Sociedade Portuguesa de Tubos

Tubagens de betão pré-esforçado com
alma de aço para condutas em pressão

+ produção
nacional
Unidade produtiva
instalada em São João
de Negrilhos, Concelho
de Aljustrel, Distrito de
Beja, representando um
investimento de mais
de 15 M€ na tecnologia
mais recente que existe
mundialmente para a
produção deste produto.

Equipa com cerca de 100 trabalhadores, das mais
variadas idades, provenientes da região, que assenta a
sua economia em atividades agrícolas, conhecida pelas
suas dificuldades de estabilização do emprego, sobretudo
no tecido industrial de transformação, que praticamente
não existe e contribuiu de forma impactante na economia
local, nomeadamente na região do Baixo Alentejo.

+ verde
É a solução com menor
impacto negativo para o
meio ambiente, quando
comparada com os
produtos concorrentes,
designadamente produtos
fabricados a partir de aço e
ferro fundido.

99% dos materiais
consumidos na produção
deste produto é
reciclável através de
meios mecânicos, não
necessitando do recurso a
produtos químicos para a
sua separação.

Redução do consumo de
produtos siderúrgicos em
mais de 50%, o que reduz
em larga escala o consumo
de energia, a emissão de
CO2, e a exploração de
recursos minerais não
renováveis.

Logística de proximidade,
que reduz a emissão de
CO2 através da redução
do consumo de produtos
derivados de petróleo,
entre outros materiais
poluentes.

Dispensa o envolvimento
com materiais
provenientes de pedreiras
ou areeiros, reduzindo
assim o consumo
de materiais nobres
provenientes da indústria
extrativa. Bem como a
redução em grande escala
do envio dos produtos
sobrantes da escavação a
vazadouro.

+ inovação
Patente de nova solução
para a união entre tubos
através de junta flexível
dupla, que permite a
garantia de boa montagem
através de um teste de
estanqueidade por pressão
de ar, que resulta num
enorme incremente de
qualidade nas redes.

Aumento da garantia
da estanqueidade da
infraestrutura.
Garantia de boa
montagem;
Maior durabilidade;

+ económico
Entre 20% a 40% mais económico do que
soluções em Aço ou Ferro Fundido, dependo dos
diâmetros e pressões de serviço.

+ exportação
50% da carteira de
negócio dos últimos 2 anos
provém de exportação
para o mercado Espanhol,
tendo sido líder de vendas
do produto nesse período.

Tubagens de betão
pré-esforçado com
alma de aço para
condutas em pressão
As tubagens de betão
pré-esforçado com alma
de aço são usualmente
aplicadas em obras para
transporte de água em
pressão.

A tecnologia subjacente a esta solução surgiu pela
primeira vez em 1893 em Paris, sendo que a maior parte
da rede construída nessa época ainda se encontra em
serviço.
O tubo de betão pré-esforçado com alma de aço é
composto por um cilindro de aço revestido interiormente
por betão, sobre o qual se faz um enrolamento helicoidal
de arame de aço de pré-esforço de alta resistência sob
tensão, revestindo-se posteriormente o conjunto com
uma camada de protecção de betão.
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Figura 1

Partes Constituintes

1 — Núcleo
O Núcleo é constituído por:
a) Alma de aço: composta por um cilindro de chapa
soldada, cujas extremidades são soldadas ás boquilhas
macho-fêmea. Estas boquilhas são constituídas por
barras de aço laminado cujo formato varia para cada tipo
de junta: flexível simples, flexível dupla, ou soldada.
A alma de aço proporciona resistência ao tubo e assegura
a sua estanqueidade completa.
b) Revestimento de betão interior: aplicado por
centrifugação e moldagem vertical, sob vibração de alta
frequência. Este tipo de moldagem permite a obtenção
de tubos com uma rugosidade absoluta, na fórmula de
Colebrook, de K= 0,0001 m.
Este revestimento protege a alma de aço contra a
corrosão, contraria a formação de concreções, e assegura
um gradiente hidráulico baixo e constante.

Figura 2

2 — Pré-esforço
É executado com arame de aço de pré-esforço de alta
resistência enrolado à volta do núcleo, ao qual vai
proporcionar pós-tensão transversal relativamente ao
betão do núcleo e pré-tensão relativamente ao betão de
revestimento.
Tem como função participar na resistência mecânica do
tubo, suportando os esforços de tracção originados pela
pressão da água e pelas cargas exteriores.

3 — Revestimento
É feito com betão vibrado a alta frequência e comprimido,
estando destinado a proteger as espiras do pré-esforço
da influência dos agentes externos.

Figura 3

Sistema de união
entre tubos
A

Junta Soldada
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A união entre dois tubos consecutivos
realiza-se através da soldadura das
boquilhas macho e fêmea, sendo depois
feito o preenchimento no interior e exterior
da junta com betão.
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Boquilha L

Junta flexível Simples
A união entre dois tubos consecutivos
realiza-se através do uso de um cordão
de borracha entre as boquilhas macho e
fêmea dos tubos. O cordão de borracha
fica comprimido entre as duas boquilhas
e garante a sua total estanqueidade. As
boquilhas são protegidas contra a corrosão
com tintas epoxi de grande longevidade.

Boquilha E

Boquilha R
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Junta flexível dupla
A união entre dois tubos é feita da mesma
forma que no caso da junta flexível simples,
mas com a aplicação de mais um cordão
de borracha. Este segundo cordão confere
uma segurança extra, com a vantagem
de permitir um teste de estanquicidade
imediatamente a seguir à aplicação do tubo
através de um teste de compressão de ar
entre juntas.
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Vantagens
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• Fabrico em série de acordo com as características
pedidas pelo cliente;
• Alta resistência aos efeitos de impacto;
• Facilidade e rapidez de montagem;
• Grande durabilidade;
• Não necessitam de conservação nem manutenção;
• Diminuição da perda de carga ao longo do tempo;
• Não são contaminantes;
• Proteção por passivação permanente das partes
metálicas contra à corrosão;
• Não modificam as características organoléticas da
água;
• Estes tubos não são sensíveis aos efeitos da fadiga
produzidos pelas variações de pressão;
• Os tubos de betão com alma de aço não são afetados
pela corrosão provocada por correntes induzidas
(errantes).
• O comportamento dos tubos de betão com alma de
aço face aos esforços ovalizantes é muito melhor do
que para outros materiais, já que tem muita rigidez
transversal.
• Cumprem todas as exigências das normas UNE-EN 639
e 642

Processo
de fabrico
1.

Dimensionamento hidráulico e mecânico do tubo, tendo
em conta as acções a que o tubo pode ser submetido:
— Peso próprio do tubo
— Carga do fluido transportado
— Cargas verticais do aterro
— Cargas eventuais concentradas
— Impulso lateral das terras
— Pressão Máxima de Funcionamento

Figura 7

2.

Produção dos cilindros de chapa de aço soldados
automaticamente por robot (Figura 1 e 2).

3.

Corte, enrolamento, soldadura e expansionamento das
boquilhas macho e fêmea (Figura 4 e 5).

4.

Assemblagem do cilindro de aço e das boquilhas por
soldadura, formando a alma de aço seguido de teste de
estanquicidade (Figura 3 e 6).

5.

Betonagem interior da alma de aço em posição vertical
(Figura 7).

6.

Enrolamento do arame de aço de alta resistência à volta
do núcleo (pré-esforço) (Figura 8).

7.

Revestimento do arame de pré-esforço com betão, em
posição horizontal (Figura 9).

8.

Cura, Acabamento, Pintura das boquilhas e Marcação.

Figura 8

Figura 9

Controlo
de qualidade e
normativa aplicável

Para além das normas genéricas aplicáveis às
matérias-primas, as normas específicas para a
produção deste tipo de tubos são as seguintes:

NP EN 639
Requisitos comuns para tubos de betão para condutas de
pressão, incluindo juntas, acessórios e peças especiais
NP EN 642
Tubos de betão pré-esforçado, com ou sem alma de aço,
para condutas sob pressão, incluindo juntas e peças
especiais, e requisitos especiais para o arame de préesforço dos tubos

Transporte, descarga
em obra e montagem
Os tubos transportam-se sobre cunhas de madeira ou de
metal, colocadas a cerca de 1/5 da longitude do tubo, que
garantem a imobilidade transversal e longitudinal
da carga.

Para a movimentação dos tubos, devem ser usados
meios adequados ao seu diâmetro, peso e comprimento,
evitando choques que danifiquem o tubo.
Em caso de junta soldada, deve proceder-se à limpeza
das boquilhas antes do encaixe. Após a montagem,
procede-se à soldadura interior ou exterior (dependendo
do diâmetro e das condições de obra) das duas boquilhas,
verificando-se a qualidade da mesma através de ensaio
de líquidos penetrantes. Quer a junta interior quer a
exterior são depois preenchidas com argamassa.

No caso de montagem de tubos com junta flexível,
é crucial proceder à sua montagem respeitando os
seguintes aspectos/passos:

— Utilizar equipamento que não danifique as boquilhas
— Limpar eficazmente as boquilhas macho e fêmea
(muita atenção a areias)
— Pincelar a boquilha Macho no interior da ranhura e
a Fêmea em toda a superfície com vaselina ou sabão
neutros
— Colocar um ou dois elastómeros, dependendo de ser
junta simples ou junta dupla, na ranhura da boquilha
Macho e proceder, com o máximo de cuidado, à
distribuição por igual do seu volume em todo o
perímetro da boquilha
— Proceder ao encaixe dos tubos consecutivos com
estes completamente alinhados
— Proceder ao correcto posicionamento do tubo,
deflectindo-o, se necessário
— Calçar o tubo lateralmente antes de retirar
os equipamentos de movimentação
— Verificar se o elastómero está no seu lugar
e devidamente comprimido

Caracteristicas
técnicas gerais
Ø Nom.
mm

Comp Útil

m

Comp Total
m

Rev Int.
mm

Rev Ext.
mm

Ø Ext.
mm

Peso
kg

Âng. Máx.
Deflexão1
Graus(º)

500

6,00

6,13

50

30

660

2.200

2,39

600

6,00

6,13

50

30

760

2.600

2,05

700

6,00

6,13

55

30

870

3.200

1,78

800

6,00

6,13

55

30

970

3.600

1,59

900

6,00

6,13

60

30

1.080

4.200

1,42

1.000

6,00

6,13

65

30

1.190

5.000

1,28

1.100

6,00

6,13

70

30

1.300

5.700

1,17

1.200

6,00

6,13

75

30

1.410

6.500

1,33

1.300

6,00

6,13

85

30

1.530

7.700

1,23

1.400

6,00

6,13

90

30

1.640

8.600

1,14

1.500

6,00

6,13

95

30

1.750

9.600

1,07

1.600

6,00

6,13

100

30

1.860

10.600

1,01

1.800

6,00

6,13

115

30

2.090

13.600

0,89

2.000

6,00

6,13

125

30

2.310

15.700

0,81

1
Os ângulos de deflexão máxima apresentados consideram a união entre tubos feita através de junta simples, sendo possível obter ângulos
de deflexão maiores usando junta soldada. Para ângulos de deflexão maiores que os apresentados deverá contactar o fornecedor;

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)
Miembro de UEAtc, EOTA y WFTAO ● UEAtc, EOTA and WFTAO Member

C/ Serrano Galvache n.º 4 28033 Madrid (España) ● https://dit.ietcc.csic.es ● www.ietcc.csic.es
Tel.: (+34) 91 302 04 40 ● direccion.ietcc@csic.es ● gestiondit@ietcc.csic.es

CERTIFICADO FAVORABLE DE SEGUIMIENTO DE 2021
2021 FAVOURABLE SURVEILLANCE CERTIFICATE

En cumplimiento del Decreto número 3652/1963, de 26 de diciembre de la Presidencia del Gobierno y por la
Orden n.º 1265 de 23 de diciembre de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes, para la evaluación
técnica de la aptitud de empleo de los nuevos materiales, Sistemas y Procedimientos de Construcción para
la Concesión del DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA y según en el Reglamento para el Seguimiento del
Documento de Idoneidad Técnica (DIT) de 28 octubre de 1998.
In compliance with Decree number 3652 / 1963, of 26th of December, of the Presidency of the Government and by the Order No. 1265 of 23 th December
1988, of the Department of Relations by the Spanish Parliament, for the technical evaluation of the aptitude of use of the new materials, Systems
and Procedures for the issuing of Technical Agreement (DIT), and according to the Surveillance Regulation for the Technical Agreement (DIT),
version October 28th, 1998.

DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA: Nº 650/21
Área genérica/Uso previsto:
Nombre comercial:
Beneficiario:
Sede social:

Sistema de fabricación y puesta en obra
de tubos de hormigón postesado con camisa

TRANSWATER
TRANSWATER - SOCIEDADE
PORTUGUESA DE TUBOS S.A.
Bairro do Sol, Pico de Regalados 183
4730-390 Braga (Portugal)
Telf.: +351 284 010 934
e-mail: comercial@transwater.pt
http://transwater.pt

La Dirección del IETcc, en conformidad con el Reglamento para el Seguimiento del DIT de octubre de 1998 y
el contrato n.º 22.392, realizado con la empresa arriba mencionada, y examinado el informe de inspección
correspondiente al año 2021, para el DIT n.º 650/21
Hace constar, la conformidad con las especificaciones y exigencias establecidas en dicho DIT y, por tanto,
expide el presente CERTIFICADO FAVORABLE DE SEGUIMIENTO, válido durante 2022 (1).
IETcc Director, according to the Surveillance Regulation for the DIT (October 1998), the contract n. º 22.392 signed by IETcc and the above mentioned
Society, and once the Surveillance Report for DIT 650/21 has been examined:
Attests the conformity to the specifications and requirements described in DIT and, therefore, issues the present FAVOURABLE SURVEILLANCE
CERTIFICATE valid for the year 2022 (1)
(1)

La validez del Certificado se puede comprobar mediante consulta de la página web https://dit.ietcc.csic.es/Documentos o bien, mediante correo
electrónico dirigido a gestiondit@ietcc.csic.es
The validity of this Certificate can be checked by consultation of web page https://dit.ietcc.csic.es/Documents or through email addressed to
gestiondit@ietcc.csic.es

En nombre y representación del IETcc:
On behalf of IETcc:

Firmado por CASTILLO TALAVERA
ANGEL - DNI 52507605P
Fecha: 19/01/2022 11:48:11 CET

Director IETcc-CSIC

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM CONTACTO COM ÁGUA
DESTINADA AO CONSUMO HUMANO
DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO
CLIENTE: TRANSWATER – SOCIEDADE PORTUGUESA DE TUBOS
FABRICANTE: TRANSWATER – SOCIEDADE PORTUGUESA DE TUBOS
ENDEREÇO: E.N. 527 – HERDADE DO SABUGUEIRO, ESTRADA MUNICIPAL E.M.527, 7600-032 SÃO
JOÃO DE NEGUILHOS, ALJUSTREL – PORTUGAL
Número do processo: 14/2020
Data da declaração: 17 de Novembro de 2020
Aprova-se o material ARGAMASSA DE REVESTIMENTO INTERIOR para que seja utilizado em
contacto com água destinada ao consumo humano, no sistema de abastecimento da EPAL, de
acordo com as especificações do sistema de aprovação de materiais em contacto com água da
EPAL.
Esta declaração diz respeito apenas à avaliação da influência de materiais na qualidade da água de
consumo humano no que respeita a alterações físico-químicas, químicas e organoléticas, de
acordo com as normas europeias de ensaios de migração em vigor.
Esta declaração não está relacionada com as características físicas dos materiais.
Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.
Direção de Laboratórios e Controlo da Qualidade da Água
O DIRETOR
RUI MIGUEL
MENEZES DAS
NEVES
CARNEIRO

Digitally signed by RUI
MIGUEL MENEZES
DAS NEVES CARNEIRO
Date: 2020.11.18
14:11:37 Z

(Rui Neves Carneiro)

Esta declaração é emitida de acordo com os resultados constantes no relatório de ensaio ao material ARGAMASSA DE
REVESTIMENTO INTERIOR, de 17 de Novembro de 2020.
A declaração tem um prazo de validade de 5 anos, excepto se houver alteração da formulação do produto ou do
processo de produção.
A declaração tem 1 página.
A publicação da declaração é permitida.
Av. Berlim, nº 15 1800-031 Lisboa
Telefone: 218 552 700 Fax: 218 552 724 e-mail • ruicarnei@adp.pt Internet • www.epal.pt

Herdade do Sabugueiro
Estrada Municipal 527
7600-403 São João de Negrilhos
Aljustrel - Portugal

+351 284 010 934
geral@transwater.pt
transwater.pt

