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Resumo. A proposta deste trabalho é apresentar a técnica de estanqueidade a 
hélio utilizada na indústria para garantir a qualidade na fabricação de 
evaporadores, heaters (aquecedores), componentes onde estes fazem parte da 
montagem de um ar condicionado para carros de passeio, caminhões ou 
tratores. Está técnica é muito utilizada na indústria para detectar possíveis 
vazamentos na área de trocadores de calor. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho técnico pretende apresentar à técnica de 

estanqueidade a hélio. Está técnica é muito utilizada com sucesso na indústria 
de manufatura de trocadores de calor para detectar vazamentos em 
evaporadores, aquecedores e condensadores. 

 

2 ESTANQUEIDADE 

 É um neologismo que significa estanque, hermético, "sem vazamento", 
em inglês no-leak, ou seja, é a definição dada a um produto que está isento de 
furos, trincas ou porosidades que possam deixar sair ou entrar parte de seu 
conteúdo. 

 

3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Teste de estanqueidade a hélio são métodos mais avançados que 

consistem em medir a vazão direta do ar (ou outro gás), de forma a 
dimensionar precisamente o furo, trinca ou porosidade que a peça possui. 
Estes métodos utilizam medidores de vazão mássica ou volumétrica. 

 É um método direto, onde a peça é submetida a uma determinada 
carga de gás hélio numa câmara estanque em vácuo. Por meio de um 
espectrômetro é medido a massa de gás eliminado pela peça e convertido em 
taxa de vazamento.  

Estes sistemas de testes utilizam espectrômetro de massa para 
detectar vazamentos extremamente pequenos, onde as outras tecnologias não 
apresentam sensibilidade e repetibilidade suficientes em meios de 
produção.Para especificações mais rígidas com requerimentos além dos limites 
mencionados, as tecnologias de testes utilizando gás hélio são geralmente 
aplicadas.Além da taxa de vazamento outras considerações (ver exemplo 
abaixo) devem ser levadas em conta para se determinar se um sistema de 
acumulação a gás hélio ou um sistema a vácuo usando espectrômetria de 
massa deve ser utilizado em lugar de tecnologias como perda de pressão ou 
fluxo de massa: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vaz%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Massa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Volume
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O sistema de vedação depende da geometria da peça a ser testada, 

geralmente é confeccionada em poliuretano, plastiprene com dureza que varia 
entre 40 e 60 Shore. 

 
 
 

                  
                               Figura 5 - Sniffer 
 

O Sniffer é um equipamento que tem como função, detectar 
vazamentos em todo o sistema do equipamento, garantindo que todo o sistema 
do equipamento esteja estanque. 

 
 

                  
                  Figura 6 - Garrafa com furo conhecido 
 
A garrafa com o furo conhecido, ou seja, com um vazamento conhecido 

é utilizada para checar se o equipamento está fazendo a correta medição de 
vazamento. Usualmente deve ser calibrada a cada 1 ano. 
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                           Figura 7 - Espectrômetro de massa 

 No espectrômetro de massa as moléculas neutras de gás são 
analisadas passando dentro da câmara de ionização (4) onde elas são 
bombardeadas por um feixe elétrico gerado por um filamento de tungstênio 
aquecido (5). 

Um grande número de moléculas são transformadas em íons. Estas 
partículas ionizadas são aceleradas por um campo elétrico.  

A célula do analisador está sujeita a um campo magnético o qual tem a 
propriedade de desviar a trajetória dos íons através de diferentes curvas de 
acordo com sua massa. 

O campo acelerador elétrico está ajustado de forma que íons de hélio 
siga a trajetória pré-determinada passando através do diafragma (2) e 
chegando no alvo (3) que gera corrente direta para o amplificador.  

A corrente dos íons de hélio é proporcional à pressão parcial de hélio 
na instalação e pela medição, nós podemos encontrar o nível do fluxo que foi 
detectado. 

Existem vários tipos de bombas de vácuo, depende em qual aplicação 
será utilizada. Existem bombas de simples estágio, duplo estágio (Figuras 8 e 
9). 

  

              
 
                Figura 8 - Bomba de Vácuo 
 
Estas bombas têm como função fazer vácuo na câmara, peça e elevar 

grandemente o nível de vácuo do teste. 
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9 TIPOS DE RETRABALHOS 
 
Somente é possível retrabalhar as peças que apresentaram 

vazamentos, seguindo uma norma existente, Tabela 1. Através dela é possível 
realizar ou não o retrabalho. 

 
Tabela 1 - Norma para Retrabalho de peças não estanques 

 
                 
 
 

10 TIPOS DE RETRABALHOS 
 
Segue abaixo alguns exemplos de retrabalhos permitidos, seguindo a 

norma existente, Figuras 15 e 16: 
 
 
 

                 
                  Figura 15 - Rebrasagem no forno 
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                   Figura 16 - Brasagem manual com maçarico 
 
 

11 CONCLUSÃO 
 
O teste de estanqueidade a hélio é capaz de detectar de grande a 

micro vazamentos em peças com uma precisão extraordinária, garantindo a 
qualidade ao processo de manufatura de trocadores de calor na indústria. 
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Abstract. The purpose of this study is to present the technique of helium leak 
testing, utilized in the industry to guarantee the quality in the fabrication of 
evaporators, heater cores, which are components in the assembly of an air 
conditioning device for cruise cars, trucks or tractors. This technique is often 
used in the industry to detect possible leaks in the heat exchanger. 


