
 
 

                        TESTES LABORATORIAIS 
 

 

 

Testes realizados pelo Laboratório de concreto e estruturas dos Institutos Lactec - Curitiba-PR.  

Norma regulamentadora de todos os testes: ABNT NBR 15575-4/2013. 

 

• Verificação de estanqueidade à água em vedação vertical externa 

Sob vazão de água calibrada de (3,0+0,3) dm³/min/m² criando uma cortina de água homogênea e contínua, 

com aplicação pneumática durante 7 horas contínuas, o blocom apresentou 2,4% de manchas na face 

oposta em relação à área de incidência, sendo o valor máximo aceito de 5%. 

 

• Exposição ao calor e choque térmico 

O blocom resistiu durante 1 hora ao aquecimento até 80+3 ºC e resfriamento por meio de jatos de água até 

se atingir a temperatura ambiente sem nenhum dano, dh <1,12 mm, requisito dh <8,83. 

 

• Determinação da resistência ao impacto de corpo duro 

Submetido a vários ciclos de impacto na face externa, através de esferas de aço de 1 kg e 0,5 kg, 

posicionadas para uma liberação pendular, mantida em repouso de alturas conhecidas, gerando a energia de 

impacto conforme requisitos normativos e gerando impactos em 10 pontos distintos para cada esfera, o 

blocom não sofreu nenhum dano acima do permitido pela norma. 

Profundidade da mossa <2,0 mm, atingido no máximo 0,75 mm. 

 

• Determinação da resistência ao impacto de corpo mole 

Submetida a impactos de um saco de couro de 400 N (40,78 kg) na face externa, com o saco posicionado 

para uma liberação pendular de alturas determinadas conforme a norma, gerando impactos de energia 

conhecida, o blocom não sofreu nenhum deslocamento quando aplicada energia de 120 J a uma altura de 

0,30 m e sofreu apenas deslocamento do bloco em outros 5 ensaios de maior impacto, sendo que no maior 

deles, 720 J a 1,80 m de altura, não ocorreu ruína. 

 

• Ações transmitidas por portas – Fechamento brusco 

Submetida a 10 operações de fechamento brusco conforme norma, a porta é posicionada aberta formando 

um ângulo de 60º em relação ao batente e fechada através de liberação de um saco de couro de 15 kg ligado 

ao trinco através de um sistema de roldanas. Fixada no meio da parede, não houve nenhum tipo de dano na 

parede de blocom. 

 

• Ações transmitidas por portas – Resistência a impactos de corpo mole 

Com aplicação de impactos de 240 J nos sentidos de abertura e fechamento da porta através de uma esfera 

de couro de 30+0,6 kg, posicionadas para uma liberação pendular, com altura determinada pela norma, 

cujos impactos foram executados no centro geométrico da porta sem haver repiques, não houve nenhum 

tipo de dano da parede de blocom tanto no sentido de fechamento quanto no de abertura. 

 

• Solicitação de cargas provenientes de peças suspensas – Mão-francesa padrão 

Com aplicação de cargas por meio de mão francesa padronizada, são aplicados patamares de 50N (5,09 kg) e 

sem golpes, aguardando um intervalo de 3 minutos entre patamares. Utilizando 2 buchas plásticas de 10 mm 

para concreto, não houve nenhum tipo de dano quando submetida a uma carga de até 0,4 KN (40,79 kg). 

Utilizando 2 buchas tipo TogglerBolt ¼” não houve nenhum tipo de dano quando submetida a uma carga de 

até 0,6 KN (61,18 kg). 


