PDA - PILE DYNAMIC ANALYSIS - ALTA CAPACIDADE

Pilão de 6,0 toneladas

Obra da Via Mangue, Recife/PE

Pilão de 14,0 toneladas

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA DE ESTACA DE ALTA
CAPACIDADE, MÉTODO DESENVOLVIDO PELA RINCENT BTP BRASIL
Objetivo do ensaio
Determinar a Capacidade Máxima de Carga da Estaca de ALTA CAPACIDADE
ensaiada através da aplicação de impactos na cabeça da mesma.

Norma regulamentadora do ensaio
Toda a descrição do ensaio encontra-se na norma ABNT NBR 13208:2007 Estacas Ensaio de Carregamento Dinâmico. Os procedimentos contidos nesta norma são
rigorosamente cumpridos pela RINCENT BTP BRASIL.

Método utilizado
O método baseia-se na análise da onda gerada com o impacto de um PILÃO
especialmente DESENHADO, desenvolvido e fabricado para esse propósito. O
mesmo é movido por guindaste.

Procedimento do ensaio
A estaca é instrumentada com sensores de deformação e de velocidade em seu
fuste, logo abaixo da cabeça. Esta área de instrumentação deve ser suficientemente
afastada do capacete a fim de evitar fortes gradientes de tensões, e também
permitir uniformidade na velocidade e nas tensões da seção de medição.
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Vantagens do método
O pilão é manuseado por guindaste (de preferência com a função Queda-livre) o
que permite a realização de vários ensaios num prazo curto.
Caso o guindaste não possua função queda-livre, a RINCENT BTP BRASIL
disponibiliza um dispositivo específico para içar o pilão e soltá-lo.
Observação: a estaca é equipada com um guia impedindo qualquer fuga do pilão,
além de assegurar a centralização do impacto.
Temos pilões de várias capacidade podendo atender uma gama larga de cargas.
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