
TUBOS - INFORMAÇÕES  GERAIS

PIPES AND TUBES - GENERAL INFORMATION

Tubos

O objetivo dos tubos é o transporte de um fluido como a água, o óleo ou similar e a propriedade mais importante é a capacidade ou o diâmetro

interno. Os americanos fazem distinção entre pipe e tube sendo normalmente tubing para pequenos diâmetros e pipe para tubos em geral que

apresentam grandes diâmetros. As normas ASME que apresentam os requisitos dimensionais dos tubos (Pipe), que é um tubo de seção

transversal redonda, são;

● ASME B36.10M tubos de aço forjados com costura (soldados) e sem costura 

● ASME B36.19M Tubos de aço inoxidável

É comum para identificar os tubos em polegadas usando NPS (Nominal Pipe Size) ou "Tamanho nominal do tubo". O equivalente métrico é

chamado DN ou "diâmetro nominal". As designações métricas estão de acordo com a ISO (Organização Internacional de Normas) e aplicam-se a

todo o encanamento, gás natural, óleo para aquecimento, e, além de tubulação diversos usados em edifícios. Nota - o uso de NPS não é

compatível com a designação americana de padrão para tubo onde o termo NPS significa "National Pipe Thread Straight".

O NPS é um indicador admensional de tamanho de tubo. Ele indica o tamanho de tubo quando seguido do número que designa uma dimensão

específica sem um símbolo polegadas. Por exemplo, o NPS 2 indica um tubo cujo diâmetro externo é de 2,375. Os tubos de NPS 12 e menores

têm menor diâmetro externo maior do que o tamanho indicado pelo indicador (por exemplo, 2, 4, 6,...). No entanto, o diâmetro externo para

tubos com NPS 14 e maior, é igual ao diâmetro do indicador. 

Por exemplo, o NPS 14 indica que o tubo tem um diâmetro externo igual a 14 polegadas. O diâmetro interior irá depender da espessura da

parede do tubo especificado pelo número do schedule. Consulte a ASME B36.10M ou ASME B36.19M. 

Diâmetro nominal (DN) é também um indicador admensional de tamanho da tubulação do sistema de unidade métrica, desenvolvido pela

International Standards Organization (ISO).

Ele indica o tamanho de tubo de padrão quando seguido do número que designa a dimensão específica sem um símbolo milímetro. Por

exemplo, DN 50 é a designação equivalente deNPS 2. 

As dimensões nominais dos tubos (tubes e não pipes) são baseados no diâmetro externo. Se olharmos para Copper Tubes - ASTM B88 (tubos de

cobre) o diâmetro externo de um tubo de 2 "é de 2,125", relativamente perto de 2 ".

O diâmetro interno de um tubo depende da sua espessura de parede. A espessura é muitas vezes especificada como bitola. Se olharmos para o

tubos de cobre normalizados pelo  ASTM B88 a espessura da parede de 0,083 "de um  2" pipe é bitola 14."Tubes

The purpose of the tubes is the transport of a fluid such as water, oil or similar and the most important property is the capacity or inner

diameter. Americans distinguish between pipe and tube is usually small diameter tubing and pipe for general tubes that have large diameters.

ASME presenting the dimensional requirements of the pipes (pipe), which is a tube with round cross section are;

● ASME B36.10M forged steel pipes with seam (soldiers) and seamless

● ASME B36.19M Stainless Steel Pipes

It is common to identify the tubes in inches using NPS (Nominal Pipe Size) . The metric equivalent is called DN or " nominal diameter". Metric

designations are according to ISO (International Standards Organization) and apply to all plumbing, natural gas, heating oil, and in addition to

various pipe used in buildings. Note - NPS use is not compatible with US Standard designation for NPS tube where the term means " National

Pipe Thread Straight ".

NPS is a dimensionless indicator pipe size. It indicates the pipe size when followed by the number designating a specific dimension without a

symbol inches. For example, NPS 2 indicates a pipe whose outer diameter is 2.375. NPS 12 and smaller pipes have a outer diameter greater than

the size indicated by the indicator (for example, 2, 4, 6, ...). However, the outer diameter of tube 14 and greaters is equal to the diameter of the

indicator.

For example, NPS 14 shows that the tube has an outer diameter of 14 inches. The inside diameter will depend on the wall thickness of the pipe

specified by the schedule number. See ASME ASME B36.10M or B36.19M.

Nominal diameter (DN) is also a admensional indicator pipe sizefor metric unit system, developed by the International Standards Organization

(ISO).

It indicates the standard pipe size when followed by the number designating the specific dimension without a millimeter symbol. For instance,

DN 50 is an equivalent designation NPS 2.

The nominal dimensions of the tubes (tubes and not pipes) are based on the outside diameter. If we look Copper Tubes - ASTM B88 (copper

tubes), the outside diameter of a pipe 2 is " 2.125 " relatively close to 2in.

The internal diameter of a tube depends on the thickness of the wall. The thickness is often specified as gauge. If we look at the standard ASTM

copper pipe B88, the wall thickness of 0.083 "" 2 a "" is the gauge pipe 14. "
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Equivalência NPS e DN

NPS and DN Equivalence

SCHEDULE

Schedule é o termo que designa a espessura de parede de um tubo. É representado por um número que é obtido da seguinte 

relação:

Sch = 1000 . P / S
onde:

P=pressão de serviço (psi)

S=tensão admissível (psi)

Quanto maior o Schedule, maior a espessura de parede do tubo.

Schedule is the term for the wall thickness of a tube. It is represented by a number that is obtained from the following 

relationship:

Sch = 1000. P / S
where:

P = working pressure (psi)

S = allowable stress (psi)

Schedule higher, the greater the thickness of the tube wall.



Como mencionado, Schedule é um número que define a espessura de parede do tubo, e são assim representados: 5, 5S, 10, 10S,

20, 20S, 30, 40, 40S, 60, 80, 80S,100, 120, 140, 160.

Observar que as designações originais DST, XS e XXS foram mantidas; no entanto, eles correspondem a um certo número de

SCHEDULE dependendo do tamanho nominal da tubulação. A espessura nominal da parede para NPS 10 e o

menor schedule 40  é mesma que a de DST. WT. pipe.(diameter standard weight pipe).  Do mesmo modo,  o NPS 8 e o menor

schedule 80 têm a mesma espessura de parede como o tubo denominado  XS.

Os números de schedule seguido pela letra S são, de acordo com o ASME B36.19M, destinados principalmente para uso com

tubos de aço inoxidável. 

As mentioned, Schedule is a number that defines the thickness of the tube wall, and are represented as follows: 5, 5S, 10, 10s, 

20, 20s, 30s, 40s, 40s, 60s, 80s, 80s, 100, 120, 140 160.

Note that the original names STD, XS and XXS were kept; however, they account for a number of SCHEDULE depending on the 

nominal size of the tubing. The nominal wall thickness for NPS 10 and the lower schedule 40 is same as the STD. WT. pipe. 

(standard weight pipe diameter). Similarly, the lower 8 and NPS schedule 80 have the same wall thickness as the tube termed XS.

Schedule numbers followed by the letter S are, according to the ASME B36.19M, intended primarily for use with stainless steel 

tubes.



De modo a esclarecer a nomenclatura, verifica pela figura abaixo e sua legenda que STD é a mesma coisa que Sch 40 e que XS é a 

mesma coisa que Schedule 80. O exemplo foi tomado apenas para o diâmetro 4 in somente para comparação. 

In order to clarify the nomenclature, you can see in the figure bellow and and its legend that STD is the same as Sch 40 and XS is

the same as Schedule 80. The sample was taken only to the diameter 4, for  comparison.

CLASSE DE PRESSÃO   

 PRESSURE CLASS RATING

A classificação de flanges usual nas indústrias, levam em conta a classe de pressão, classes essas baseadas na ASME B16.5 e ISO

7005. PN significa Pression Nominal (francês) ou pressão nominal que é seguido por um número indicando a pressão em bar.

Exemplo PN 20. A tabela abaixo mostra a equivalencia entre os valores PN e  Classe de pressão ASME (Class). 

A classificação de tubulação deve ser regido pela classe de pressão-temperatura do componente mais fraco do sistema da

tubulação. 

The usual flanges rating in industry, take into account the pressure class, these classes based on ASME B16.5 and ISO 7005 PN

means Pression Nominal (French) or pressure that is followed by a number indicating the pressure in bar. Example PN 20. The

table below shows the equivalence between the PN values and pressure ASME Class (Class).

The pipe classification shall be governed by the weakest component of the pressure-temperature rating of the pipe system.

* Faixas de pressão-temperatura de diferentes classes variam com a temperatura e o material de fabricação. 

* Para as classes de pressão e temperatura, consulte as tabelas em B16.5 ASME, ou ASME B16.34.

* Pressure-temperature ratings of different classes vary with the temperature and the material of construction.

* For pressure-temperature ratings, refer to tables in ASME B16.5, or ASME B16.34.



TUBOS FORJADOS DE AÇO COM E SEM COSTURA (ASME B36.10M-2004)

WELDED AND SEAMLESS WROUGHT STEEL PIPE  (ASME B.36.10M-2004)

















Notas: 1 e 2 
(1)  NPS (Tamanho Nominal do tubo) é um indicador admensional que tem substituido as unidades costumeiras de seção pelo termo previo Inch 

Nominal Size

(2)  DN (Diâmetro nominal) é um indicador admensional utilizado no sistema métrico para descrever o tamanho do tubo. 

Notes:

(1)  NPS (Nominal Pipe Size) is a dimensionless designator that  has  been  substituted in the customary  units  section  for the previous  term 

Inch Nominal Size.

(2)  DN (Nominal Diameter) is a dimensionless designator used  in the SI (metric) system  to describe  pipe size.

NOTAS 1, 2 e 3     (NOTES 1, 2 and 3)



Nota 3

PLAIN END WEIGHT (Wpe): The plain end weight expressed in pounds per foot is used in connection with pipe to describe the nominal or 

specified weight per foot. This weight does not account for adjustments in weight due to end finishing such as upsetting or threading.

{2} Wpe = 10.68 (D - t)t

Where:

Wpe = plain end weight, calculated to 4 decimal places and rounded to 2 decimals, pounds/foot

D = Specified Outside Diameter of the Pipe, inches

t = Specified Wall Thickness, inches

Example: Calculate the plain end weight of pipe having a specified O.D. of 7 inches and a wall thickness of .540 inches.

Wpe = 10.68 (7.000 - .540) .540

Wpe = 37.2561

Wpe = 37.26 pounds/foot

PESO lisos (Wpe): O peso final planície expressa em libras por pé é usada em conexão com a tubulação para descrever o peso nominal ou 

especificados por pé. Este peso não leva em conta ajustes de peso devido à final de acabamento, como perturbador ou rosqueamento.

{2} Wpe = 10,68 (D - t) t

onde:

Wpe = peso final simples, calculada para quatro casas decimais e arredondados para duas casas decimais, libras / pé

D = especificado diâmetro externo do tubo, polegadas

t = Especificado espessura da parede, polegadas

Exemplo: Calcule o peso final planície de tubo que tem um OD especificado de 7 polegadas e uma espessura de parede de 0,540 polegadas.

Wpe = 10,68 (7,000-0,540) 0,540

Wpe = 37,2561

Wpe = 37,26 lb / pé

TUBOS (PIPES) DIMENSÕES E PESO - DIN 2448 E 2458

PIPES - DIMENSIONS AND WEIGHTS - DIN 2448 AND 2458

De modo a melhorar a consulta, a tabela será divida conforme mostrado a seguir

In order to make better the consult to the table  it will be divided as shown below





TUBES (PIPES) ACCORDING ISO 1127 and 1129

ISO 1127-1980(E)  ‘Stainless  steel  tubes  - Dimensions, tolerances and conventional masses per unit length.’

ISO 1129-1992(E) ‘Steel tubes for boilers, superheaters and heat exchangers - Dimensions, tolerances and conventional

masses  per  unit length.

ISO 1127-1980(E)  ‘Tubos de aço inoidável'  - Dimensões, tolerâncias e peso convencional por unisdade de comprimento.

ISO 1129-1992(E) ‘Tubos para caldeiras, superquecedores e trocadores de calor" dimensões, tolerâncias e peso convencional por

unidade de comprimento. 

A norma ISO não faz distinção entre PIPE e TUBE. A ISO 1127 e a ISO 1129 tratam especificamente de tubo de aço inoxidável, e

são baseados na norma ISO 4200. 

A ISO 6708: 1995 (E) define a série DN de tamanhos nominais como uma designação alfanumérica de tamanho para

commponentes de um sistema de tubulação, que é usado para fins de referência. Ele compreende as letras DN seguido

por um número inteiro sem dimensão que é indiretamente relacionada com o tamanho físico, em milímetros, do furo (ID)

ou diâmetro externo (OD) das ligações terminais. A tabela a seguir lista os tamanhos DN com base no diâmetro externo.

The ISO standard does not distinguish between PIPE and TUBE. The ISO 1127 and ISO 1129 specifically deal stainless steel tube,

and are based on ISO 4200.

The ISO 6708: 1995 (E) defines the DN series of nominal sizes as a size alphanumeric designation for components of a piping

system, which is used for reference purposes. It comprises the letters DN followed by a whole number without dimension that is

indirectly related to the physical size, in millimeters, of the bore (ID) or outer diameter (OD) of the end links. The following table

lists the DN sizes based on the outside diameter.

TUBOS SEGUNDO A ISO 1127 e 1129
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