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Resumo

Resumo
 Regulamento Técnico de Medição

 Portaria Conjunta ANP/INMETRO Nº 1 (10.06.2013)

 Periodicidade de 3  anos para inspeções dimensionais e de qualidade superficial dos trechos 
retos:

 com dispositivo tipo placa de orifício;

 com medidores tipo turbina ultrassônico.

Como é feito hoje
 Desmontando-se os sistemas de medição

 Procedimento não-produtivo e oneroso

Objetivo
 Realizar a inspeção/medição com a mínima desmontagem das peças

 Aplicação de técnicas inovadoras de medição sem contato e por análise de imagens

 Redução considerável no tempo de execução das atividades



Objetivos específicos

 Projeto, especificação, construção do protótipo, desenvolvimento de metodologia e 
testes de protótipo para medição interna de diâmetro interno e outras medições 
lineares que possam ser feitas com o protótipo;

 Projeto, especificação, construção de protótipo, desenvolvimento de metodologia e 
testes de protótipo para medição de rugosidade superficial interna;

 Integração dos sistemas de medição dimensional e de rugosidade em um único 
protótipo;

 Ajuste e calibração dos protótipos para a obtenção das medições dimensionais e de 
rugosidade.



Resultado esperado

 Protótipo funcional (dimensional – diâmetros e comprimentos internos, e rugosidade)



Metodologia
 Aquisição, testes e validação dos sensores apropriados.

 Projeto e fabricação de protótipo.

 Tratamento e análise de dados e processamento digital de imagens. Aplicação de técnicas 
de visão computacional.

 Tratamento estatístico metrológico.

 Avaliação metrológica GD&T (Sistema Geométrico de Dimensionamento e Tolerância).

 Avaliação metrológica do acabamento superficial interno (rugosidade).

 Testes do protótipo para revalidação em plataformas de petróleo e em instalações de óleo 
e gás.

 Elaboração dos relatórios técnicos parciais e finais.



Etapas



[ Trecho reto



Normalização



Trecho reto

Fonte: Kawakita, K. Comparação entre as normas AGA#3-2: 2000 e ISO 5167-2: 2003.



6.2 Comprimentos mínimos
6.4 Circularidade e cilindricidade da tubulação

Fonte: ABNT NBR ISO 5167-2 2011.



Rugosidade

RUGOSIDADE SUPERFICIAL DO TUBO 
DE MEDIÇÃO

Fonte: Kawakita, K. Comparação entre as normas AGA#3-2: 2000 e ISO 5167-2: 2003.



Seu desafio é nosso.

Douglas Mamoru Yamanaka

Laboratório de Metrologia Mecânica / TRM
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