (limite
e inferior de
d confianç
ça da presssão hidrostática
previista) para cada diâmettro, foram o btidos diretamente da Curva de R
Regressão.
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c)

Delamina
ação e resis
stência da linha de un
nião

Ensa
aio realizad
do diariame
ente e cond
duzido con
nforme item
m 5.4.2 da ISO 17484
4-1 –
Anexxo B. Os resultados
r
atendem a
aos especifficado em norma e eencontram-s
se no
Relatório de Ensaio nº 26 (ver
(
Anexo 03).
cia à taxa de
d alongam
mento do ín
ndice de ru
uptura da ccapa extern
na
Resistênc

d)

Trata
a-se de en
nsaio tipo e é intrínse
eco ao pro
oduto, deve
endo ser reealizado a cada
altera
ação da ma
atéria prima
a e/ou de su
ua estrutura
a. É conduz
zido conform
me item 5.4
4.3 da
ISO 17484-1. Os
O resultado
os atendem
m à deforma
ação máxim
ma estabeleecida em norma
n
orme apressentado no Informe KIW
WA GASTE
EC datado de
d 27 de deezembro de 2010
confo
(ver A
Anexo 03).

5.2.1
1.3 Proprie
iedades físi
sicas
Os e
ensaios refe
erentes ao item 5.5.2 d
da ISO 17484-1, dizem
m respeito a verificação
o das
caraccterísticas quanto
q
a : resistência
a a elementos constitu
uintes do ggás, durabilidade
térmica da capa
a externa do
os tubos, te
empo de ind
dução de ox
xidação (OIIT), delamin
nação
e perrmeabilidad
de ao odoriz
zante (THT ). Foram re
ealizados pa
ara os tuboss com diâm
metros
de 16mm, 20m
mm, 25mm e 32mm, apresentan
ndo resultados satisfaatórios confforme
E
OT 10-12318,
1
O
OT 10-1231
19, OT 10-12320 e OT
T 10-12321
1 (ver
Relatórios de Ensaio
Anexxo 03).
O en
nsaio de inccombustibiliidade foi re
ealizado con
nforme item
m 5.2.7 da nnorma mex
xicana
NMX
X-X-021-SCFI:2007, ap
presentando
o resultado satisfatório
o, conforme apresentad
do no
Relatório de Ensaio nº 027 (ver Anexo
o 03).
5.2.2
2

Conexões

Foram realizad
dos ensaios de presssão hidros
stática con
nforme ISO
O 8085-1 e de
verifiicação da estanqueida
e
ade conform
me ISO 108
838-3 para conexões ccom diâmettro de
m, 20mm, 25mm
2
e 32mm. Os ressultados se
e mostraram
m satisfatórioos e encon
ntram16mm
se ap
presentados nos Relattórios de En
nsaio OT 10
0-12512, OT 10-125133, OT10-125
514 e
OT 1
10-12515 (V
Ver Anexo 03).
0
5.2.3
3

Sistema
as

Foram realizad
dos ensaio
os de ca
arga de te
ensão, res
sistência ddas uniões
s ao
esma
agamento, resistência
a das uniõ
ões ao imp
pacto, resis
stência ao ciclo térmico e
resisstência ao ciclo
c
de dob
bramento cconforme ite
em 7.3 da ISO 17484--1, para tub
bos e
14
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cone
exões com diâmetro de 16mm
m, 20mm, 25mm e 32mm. Oss resultado
os se
mosttraram satissfatórios e encontram
m-se aprese
entados nos
s Relatórioss de Ensaio OT
10-12
2318, OT 10-12319, OT
O 10-12320
0 e OT 10-1
12321 (ver Anexo
A
03).
O en
nsaio para verificação
v
da
d estanque
eidade do sistema
s
foi realizado
r
“inn loco” confforme
item 8.1 da ABNT NBR15
5256:2009 p
pelo laboratório L.A.Fa
alcão Baueer e restring
giu-se
ernos da edificação
e
rresidencial. Os resulta
ados foram
m satisfatórrios e
aos ramais inte
ontram incluídos no Relatório
R
de
e Ensaio EC.229.242/
E
/11, datadoo de 19/10//2011
enco
(ver A
Anexo 03).
6

RESUMO DA
R
D AVALIA
AÇÃO TÉCN
NICA

A Ta
abela 02 apresenta
a
o resumo e
executivo dos
d
ensaios realizadoos e analis
sados
mediiante as norrmas pertinentes.
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Tabela 02
2 – RESUM
MO DA AVA
ALIAÇÃO TÉCNICA (tu
ubos multi camadas)
Diâmetro / R
Requisitos

PROPRIEDADES MECÂNICAS
PROPRIEDADES FISICAS

TUBOS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Verifica
ação

Norma

Atendime
ento aos requis
sitos
Não
o
Satisfató
ório
satisfattório

Ø 16

Ø 20

Ø 25

Ø 32

Øexterno

16,3mm até
1
16,0mm

20,3mm até
20,0mm

32,3mm ate
32,0mm

!

ovalida
ade

M
MÁX
0,4mm

MÁX 0,5mm

MÁX 0,5mm

!

Espessura d
da parede

2,05mm ate
2
1,65mm

2,30mm ate
1,90mm

25,3mm ate
25,0mm
MÁX
0,5mm
2,75mm ate
2,25mm

3,50mm ate
2,90mm

!

M 0,4mm
MÍN

MÍN 0,4mm

MÍN 0,4mm

MÍN 0,4mm

Espessura da camada
externa
Espessura da camada
intern
na
Espessura do
o alumínio
Aspecto su
uperficial

M 0,9mm
MÍN

MÍN 1,0mm

MÍN 1,1mm

MÍN 1,2mm

!
Item 5.2.11
ISO 174844-1

MÍN
MÍN 0,28mm +
MÍN 0,18mm + MÍN 0,23mm
0,23mm +
0,09mm
+ 0,09mm
0,09mm
0,09mm
S
Superfícies
interrna e externa do
os tubos devem apresentar-se
u
uniformes,
limpa
as e livres de bu
uracos, cavidades e/ou outras
irre
egularidades no
otadas a olho nú
ú.

!
!
!

Comprim
mento

Cumprir com ETP – Especifiicação Técnica de Produto

Resistência a pressão
em longo
o prazo

CURVA DE RE
EGRESSÃO!
(Atualmente re
ealizado em labo
oratório para tub
bo Ø 32mm a
20ºC
C)

Item 5.4.1..3
ISO 174844-1

P (ensaio)= 0,95
0
x PLPL (obti do da curva de regressão)

Item 5.4.1.55.2
ISO 174844-1

!

P (ensaio)= 0,95 x PLPL (obttido da curva de
e regressão)

Item 5.4.1.55.2
ISO 174844-1

!

Resistência d
da linha de
uniã
ão

Temp
p 23º - Cone 15
5º - Expansão 10
0%
Aguardar 15 min
m após retirada
a do cone – não
o apresentar
fissura e/ou d
delaminação

Item 5.4.22
ISO 174844-1
Anexo B

!

Resistência à taxa de
alongamento
o do índice
de ruptura da capa
externa

Tubo fabricado com mate
erial da camada
a externa
ÍÍndice de aumen
nto da resistênccia à taxa de alo
ongamento da
cama
ada externa men
nor que 10mm/d
dia.

Item 5.4.33
ISO 174844-1
(ISO 134800)

!

Resistênccia aos
elementos co
onstitutivos
do gá
ás

Pressão 0,4.P
Pd - Temp 80ºC
C - Cone 10 % de expansão
! 20h sem de
elaminações

Durabilidade térmica da
externa
camada e

100ºC a 0,5
5 ano ou 110ºC a 0,25 ano - es
sforço 3%
não aprese
entar fissura vissível na camada
a externa

Tempo de in
ndução de
oxidaçção

Temperatura
T
20
00ºC ! 20 min

Delaminação
o Tubos-M

Te
emp 23ºC - Ciclo
o (- 20ºC / +60ººC) - 10 Ciclos Fadh= ! 15N/cm
m

Permeabilid
dade ao
odoriza
ante

THT - 60 diias - 23ºC
S
Sem
percepção
o de odor THT p
por um observad
dor experiente

Incombustiibilidade

Aplicação de cham
ma de 1min ± 10
0s
moção da chama
a, aulto-extinçã
ão # 30s
Após rem

Resistência h
hidrostática
aos 95% da
a pressão
PLPL a 165 h
Resistência h
hidrostática
aos 95% da
a pressão
PLPL a 10
000 h

!

Item 5.5.22
ISO 174844-1
Anexo C
Item 5.5.22
ISO 174844-1
Anexo D
Item 5.5.22
ISO 113577-6
Item 5.5.22
ISO 174844-1
Anexo E
Item 5.5.22
ISO 174844-1
Anexo F
Item 5.2.77
NMX-X-02 1SCFI

não se aplica

!
!
!
!

!

!
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Tabe
ela 02 – RE
ESUMO DA AVALIAÇÃ
ÃO TÉCNIC
CA (conexõ
ões e siste ma)
Diâmettro / Requisitos
s

PROPRIEDADES MECÂNICAS

CONEXÕES

V
Verificação

Ø 16

Ø2
20

Ø 25

Ø 32

Ensaio de p
pressão hidrostá
ática a
20°C – 100h – "=12,4 Mpa
M

33,4
4bar

29,1b
bar

28,8ba
ar

26,6bar

Ensaio de p
pressão hidrostá
ática a
80
0°C – 165 h
" = 5,5 Mpa

8bar
14,8

12,9b
bar

12,8ba
ar

11,8bar

Ensaio de pre
essão hidrostática a 80
°C
C – 1000 h
" : 5,0 Mpa

5bar
13,5

11,7b
bar

11,6ba
ar

10,7bar

23ººC – 25mbar

Estanqueid
dade com ar ou
u gás
(ISO 3458)

Norma

!
Tabela 6
ISO 8085-1

COMPORTAMENTO DO USO DO SISTEMA

!
!

Estanque
eidade com curvva e
ciclagem
m de temperatura
(ISO 3503)

Da -2
20°C a +60°C, a uma pressão de 7bar (não
6barr como indicado
o na ISO 10838--3 item 9.2.b,
po
ois essa é a QTP
P-Pressão para
a Ensaio de
Qualifficação, selecio
onada na ISO 17
7484-1 Tabela
3)

Item 8.2
ISO 10838-33

!

Estanqueid
dade após ensa
aio de
tração

23ºC

Item 8.3.1
ISO 10838-33

!

Estanqueid
dade após ensa
aio de
tração

80°C

Item 8.3.2
ISO 10838-33

!

Temp 23ºC
C - Pressão 30m
mbar

SISTEMA

!

!

Item 8.1
ISO 10838-33

23ººC – 7,5bar

Atendimen
nto aos requisittos
Não
Satisfatório
satisfatórrio

Carrga de tensão

Clas
sse2
F (kN
N) =1,8
porr 1h
F(kN)) = 1,1
por 800h
8

asse3
Cla
F (kN
N) = 2,1
po
or 1h
F(kN) = 1,4 por
80
00h

Classe4
kN) = 4,0 por
F (k
1h
F(k
kN) = 2,4 por
800h

!
Item 7.3
ISO 17484-1
Anexo G

Não ocorrência de
e vazamento por uma hora.
Resistên
ncia das uniões ao
esmagamento
Resistência d
das uniões ao im
mpacto

Temp
T
23ºC - Pre
ressão 30mbar - F = 2kN
Estanqueidade
E
ssem redução do
o diâmetro
exteriorr maior que 20%
%
Tem
mp 23ºC - Presssão 30mbar - Im
mpacto 5kg a
600mm
Esttanqueidade

Resistênccia ao ciclo térm
mico

Tem
mp 23ºC - Cicloo (-20ºC / +60ºC
C) - 10 ciclos
-4
3 -1
m s
Gotejamentto # 10 atm cm

Resistênccia à flexão repe
etida

Rmin Dobra=
D
5 d - An
ngulo 90º - 3 ciclos de dobra Presssão 30mbar
Ausê
ência de danos ou alterações da
d camada de
o após o ensaio
o.
alumínio

!
!

Item 7.3
ISO 17484-1
Anexo H
Item 7.3
ISO 17484-1
Anexo I
Item 7.3
ISO 17484-1
Anexo J
Item 7.3
ISO 17484-1
Anexo K

!

!

!

!
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7

C
CONTROLE DA QUALIDADE

As In
ndustrias Sa
aladillo S.A
A. mantém ccontroles da
a qualidade
e do processso de prod
dução
dos produtos da linha MA
AYGAS®, o
os quais foram verifica
ados pelo IFBQ – Ins
stituto
Falcã
ão Bauer da
a Qualidade
e em sua u
unidade fabril situada a Ruta 8, km
m 60 – Callle 9 –
Y–1
12 – Parque
e Industrial Pilar, região
o norte de Buenos
B
Aire
es, Argentinna.
Os p
procedimen
ntos da qua
alidade esttão docume
entados no
o Manual dda Qualidad
de e,
espe
ecificamente
e, são identtificados com
mo:

!

ón 05, vig. 29/10/2008
Procedimiiento PC 7.5-01, versió
8 “Realizaciion del Producto
Extrusion L06;

!

ón 02, vig. 19/10/2009
9 “Realizaciion del Producto
Procedimiiento PC 7.5-03, versió
Inyección..

Tais procedime
entos aplic
cam-se ao
os processo
os de exttrusão e dde injeção nas
ectivas linh
has de pro
odução de tubos multicamadas e de connexões da linha
respe
MAY
YGAS®.
8

C
CONCLUSÃ
ÃO

A análise doss ensaios realizados permite concluir
c
qu
ue os tuboos

multic
capas

etileno-alum
mínio-polietiileno) e co
onexões em
m polietileno dos tiposs fusão-fus
são e
(polie
fusão
o-rosca me
etálica fêmea e mac ho, atende
em aos req
quisitos est
stabelecidos
s nas
norm
mas utilizada
as para o prrograma de
e ensaios de
efinido no item 5.1.
São Paulo, 31 de
d outubro de
d 2011.

(ORIGINA
AL ASSINA
ADO)

(ORIGINA
AL ASSINA
ADO)

Luis Mitidieri
Marcelo L

Paulo R. Facchini

Coordenad
dor
Polo de Negócios – In
novação na Construção
o Civil

Gerente Geral
G

(ORIGINA
AL ASSINA
ADO)
Luís Albe
erto Borin
Engenheirro Civil
Polo de Negócios – In
novação na Construção
o Civil
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