ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.

REP - Relatório de Ensaios de Produtos:

n.º

2111202-0/001-2

Solicitante:

FORCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.

Endereço:

Rua Campante, 698 - Vila Independência - São Paulo / SP
CEP:

04224-010

E-mail:
Fabricante:

Fone:

Emitido em:

06.05.2022

(11) 2069-7653

eder@forcon.com.br

FORCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.

Descrição da amostra:

Eletroduto flex corrugado DN40mm - Médio - Lote: 2022016 - Laranja

Código/ referência:

---

Proposta comercial:

2111202-0

Quantidade recebida:

20 metros (aproximadamente) + 1kg de composto

Início/ término dos ensaios:

Ordem de serviço:

2111202-0/001
Com lacre: ( )

Sem lacre: (X)

06.01.2022 / 18.04.2022

Nota: Esta versão cancela e substitui a anterior (REP 2111202-0/001), emitida em 29.04.2022.
Motivo: Correção dos valores indicados no item 5.9 / Melhoria nos resultados apresentados (demais itens).
Norma(s) utilizada(s):
- ABNT NBR 15715: 2020 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e
telecomunicações - Requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT NBR14692: Sistemas de dutos, subdutos e microdutos para telecomunicações - Determinação do tempo de
oxidação induzida;
- ABNT NBR 9023: 2015 - Termoplásticos - Determinação do índice de fluidez;
- ABNT NBR14684: 2019 - Sistemas de dutos, subdutos e microdutos para telecomunicações - Determinação da
densidade de plástico por deslocamento.

- Observações: Este relatório de ensaio poderá ser reproduzido, somente de forma total, mediante autorização do ITEN.
Este relatório é válido, exclusivamente, para a amostra ensaiada, não sendo extensivo a quaisquer lotes, ainda que similares.
- Endereço e Local da realização das atividades do laboratório:
Avenida Victor Civita, 2064 – Jd. Santa Maria - Osasco - S.P. - CEP: 06149-225.
- Fones: (11) 3606-7373 / 3431-4145 - E-mail: rep@itensp.com.br / comercial1@itensp.com.br - Site: www.itensp.com.br
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ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.

Ensaios solicitados: Itens da ABNT NBR 15715 / Descrição do(s) ensaio(s):
4.6.1

Dimensões (anexo B)

4.5.6

Visual e marcação

Incerteza de medição
dos ensaios:
U = 0,070 mm
NA

5.1

Resistência à compressão (anexo C)

U = 0,060 N

5.2

Resistência à curvatura (anexo D)

NA

5.3

Resistência ao impacto (anexo E)

NA

5.7

Dispersão de pigmentos

5.9

Tempo de indução oxidativa (OIT)

5.10

Índice de fluidez

5.11

Densidade

U = 3,00 %
U = 0,50 minutos
U = 0,2084 g/10 min
U = 0,15 g/cm3

Instrumentos utilizados:

Código:

Balança

BAL

004

Cronometro

CRO

008 e 012

Célula de carga

CCT

005

Escala milimétrica

ESC

005 e 007

Célula de carga

ICC

003

Paquímetro

PAQ

008, 010 e 011

Picnômetro

PIC

003

Plastômetro

PLA

001

Sensor termopar

SEN

065

Termo higrômetro

TEH

014 e 022

Termômetro digital

TER

008

Trena

TRE

004

As condições específicas de ensaios, incluindo condições ambientais, quando não contempladas no relatório, encontramse disponíveis nos dados brutos específicos por um ano.
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ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.

2111202-0/001-2

Itens da ABNT NBR 15715 / Descrição do(s) ensaio(s):
4.6.1 - Dimensões (anexo B)
- O diâmetro externo médio e o diâmetro interno médio dos dutos corrugados devem estar de acordo com as dimensões
indicadas na tabela 3.
Tabela 3 - Características dimensionais dos dutos corrugados (continua):
Especificado (mm):

Diâmetro externo nominal
(DE)

Diâmetro externo Médio
(dem):

Diâmetro interno médio
(dim) mínimo:

40

40,0 ± 1,5

30,0

40

39,9

39,9

Encontrado (mm):
4.5.6 - Visual e marcação

- As superfícies dos dutos corrugados e conexões devem apresentar cor e aspecto uniformes e devem ser isentas de
corpos estranhos, bolhas, fraturas do fundido, tricas ou outros defeitos visuais que comprometam o desempenho do
produto.
- Encontrado: As superfícies apresentam cor e aspecto uniformes e são isentas de corpos estranhos, bolhas, fraturas do
fundido, tricas ou outros defeitos visuais.
6.1 - Os dutos corrugados devem ser marcados no máximo a cada 3 m, de forma visível e
indelével, podendo ser em relevo, com os seguintes dizeres:

Encontrado:
790 mm

a) nome ou marca de identificação do fabricante;

FORCON

b) diâmetro externo nominal (DE) correspondente;

40 mm

c) classificação de resistência à compressão "450 N" ou "680 N"

680 N

d) sigla "PE";

PE

e) quando aplicável, a expressão "NÃO PROPAGANTE À CHAMA";

NA (não aplicável)

f) número desta Norma;

NBR 15715

g) a expressão "ENERGIA/TELECOM";

ENERGIA/TELECOM

h) código que permita a rastreabilidade à sua produção, de forma que contemple um
indicador relativo ao mês e ano de fabricação.

B20220160

- Dutos corrugados fornecidos em rolo, admita-se a ocorrência de no máximo três ausências da marcação a cada 25 m.
- Encontrado: NA
6.2 - As conexões devem ser marcadas de forma visível e indelével, podendo ser em relevo, com os seguintes dizeres.
- Encontrado: NA
5.1 - Resistência à compressão (anexo C)
- O duto corrugado deve suportar a carga mínima de 450 N ou 680 N, de acordo com sua classificação indicada na tabela
2, quando submetido ao ensaio de resistência à compressão.
- Carga mínima especificada: 680 N.
- Após o ensaio, os corpos de prova não podem apresentar fissuras, trincas ou estrangulamentos. O ensaio de resistência
à compressão deve ser realizado de acordo com o Anexo C.
Resultados encontrados:
Corpo de
prova:

H0 = diâmetro
externo médio
(mm):

H1 = diâmetro
final médio
(mm):

5% do Ø externo
atingido (%):

Carga
encontrada (N):

1

42,00

39,59

2,10

750,00

2

40,73

36,47

2,03

749,20

3

40,22

36,86

2,01

697,00
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ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.

5.2 - Resistência à curvatura (anexo D)
- Este ensaio deve ser aplicado somente para os dutos corrugados fornecidos em rolos, aplicando o raio de curvatura
indicado pelo fabricante do duto.
- Raio de curvatura indicado pelo fabricante: 240 mm.
- O duto corrugado deve permitir a passagem de uma esfera ou gabarito cilíndrico com diâmetro de 95⁺¹ % do diâmetro
interno mínimo do duto corrugado, quando submetido à curvatura.
- Após o ensaio, os corpos de prova não podem apresentar quebra trincas ou fissuras. O ensaio de resistência á curvatura
deve ser realizado de acordo com o Anexo D.
- Encontrado: Não houve fissuras, trincas ou estrangulamentos. As amostras permitiram a passagem da esfera, sem
apresentar danos.
5.3 - Resistência ao impacto (anexo E)
- Altura do impacto: 100 mm
- Energia aplicada: 3 J
- O duto corrugado e a conexão devem resistir ao impacto sem apresentar quebra, rachaduras ou trincas que permitam a
passagem de água ao luz entre os seus meios interior e exterior. O duto também deve permitir a passagem de um esfera
ou gabarito cilíndrico com diâmetro de 95 +1/-0 % do diâmetro interno mínimo.
- O ensaio de resistência ao impacto deve ser realizado de acordo com o Anexo E.
- Encontrado: As amostras resistiram aos impactos sem apresentar quebras, rachaduras ou trincas. Os dutos permitiram
a passagem da esfera, sem apresentar danos.
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5.7 - Dispersão de Pigmentos
Ensaio terceirizado realizado pelo laboratório AFINKO (Relatório de Ensaio AFK0810/22).
Resultados encontrados:

Conclusão:
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ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.

5.9 - Tempo de indução oxidativa (OIT)
- O tempo de indução oxidativa (OIT), que expressa à estabilidade térmica do duto corrugado, deve ser de no mínimo 20
min., quando ensaiado a 200 °C. Este ensaio deve ser realizado para cada tipo de composto utilizado na fabricação do
duto corrugado, nas respectivas camadas. O ensaio deve ser realizado conforme a ABNT NBR 14692.
Resultados encontrados:
Amostra:

Massa (mg):

OIT (min.):

01

15,3

24,67

02

14,9

23,39

03

14,8

25,65

Média:

15,0

24,57

5.10 - Índice de fluidez
- O índice de fluidez do duto corrugado pode apresentar um desvio máximo de ± 25 %, quando comparado com o índice
de fluidez medido no lote do composto utilizado na fabricação do duto corrugado. O ensaio deve ser realizado conforme a
ABNT NBR 9023.
- Temperatura de ensaio: 190 °C.
- Encontrado (IF): 0,082 g/10 min.
5.11 - Densidade
- A densidade do duto corrugado deve ser ≥ 0,930 g/cm³, a (23 ± 2) °C. O corpo de prova deve abranger todas as paredes
do duto corrugado. O ensaio deve ser realizado conforme a ABNT NBR 14684.
- A densidade da amostra do material deve ser a média aritmética dos resultados obtidos dos três corpos de provas.
Corpos de provas

Encontrado: (g/cm3):

01

0,94

02

0,94

03

0,93

Média:

0,936

“As opiniões e interpretações, expressas abaixo, não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”.
Observações: Sem observações.
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Anexo I: Amostra(s) ensaiada(s)
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Anexo II: Detalhes do ensaio de dispersão de pigmentos (Item 5.7)
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Anexo III: Tempo de indução oxidativa (OIT)

Amostra 01

Amostra 02

Amostra 03
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