PIT - PILE INTEGRITY TEST

TESTE DE INTEGRIDADE EM ESTACAS - CONTROLE DAS FUNDAÇÕES
ENSAIOS NÃO-DESTRUTIVOS
Objetivo do ensaio
Verificar a integridade do fuste das estacas de fundação, principalmente as que são
moldadas in loco (tipo hélice contínua, raiz, escavada com trado etc) que podem
sofrer danificação durante a concretagem (incluso de solo, ruptura da parede,
contaminação etc):
Estaca Escavada

Estaca Franki

Estaca Hélice Continua

Método utilizado
Esse método é baseado na análise da resposta vibratória do elemento testado,
através da propagação de ondas no concreto.

Procedimento do ensaio
O procedimento adotado é simples e rápido. Um sensor de velocidade é fixado no
topo da estaca, e com ajuda de um martelo instrumentado é transmitida uma força
F à superfície da estaca. Ao sofrer o impacto desta força, a estaca vibra e os sinais
das ondas propagadas em seu meio são captados pelo sensor de velocidade. Estes
sinais são posterioramente analisados, fornecendo informações sobre as condições
de estaca. O procedimento simples do ensaio permite testar mais de 50 estacas no
mesmo dia.
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Parâmetros avaliados no ensaio


O comprimento executado teoricamente;



A seção do fuste;



O contato da estaca no solo;



A rigidez da peça ensaiada.

Apoio técnico
A RINCENT BTP BRASIL controla mais de 3.000
estacas por ano e pode contar com o apoio dos
serviços técnicos do grupo RINCENT BTP Services na França.
Há mais de 30 anos este ensaio é realizado na França, país onde foi elaborada a
norma que descreve o ensaio, a NFP 94.160.4. A RINCENT BTP BRASIL realiza o
ensaio PIT adotando procedimentos de execução recomendados na norma francesa
citada.

Recomendamos a execução do teste de integridade em todas as estacas
da obra
A ANÁLISE VIBRATÓRIA É REALIZADA EM FREQUÊNCIA O QUE TRAZ
INFORMAÇÕES ADICIONAIS EM RELAÇÃO A TÉCNICA TRADICIONAL.

Exemplos de curvas analisadas
Resultado Conforme

Resultado Não-Conforme

Qualquer divergência de um ou vários parâmetros analisados conduz a uma nãoconformidade.
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