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Water Tubes Complex Test

Tubos de linha única e dupla
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Water Tubes Complex Test

Duas versões disponiveis

. Tubo de linha única V1 – 1 entrada / 1 saida

. Tubo de linha dupla V2 – 1 entrada / 2 saida

Sistema de gestão do teste

Todo o teste é controlado por um sistema electropneumático central

equipado com um autômato que permite fazer todo o trabalho

pneumático e gestão elétrica. Esta gestão baseia-se na verificação de

um conjunto de parâmetros que foram selecionados e validados com

base em amostras OK, fornecidas pelo cliente e em amostras NOK

simuladas internamente

Teste Complexo de Tubos de Água

Objectivo

O sistema foi desenvolvido para testar os tubos de água com amostras fornecidas pelo 

cliente permitindo detetar fugas e obstruções nos tubos..

Teste de Estanqueidade

O teste baseia-se no princípio operacional do teste de estanquidade complexa com 

parâmetros adaptados caso a caso. Por outras palavras, o ar é injetado, a pressão e fluxo são 

controlados no tubo, sendo verificados até atingirem a pressão pré-determinada. Uma vez 

atingida, o circuito é selado e um dos interruptores de pressão monitoriza por um 

determinado período de tempo (tempo configurável). Se esta pressão permanecer dentro dos 

parâmetros predefinidos, o teste será considerado OK, caso contrário, NOK. Isso permite 

verificar a conformidade do tubo a ser verificado (tubo sem fugas).

Teste de Obstrução

O teste de obstrução consiste em injetar ar a uma pressão predefinida de + - 120 mbar numa 

taxa de fluxo contínuo e, por um tempo predefinido, monitorizando uma possível sobrecarga 

na entrada da câmara de injeção. Caso o tubo tenha duas saídas este ensaio deverá ser 

realizado em duas fases para identificar se existe ou não obstrução em alguma das linhas. 

Para tal, é utilizado um pressostato de alta precisão, que permite a verificação de pressões 

em torno de 0,1 KPa.

Durante o teste do tubo, se o valor de pressão pré-definido for excedido, há alguma obstrução 

no tubo. Neste caso o tubo não está ok, resultando "NOK".

NOTA: Devido à complexidade e precisão do teste, este equipamento deve ser testado e 

programado com amostras reais com os defeitos a serem detetados


