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NOTA TÉCNICA: ENSAIO DE PRESSÃO 

PARA CONDUTAS EM PEAD 
Tradução da parte A.27 da norma EN805 

 

 
1.  Geral 
Este método alternativo para condutas com comportamentos elásticos (nomeadamente condutas em 

polietileno e polipropileno) surge pelo facto de não se ter tido em consideração em métodos anteriores 

das capacidades de dilatação deste tipo de conduta. 

 

2.  Procedimento 

O ensaio na sua totalidade inclui uma fase preliminar, onde se inclui um período de relaxamento, um 

ensaio de detecção de perda e o ensaio principal de pressão. 

 

3.  Fase Preliminar 

O cumprimento da fase preliminar, é condição fundamental para levar a cabo o ensaio final. 

 

A intenção da fase é montar o pré requisitos para alterações de volume dependentes da pressão, tempo 

e temperatura. 

 

A fase preliminar deve ser realizada como se segue para evitar resultados enganosos na fase do ensaio 

principal: 

 Após nivelar e despressurizar a conduta para a pressão atmosférica, por recurso a ventosas, 

deverá reservar-se um período de relaxamento de cerca de 60 min para libertar pressão 

provocada pela tensão da tubagem; deve-se ter o máximo de cuidado para não entrar ar para 

dentro da conduta; 

 Depois deste período de relaxamento, eleve a pressão de uma forma contínua e rápida (em 

menos de 10 min) para a Pressão de Ensaio Do Sistema (STP). Mantenha STP durante um 

período de 30 min bombeando continuamente ou em intervalos curtos. Durante este tempo leve 

a cabo uma inspecção para identificar qualquer vazamento óbvio; 

 Permita um período adicional de 1 h sem bombear durante o qual a conduta pode dilatar devido 

as propriedades visco-elásticas; 

 Medir a pressão ao fim deste período. 
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No caso de uma fase preliminar com sucesso continue o processo de ensaio. 

Caso a pressão diminua mais que 30% do STP, interrompa a fase preliminar e despressurize o sector 

em ensaio. Considere e ajuste as condições de ensaio (por exemplo influência de temperatura). Só 

retome o processo de ensaio depois de um período de relaxamento de pelo menos 60 min. 

 

4.  Ensaio pressão integrado 

O resultado da fase de ensaio principal só pode ser julgado se o volume restante no sector de ensaio for 

adequadamente baixo. São necessárias as seguintes etapas: 

 Reduza rapidamente a pressão restante medida aquando o final da fase preliminar, sangrando a 

água do sistema de modo a produzir um ∆𝑃 entre 10 a 15% do STP; 

 Medir exactamente o volume de água removido Δ𝑉; 

 Calcular a perda de água permissível Δ𝑉max, utilizado a seguinte fórmula e verificar se o volume 

de água removido não excede esse valor: 

 

Δ𝑉max = 1,2.𝑉.∆𝑃 �
1
𝐸𝑊

+
𝐷

𝑒.𝐸𝑅
� 

 
 
Onde 

Δ𝑉max : é a perda de água admissível em litros; 

𝑉 : é o volume da secção de conduta testada em litros; 

∆𝑃 : é a medida da perda de pressão em kPa; 

𝐸𝑊 : é o módulo de compressão da água em kPa; 

𝐷 : é o diâmetro interno da tubagem em metros; 

𝑒 : é a espessura do tubo em metros; 

𝐸𝑅 : é o módulo de elasticidade da parede de tubo na direcção de circunferencial em KPa; 

1,2: é o factor de tolerância durante o ensaio. 

 

Para a interpretação correcta do resultado é importante usar o valor exacto de  𝐸𝑅 considerando a 

temperatura e a duração do ensaio. Especialmente para diâmetros menores e sectores de ensaio mais 

curtos deveriam ser medidos ∆𝑃 e Δ𝑉 o mais precisos possível. 

 

Se Δ𝑉 é superior ao Δ𝑉max, devemos interromper o processo de ensaio e com o auxílio das ventosas 

instaladas retirar a pressão da conduta. 
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5.  Ensaio Principal 

A deformação visco-elástico devido ao esforço causado pelo STP é suspensa pelo ensaio anterior. A 

redução rápida da pressão conduz a uma contracção da conduta. Observe e registe durante um período 

de 30 min (fase de ensaio principal) o aumento de pressão resultante da contracção. Considera-se que a 

fase principal do ensaio bem sucedida, se a curva de pressão mostrar um incremento tendencial e não 

descer num período de 30 min, o que geralmente é suficiente para se ter uma boa indicação (ver figura). 

Se durante esse período a curva de pressão mostrar uma descida tendencial, indica que existe alguma 

perda dentro da conduta. 

 

Em caso de dúvidas estender a fase principal do ensaio até 90 min. Neste caso a perda de pressão esta 

limitada a 25 kPa desde do valor máximo obtido dentro da fase de contracção. Se a pressão descer mais 

do que os 25 kPa, o ensaio falhou. 

 

É aconselhável verificar os acessórios mecânicos antes da inspecção visual as juntas soldadas. 

 

Rectificar qualquer defeito revelado na instalação pelo ensaio e repetir o ensaio. 

 

Deve realizar-se novamente todo o ensaio, incluído um período de relaxamento de  60 min na fase 

preliminar. 


