
Analisador de Cravação de Estacas PDA-8G (Pile Driving Analyzer®)

Sistema para Ensaios de Carregamento Dinâmico e Monitoração de Cravação de Estacas

Monitoração de Cravação de Estacas com o PDA-8G
A Monitoração de Cravação de Estacas ajuda a estabelecer o critério 
de cravação, contribuindo para uma instalação econômica e segura. 
O PDA-8G informa a capacidade de carga das estacas cravadas 
em tempo real durante a realização do ensaio (através do Método 
Case e iCAP®), o rendimento do martelo, as tensões de cravação 
e indicadores da integridade da estaca. A rápida transmissão de 
dados do PDA-8G permite analisar a execução da cravação com martelos 
de até 120 golpes por minuto, sem perda de dados.

Modo Wireless
• Não há uso de cabos entre os sensores e o PDA. 
• Transmissão super rápida de dados via WiFi, até 100 m

O PDA pode também se usado com sensores cabeados 
(opção tradicional).

                   (Testes Remotos*)
• Uma alternativa econômica em termos de tempo e dinheiro
• O engenheiro executa o ensaio de Carregamento Dinâmico ou a 
 Monitoração de Cravação de Estacas do seu escritório
• Transmissão em tempo real dos dados adquiridos em campo via Internet
• A configuração do equipamento pela equipe de campo é simples.

PDA-8G em campo

Capacidade de carga de todos os tipos de estacas
O PDA de oitava geração - PDA-8G - adquire dados coletados por acelerômetros e 
transdutores de força instalados no fuste, e os usa para efetuar um Ensaio Dinâmico 
de Alta Deformação (ASTM D4945/NBR 13208). O ensaio requer o impacto de um 
martelo de cravação ou peso de queda livre.

Ensaio Dinâmico de Alta Deformação com o PDA-8G
O PDA - 8G avalia a capacidade de carga e integridade estrutural. Dados 
preliminares coletados em campo são analisados com o programa CAPWAP®, forne- 
cendo resultados que se correlacionam extremamente bem com os das provas de 
carga estáticas convencionais. Os Ensaios Dinâmicos de Alta Deformação podem 
ser realizados em estacas hélice contínua, moldadas in loco ou cravadas, e em 
tubulões perfurados.  O PDA-8G possui novas características que facilitam os 
ensaios das estacas moldadas in loco, como a opção de conduzir-se o ensaio 
com 4 ou mais transdutores de força sem fio.  O PDA pode também realizar os 
ensaios “Rapid Load Test” descritos na norma ASTM D7383, desde que um 
peso de queda livre com massa suficiente seja utilizado.

Recebendo dados do ensaio via SiteLink

*Patente USA No. US 6,301,551 B1

  O PDA-8G é elegante, leve e 
 ergonômico. Possui tela de amplas dimensões, com 
tecnologia swipe e que responde a gestos como ‘“beliscar a tela”.

O Pile Driving Analyzer PDA-8G foi projetado com o engenheiro de campo 
em mente. Sua tela LCD, de resolução superior à dos modelos anteriores, 
mostra os sinais medidos e os resultados calculados em tempo real, e 
permite a visualização simultânea de um maior número de opções.

Garantia de Qualidade para Fundações Profundas




