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Caixa para transporte
Unidade Profometer com tela touchscreen
Bateria completa
Fonte de alimentação incl. cabos
Cabo USB
DVD com software e documentação
Documentação
Código de ativação
Alça para transporte completa
Cabo para sonda 1,5 m (5 pés)
Sonda universal com carro de varredura reforçado
Giz
Caixa de interface
Rolo de cabo, l=25 m (82 pés) com grampo
Eletrodo de bastão com peças de reposição
Sulfato de cobre, 250g
Ácido cítrico, 250g
Cabo do eletrodo de bastão, 1 fio, l=1.5 m (5 pés)
Kit de ferramentas
Cabos e peças de reposição do Eletrodo de roda
Cabos e peças de reposição do Eletrodo de quatro rodas

•

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
D
S
T
U

•

Profometer 600 (39210001)
Profometer 630 AI/ 650 AI (39220001 / 39230001)
Profometer Corrosion (39250001)
Kit de atualização para o Profometer Corrosion (39250002)
Kit de atualização para o Medidor de camada de concreto Profometer 600 (39250003)
Eletrodo de bastão para Profometer Corrosion (39250010)
Eletrodo de roda para Profometer Corrosion (33001001)
Eletrodo de roda para Profometer Corrosion (33001004)

•

•

•
•

•
•
•

•
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1.
1.1

Segurança e responsabilidade
Informação geral

Este manual contém informações importantes relativas à segurança, uso
e manutenção do Profometer 6. Leia o manual atenciosamente antes de
utilizar o instrumento pela primeira vez. Guarde este manual em local
seguro para consultas futuras.

1.2

Responsabilidade

Nossos “Termos e condições gerais de venda e fornecimento” aplicamse em todos os casos. Reivindicações de garantia ou responsabilidade
em consequência de lesões pessoais ou danos materiais não se sustentam quando decorrerem de uma ou mais das seguintes causas:
• Falha ao utilizar o instrumento conforme sua designação de acordo
com a descrição neste manual.
• Verificação de performance incorreta para operação e manutenção do
instrumento e seus componentes.
• Não efetuar as operações conforme se encontram descritas no manual de instruções quanto à verificação de performance, operação e
manutenção do instrumento e de seus componentes.

1.3

Instruções de segurança

O equipamento não deve ser operado por crianças ou qualquer pessoa
sob influência de álcool, drogas ou preparados farmacêuticos. Qualquer
pessoa que não esteja familiarizada com este manual deve ser supervisionada quando estiver utilizando o equipamento.
• Efetue a manutenção estipulada de forma apropriada e no momento
correto.
• Após finalizar as tarefas de manutenção, realize uma verificação funcional.

1.4

Utilização correta

• O instrumento apenas deve ser usado para o objetivo a que se destina
conforme descrito neste manual.
• Somente substitua peças defeituosas por peças originais da Proceq.
• Somente devem ser conectados ou instalados acessórios expressamente aprovados pela Proceq. Caso sejam instalados ou conectados
outros acessórios ao instrumento, a Proceq não aceitará ser responsabilizada e a garantia do produto perde a validade.

• Modificações não autorizadas no instrumento e seus componentes.
• Dano sério resultante de corpos externos, acidentes, vandalismo e
força maior
Todas as informações contidas nesta documentação são apresentadas
de boa fé e com a certeza de estarem corretas. A Proceq SA não dá garantias e exclui-se de toda a responsabilidade relativa à completitude e/
ou precisão da informação.

5
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2.

Operação geral

Economia de energia

2.1

Instruções preliminares

É possível definir o grau desejado de economia de energia em Sistema/
Configurações de energia.

Instalação da bateria
Levante a lâmina protetora e o suporte como mostrado. Insira a bateria
no lugar e aperte com o parafuso.

Há dois LEDs de status (figura 1, 1 ) e acima deles um sensor de luz.
O LED superior fica vermelho durante o carregamento e verde quando a
bateria está totalmente carregada. O outro LED tem aplicação específica.
OBSERVAÇÃO! Só use o carregador fornecido.

• Uma carga completa requer < 9h (Instrumento desligado).
• O tempo de carregamento é muito maior se o instrumento estiver em
uso.

1
2

Figura 1: Menu principal, leds, teclas
Botões
Levante a tampa de proteção.
O canto superior direito da tela apresenta três teclas (figuraFigura 1, 2
).
Power On/Off – Pressione para ligar. Pressione e mantenha
pressionado para desligar.
Tela cheia / visualizador de PDF / Modo teclado.
Tecla voltar – Retorna para a tela anterior.

• Um carregador rápido opcional (nº do item 327 01 053) pode ser usado
para carregar uma bateria de reserva ou para carregar a bateria fora
do instrumento. Neste caso, é preciso < 4h para uma carga completa.

© 2017 Proceq SA
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Conexão de sondas Profometer 6
Conecte a sonda universal a um dos dois conectores  ou  no lado
superior do Profometer com tela touchscreen usando o cabo da sonda.
Profometer Corrosion
Monte a caixa de interface no lado direito do Profometer com tela utilizando os parafusos fornecidos  e  e ligue o cabo em um dos conectores  ou  no lado superior da unidade touchscreen. Conecte o
cabo do sinal do eletrodo ao conector  e o cabo terra  da caixa de
interface. Eletrodos de roda: conecte o cabo de medição de percurso ao
conector  da caixa de interface.

2.2

Configurações
Configurações específicas da aplicação.
Explorer
Aplicativo de gerenciamento de arquivos para revisar
medições salvas.
Sistema
Selecione o seu idioma preferido da interface, configurações
de data e hora e de economia de energia.
Informação
Abra a documentação (instruções de operação e arquivos
PDF adicionais) e as informações acerca do dispositivo.
Desligado
Desligue o instrumento.







Host USB:
Conecte um mouse, teclado ou pendrive.



Dispositivo USB:
Conectar sondas com aplicações específicas e PC.
Ethernet:
Conexão para atualizações de firmware.
Carregador de bateria:
Conecte a fonte de alimentação aqui.

Host USB
Dispositivo USB
Ethernet
Carregador de bateria
7

Menu principal

O menu principal é exibido ao inicializar o dispositivo. Todas as funções
podem ser acessadas diretamente através da tela touchscreen.
Volte para o menu anterior, pressionando a tecla voltar ou o ícone de
retorno (seta) no canto superior esquerdo da tela touchscreen.
Medição
Selecione para acessar um dos modos de medição medidor
de camadas ou Corrosão.

2.3

Procedimento de atualização

Proceda da seguinte forma para atualizar as funções do Profometer 630 AI/
650 AI de uma unidade Profometer 600 ou para desbloquear funções do
medidor de camada de concreto Profometer 600 / 630 AI / 650 AI em
uma unidade Profometer Corrosion.
O código de ativação pode ser disponibilizado com a aquisição inicial
(quando é fornecida uma unidade Profometer 630 AI ou 650 AI) ou pode
ser solicitado a qualquer momento após a aquisição inicial para proceder
com a atualização / desbloquear funções adicionais.
© 2017 Proceq SA

1. Aperte o botão Power On/Off para ligar a unidade.
2. Acesse o menu do sistema, então vá para Recursos e introduza o
código de ativação






3. Introduza o código de ativação

2.4

Funções do medidor de camada de concreto e de Corrosão

Uma unidade Profometer pode possuir tanto as funções do medidor de
camada de concreto quanto as do instrumento de análise de corrosão
nos seguintes casos
• Medidor de camada de concreto Profometer 6 com o kit de atualização para Profometer Corrosion (392 50 002)
• Profometer Corrosion com o kit de atualização para o medidor de camada de concreto Profometer 600 (392 50 003) mais alguma possível
atualização para o Profometer 630 AI ou 650 AI.
Em ambos os casos a função correspondente (medidor da camada de
concreto e/ou corrosão) se torna disponível na plataforma dependendo
se a sonda universal ou a caixa de interface foram inicialmente conectadas à unidade.
Uma imagem na parte superior da tela de medição indicará se a sonda
universal
e/ou caixa de interface
estão conectadas à unidade.
Quando for ao menu de Configurações ou do Explorer, o usuário terá
a opção de escolher se deseja acessar o submenu correspondente ao
medidor de camada de concreto ou do medidor de Corrosão.
O usuário pode desabilitar a qualquer momento algum dos recursos entrando no menu Sistema / Recursos e desmarcando a caixa correspondente.

© 2017 Proceq SA
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Medidor de Camada Profometer 6

3.1

Princípio de medição

3.1.1. Indução de pulso
O Profometer 6 utiliza tecnologia de indução de pulso eletromagnético
para detectar as barras. As bobinas na sonda são periodicamente carregadas com pulsos de corrente e, assim, geram um campo magnético. Correntes parasitas são produzidas sobre a superfície de qualquer
material eletricamente condutor que estiver no campo magnético. Elas
induzem um campo magnético na direção oposta. A mudança resultante
na tensão pode ser utilizada para a medição.

O Profometer 6 foi calibrado para medir um arranjo normal de barras,
que é um arranjo de barras que não sejam de aço oxidável e amarradas
apenas com arame de atar. P. ex. quando se estiver medindo em redes
soldadas de arame, as medições de cobertura e diâmetro deverão ser
corrigidas (veja “3.2.4. Orientações práticas”). As informações a seguir
relativas à precisão, faixas de medição e resoluções referem-se a medições em arranjos normais de barras.

3.1.3. A faixa de medição
A faixa de medição depende do diâmetro da barra. A acurácia esperada da
medição da camada encontra-se no gráfico abaixo. Está em conformidade
com BS1881 parte 204 para barra isolada com espaçamento suficiente.

[pole- [mm]
gada] 190

Campo magnético
Concreto

Barra

Figura 2: Princípio de medição
O Profometer 6 utiliza diferentes combinações de bobinas para gerar diversos campos magnéticos. O processamento avançado de sinal permite localizar uma barra e também medir a cobertura e diâmetro da barra.
Este método não é afetado por materiais não condutivos como concreto,
madeira, plásticos, tijolos, etc. No entanto, todo tipo de material condutivo dentro do raio de ação do campo magnético (esfera com raio de
aprox. 200 mm / 8 polegadas) terá influência sobre a medição.
OBSERVAÇÃO! Remova todos os objetos metálicos como
anéis e relógios antes de iniciar a medição.

Espessura da camada de concreto

7

Bobinas

180
160

6

185 mm ±4 mm

Faixa de medição
ampla

170

153 mm

150
140

5

130

Faixa de medição
da sonda de ponto

120
110

4

100 mm

100
90

3

70

Faixa de medição
padrão

50

40
1

±2 mm

80
60

2

acurácia da
medição

3.

50 mm

±1 mm

30
20
10
0

5
#2

10
#3

15

20

25

#5

#6

#8

30

35

40

45

50

#9

#11

#13

#14

#16

Tamanho da barra

±1 mm
55 [mm]
#18 [1/ polegadas]
8

Figura 3: As faixas de medição e precisão: a camada de cobertura é
medida e exibida até os limites indicados. No Modo Localizar
é exibida uma barra. No modo de linha unitária é exibida a
curva da camada, mas uma barra apenas é ajustada até 90 %
da camada máxima.

3.1.2. Medição calibrada com o Profometer 6
9
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3.1.4. Resolução
Há um limite para o espaçamento mínimo das barras dependendo da
espessura de camada de concreto e do diâmetro da barra. É impossível
distinguir entre as diferentes barras acima destes limites.

Espessura da camada de concreto

C
[pole- [mm]
8
200
gada]
7
6

180

C

160

Faixa ampla
S

140

Ø 16 mm # 5
Ø 12 mm # 4
Ø 8 mm # 3
#2

120

3
2

100

Abrangência da
sonda de ponto

80
60

Faixa
padrão

40

1

Abaixo da curva: Podem ser
detectadas barras unitárias

20

0

0
0

0

3.2

Operação do medidor de camada de concreto

3.2.1. Operação do medidor de camada de concreto
# 13
Ø 40 mm
# 12
Ø 26 mm # 8

5
4

Qualquer material ferromagnético no interior da esfera pode influenciar o
valor do sinal (p. ex. durante um reset).

20

1

40

60

2

80

3

100

120

4

140

5

160

6

Espaçamento de barras

180

7

200

[mm]
S
[polegada]

Figura 4: Resolução

3.1.5. Esfera de influência por material ferromagnético
Esfera de influência: Diâmetro 400 mm / 16 polegadas

CM (SLA)

C

Role a tela para cima e para baixo, arrastando o dedo para cima ou para
baixo na tela. A configuração atual é exibida no lado direito. Toque em
um item para ajustá-lo.
Modo de medição
Dados
Locali- Linha Linha Linha Varre- ajustázação unitá- múlti- cruza- dura veis após
armazeria
pla
da
de
namento
área
Faixa de medição
•
•
•
Não
•
•
•
•
•
Sim
Varredura X de
•
•
diâmetro da barra
Sim
•
Varredura Y de
diâmetro da barra1]
•
•
•
Sim
•
•
Correção de Inteligência Artificial2] /
Correção de barra
próxima
Sim
•
•
•
•
•
Calibração de
camada2]
Unidade
•
•
•
Não
•
•
Camada mínima
•
•
•
Sim
•
•
Camada máxima
•
Sim
•
•
Compensação
•
•
•
Não
•
•
da camada
Exibir barra
•
Sim
inclinada
Aumentar nitidez
•
Sim
•
Exibir curva
•
Sim
Configurações

Figura 5: Esfera de influência
© 2017 Proceq SA
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Configurações

Alinhar posições
das barras
Retornar para
iniciar linha nova
Altura da linha
Largura da
quadrícula

Modo de medição
Dados
Locali- Linha Linha Linha Varre- ajustázação unitá- múlti- cruza- dura veis após
armazeria
pla
da
de
namento
área
•
Não
•
•

•

•

•
•

Sim
•
•

Sim
Sim

1] Este parâmetro afeta todos os modos de medição (além da linha cruzada)
sempre que a correção de inteligência Artificial for selecionada
2] Disponível apenas no Profometer 630 AI / 650 AI

Faixa de medição
Selecione entre as faixas de medição de camada Padrão, Ampla ou
Auto (veja Figura 3).
A configuração da faixa de medição Padrão é pré definida e a mais precisa. A configuração Auto automaticamente alterna entre a faixa Padrão e
Ampla ; ela apenas está disponível no modo de localização. A configuração Sonda de ponto deve ser selecionada para medições de áreas pequenas, em cantos e onde a distância entre as barras de reforço é pequena.
A configuração de faixa Ampla deve ser selecionada quando a camada de
concreto é mais profunda, para permitir resultados mais precisos.
Varredura X do diâmetro da barra / varredura Y do diâmetro da barra
Selecione o diâmetro da barra (6 mm a 40 mm / n° 2 a nº 12, veja “10.1 Anexo
A1: Diâmetros de barra”), determinado a partir do desenho ou de medição.
Toque no botão de informações da página Configurações para visualizar uma
visão geral gráfica dos parâmetros acima mencionados.
Correção de Inteligência Artificial / Correção de barra próxima
Ela compensa a influência das barras próximas de 1a e 2a camada (AI) ou
das barras próximas apenas da 1a camada (NRC) em medição de cama11

da de barras de 1a camada.
Se forem inseridos tanto espaçamentos a1 e a2, for ajustada faixa padrão
F1 ≤ F2, então a Inteligência Artificial é aplicada automaticamente..
Se for introduzido apenas um espaçamento ou F1 > F2 ou for definido
Faixa ampla ou a Sonda de ponto, então automaticamente é aplicada a
correção de barra próxima (apenas considerando a 1a camada).
O usuário pode introduzir o valor do espaçamento manualmente ou selecionar a função Auto, que redireciona para uma varredura de linha unitária, onde o espaçamento é medido e calculado automaticamente.
A medição do tamanho da barra de qualquer forma é corrigida apenas
com NRC.
Toque no botão de informações da página Configurações para visualizar
uma visão geral gráfica dos parâmetros acima mencionados.
Calibração de camada
Esta correção é usada para calibrar a camada medida pelo instrumento
(camada medida) ao valor atual diretamente medido em um local aberto
(camada de referência). Também deve ser especificada a configuração
do diâmetro da barra.
Essa correção pode ser usada independentemente da geometria da barra e da faixa de medição selecionada.
Unidade
Selecione Métrico, Métrico japonês, Imperial ou Diâmetro imperial,
camada e distância métricas.
Camada mínima
Pode ser ajustado um valor de camada mínima de 10 a 142 mm / 0,40 a
5,56 polegadas com intervalos de 1 mm / 0,04 polegadas (veja “10.3 Anexo A3: Camada mínima / máxima”). No modo/visualização de linha unitária, linha múltipla e linha cruzada, as barras com camada inferior à camada
mínima serão exibidas em vermelho. Na visualização de linha unitária e na
visualização estatística uma linha pontilhada vertical ou respectivamente
horizontal em vermelho indica o valor ajustado da camada mínima.
Camada máxima
Pode ser ajustado um valor de camada máxima de 20 a 190 mm / 0,80 a
7,48 polegadas com passos de 1 mm / 0,04 polegadas (veja “10.3 Anexo
© 2017 Proceq SA

A3: Camada mínima / máxima”). No modo/visualização de linha unitária,
linha múltipla e linha cruzada, as barras com camada superior à camada
máxima serão exibidas em cinza.
OBSERVAÇÃO! A camada máxima deve ser no mínimo
10 mm / 0,40 polegada maior que a camada mínima. Caso
contrário, o instrumento fará a correção automaticamente.
A camada máxima também deve ser ajustada para arquivos diferentes
medidos na mesma superfície, a fim de obter a mesma faixa de cores
para fins de comparação.
Compensação da camada
Quando se ajusta um valor de Compensação da camada, a camada medida será reduzida por seu valor; p.ex. quando se usa uma placa de madeira ou de plástico para medir com o carro em superfícies ásperas (veja
“3.2.4 Orientações práticas”). Neste caso a espessura da placa deve ser
ajustada como valor de compensação da camada). Pode ser ajustado
um valor de 1 mm a 50 mm / 0,04 polegadas a 1,92 polegada.
Exibir barra inclinada
Ao ajustar este recurso, a barra inclinada é exibida no modo de localização quando todas as quatro rodas do carro tiverem passado sobre a
barra inclinada. Nos modos de linha unitária e de linha múltipla apenas é
exibido no símbolo do carro.
OBSERVAÇÃO! Em áreas com espaçamento pequeno entre
barras, esse recurso pode não funcionar corretamente.
Aumentar nitidez
Com este ajuste pode-se aumentar a nitidez do espectro de cor da potência do sinal das visualizações de linha múltipla e de linha cruzada.
Exibir curva
Selecione Valor da camada, Potência do sinal ou Nenhum. A curva correspondente ou curva nenhuma é exibida na visualização de linha unitária.
Alinhar posições das barras
Quando medir no modo delinha múltipla ou de linhas cruzadas ao longo
de no mínimo duas filas de no mínimo 55 cm / 22 polegadas de compri© 2017 Proceq SA

mento, as posições das barras das filas subsequentes são alinhadas às
posições das barras das filas anteriores.
OBSERVAÇÃO! Esse recurso apenas pode ser ajustado se
as barras estiverem correndo paralelas à linha inicial (linha X
ou Y). Não está ativado durante as medições (ativado apenas durante o armazenamento de dados).
Retornar para iniciar linha nova
Com esse recurso, o cursor retorna para a linha inicial quando se alterna
a fila no modo de linha múltipla e de linha cruzada.
Altura da linha (na direção Y)
A altura da linha deve ser ajustada nos modos de linha múltipla, varredura
de área e de linha cruzada. Ela determina o espaçamento entre as filas
a serem medidas. Pode ser ajustada altura de 5 cm a 203 cm / 2 a 80
polegadas.
Largura da quadrícula (na direção X)
A largura da quadrícula deve ser ajustada no modo de varredura de área
e de linha cruzada. Pode ser ajustada largura de 5 cm a 203 cm / 2,00
polegadas a 80,00 polegadas.

3.2.2. Modos de medição de camada de concreto
Quando o modo de medição é selecionado pela primeira vez depois
que se liga o instrumento, é realizada a zeragem da sonda. Confirme e
aguarde a janela com botão de avaliação. Aguarde ou toque em qualquer
ponto da tela. Os modos de medição disponíveis são exibidos no menu
no alto da tela.
Localização Linha unitária Linha múltipla
Profometer 600
Profometer 630 AI
Profometer 650 AI

•
•
•

•
•

•
•

Varredura
de área

•
•

Linha cruzada

•

OBSERVAÇÃO! Válido para todos os modos de medição: No
caso de querer armazenar os dados da medição, crie um arquivo no Explorer (veja “5. Manuseando os documentos do
Explorer”) e verifique se a pasta correta está ativa.
12

E Linha central (LC)

D Centro de medição quando está
ajustado para sonda de ponto
(CM Sp)

Curto: Iniciar / Parar
Longo: Ajustar marcação

A

Seta de LED indica proximidade
de barra de aço* F

B Curto: Diâmetro de medição
Longo: Zerando

F Seta de LED indica proximidade
de barra de aço*

Centro de medição quando está
ajustada faixa padrão, ampla ou auto
faixa (CM SLA)

C

*Quando uma seta de LED se acender,
mova a sonda ao longo do eixo da barra
de aço até que o LED CM C ou D
acenda. Então o CM está exatamente acima do eixo da barra.

A e B simultaneamente, o cursor pula para a próxima linha
(apenas nos modos de linha múltipla,
varredura de área e de linha cruzada)

Ao apertar

Figura 6: Visão geral da sonda universal
13
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Profometer
600

Modo de localização

Profometer
630 AI

Profometer
650 AI
2

1

3

Exibição das configurações selecionadas:
• Faixa de medição
• Tipo de correção (Nenhuma, AI, NRC, CAL)
• 1a e 2a camada para tamanho de barra e espaçamento

8

• Compensação de camada (se ajustado)
• Direção da sonda X: Direção indefinida

9
10
3

11

12

7

6

5

4

Figura 7: Modo de localização
1

2

Nome do arquivo: introduza o nome do arquivo e toque em voltar.
As medições salvas serão armazenadas com esse nome de arquivo. Se várias medições são feitas com o mesmo nome de arquivo,
é acrescentado um sufixo ao nome do arquivo após cada medição.
Sonda conectada, hora atual, status da bateria e triângulo de advertência para zerar a sonda quando necessário: após 5 minutos em
laranja, após 10 minutos em vermelho.
OBSERVAÇÃO! Toque no triângulo para efetuar a zeragem.

© 2017 Proceq SA

^, v, <, >: Numa parede vertical, a cabeça da
sonda para cima, para baixo, esquerda, direita
_, ˉ: Em superfície horizontal, no intradorso
4 Configurações: vai para o menu configurações:
5 Diâmetro da barra: medição do diâmetro da barra
6 Salvar dados medidos
7 Reinício: todos os dados das medições atuais são excluídos
8 Camada atual
9 Distância até a barra mais próxima
10 Diâmetro medido / n°
11 Potência do sinal
12 Indicador de bobina
Sempre que possível inicie a localização das barras da primeira camada,
p. ex. os estribos horizontais numa coluna.
Segurando a LC E horizontalmente, mova verticalmente para cima e
para baixo até que o LED seta acenda e então retorne até que o LED
CM acenda.
Depois que tiver localizado a primeira camada de barras, continue localizando a segunda camada de barras.
• Posicione o CM (C ou D dependendo da faixa de medição ajustada)
na linha central da primeira camada de barras, p. ex. numa coluna
segure a sonda com a LC correndo verticalmente e mova o carro verticalmente até que ambos os retângulos no símbolo da sonda (12)
estejam verdes e com tamanho mínimo idêntico. Sempre que os re14

tângulos da bobina (12) forem de tamanho diferente e vermelhos, a
posição da sonda não é ideal e a medição da camada / do diâmetro
não é mais confiável

Profometer
630 AI

Visualização de linha unitária
1

• Em seguida mova o carro horizontalmente até que um dos LEDs seta
F acenda e então retorne até que o LED CM C ou D acenda.

2

• Nessa posição você também poderá medir o diâmetro ao apertar B
do lado direito da sonda ou 5 (veja Figura 7) na tela touchscreen (p. ex.
quando a sonda estiver fixa à barra de extensão telescópica).

11

19

12

18

13

• Se o espaçamento de barras paralelas e ortogonais ficar entre 5 e 30
cm (2,00 a 12,00 polegadas), ative correção AI ou NRC. Caso a camada seja fina demais para a medição do diâmetro, é exibido “próximo
demais”.

15

17

16

Deve ser ajustado ainda o diâmetro medido. A camada da medição será
corrigida de acordo com o diâmetro ajustado.

• Toque 6 para armazenar o diâmetro e medição da camada.
• Repita este procedimento para cada barra.
Os dados salvos podem ser visualizadas na visualização snapshot e estatísticas normais (veja “3.2.3. Visualizações de exibição de camada”).
Sempre que uma barra é inclinada para a camada da sonda, se estiver
ajustado Exibir barras inclinadas, o ângulo será exibido no display (inclinação mínima detectada é de 6 graus)

3

14
4

• Nesse caso coloque uma placa de madeira ou de plástico na superfície e ajuste a espessura da placa como compensação da camada
para medir o diâmetro.

OBSERVAÇÃO! Uma barra apenas é exibida dentro das faixas de medição indicadas na Figura 3. Para maiores detalhes sobre a medição de diâmetro veja “3.2.4 Orientações
práticas”.

Profometer
650 AI

10

9

8

7

6

5

Figura 8: Modo de linha unitária
1

2

Nome do arquivo: introduza o nome do arquivo e toque em voltar.
As medições salvas serão armazenadas com esse nome de arquivo. Se várias medições são feitas com o mesmo nome de arquivo,
é acrescentado um sufixo após cada medição ao nome do arquivo.
Sonda conectada, hora atual, status da bateria e triângulo de advertência para zerar a sonda quando necessário: após 5 minutos em
laranja, após 10 minutos em vermelho.
OBSERVAÇÃO! Toque no triângulo para efetuar a zeragem.

OBSERVAÇÃO! Os valores das camadas apenas são salvos
para visualização posterior se o diâmetro tiver sido medido
e salvo.
15
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3

Exibição das configurações selecionadas:
• Faixa de medição
• Tipo de correção (Nenhuma, AI, NRC, CAL)
• 1a e 2a camada para tamanho de barra e espaçamento
• Compensação de camada (se ajustado)
• Direção da sonda X: Direção indefinida
^, v, <, >: Numa parede vertical, a cabeça da
sonda para cima, para baixo, esquerda, direita
_, ˉ: Em superfície horizontal, no intradorso
Amplie colocando o polegar e o dedo indicador juntos na
tela e afastando-os. Isso pode ser usado em ambas as
direções, horizontal e vertical, ao fazer uma medição.
Reduza colocando o polegar e o dedo indicador separados na tela e juntando-os.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Desloque a imagem da esquerda para a direita, arrastando.
Curva exibida: Camada / Potência do sinal / Nenhuma
Configurações: vai para o menu configurações:
Diâmetro da barra: medir diâmetro da barra de aço
Salvar dados medidos
Reinício: todos os dados das medições atuais são excluídos
Ampliar posição do cursor
Ampliar para caber varredura toda
Camada atual
Distância até a barra mais próxima
Diâmetro medido / n°
Pular distância
Botão pular

© 2017 Proceq SA

16
17
18
19

Indicador de bobina
Barra velocidade
Valor de camada mínimo ajustado ( se ajustado)
Diâmetro medido
OBSERVAÇÃO! É recomendável localizar a primeira e a segunda camada de barras com o modo de localização para
encontrar a melhor posição da linha antes de medir com o
modo de linha unitária.

• Posicione o carro na linha inicial numa posição ideal (veja a figura 9, o
CM C / D na linha central das barras correndo paralelamente à direção do movimento, ambos os retângulos 16 são do mesmo tamanho).
CL

16

Linha do ponto central
MC C / D

Figura 9: Posição ideal da sonda
• Inicie a medição caso o cursor esteja na linha inicial. Em caso negativo, efetue um reset 8 .
• Mova o carro transversalmente sobre as barras em velocidade constante, sem exceder a velocidade máxima (barra da velocidade 17 metade verde).
• Acima de cada barra, quando o LED vermelho do CM C / D acender, você
poderá medir o diâmetro da barra e ele será exibido em azul. O diâmetro
medido pode ser deletado em 5 segundos tocando-se em 6 .

16

• Se o espaçamento entre as barras paralelas e ortogonais ficar na faixa
de 5 a 30 cm (2,00 a 5,2 polegadas), ative correção AI ou NRC.
Há duas maneiras de adaptar a posição do cursor à posição alterada
do carro:
• Toque no cursor e aguarde até que fique branco e laranja. Mova o
cursor até a posição desejada (até mesmo à esquerda da linha zero é
possível). Atenção: A varredura não mais será possível entre o cursor
e a linha zero. Barras de aço já escaneadas não podem ser removidas
por uma varredura nova, mas você pode escanear novamente à esquerda da primeira barra ou à direita do última barra. Para deletar
barras já escaneadas, toque 8 e confirme com Sim.
• Toque em 14 e ajuste a distância de pulo. Por exemplo, se você tiver
que interromper a varredura em função de um obstáculo, como uma
coluna, mova o carro até que as rodas direitas toquem a coluna, então
ajuste a distância de pulo à largura da coluna mais 107 mm / 4,2 polegadas para o carro e reposicione o carro do outro lado da coluna com
as rodas esquerdas tocando a coluna. Toque em 15 . Uma linha pontilhada azul é ajustada no início do intervalo pulado.
OBSERVAÇÃO! É exibida a curva da camada (caso selecionada) dentro das faixas de camada indicadas na Figura
3, mas apenas será exibida até 90% destes limites.

Para exibir uma barra como
um círculo, aproxime o
eixo horizontal e vertical na
mesma escala.
O espaçamento destas
barras é exibido em azul.
As distâncias da linha
inicial até o primeira barra
e da linha final até a última
barra são exibidas na cor
branca. Caso os números
não apareçam, amplie.

Espaçamento entre barras (em azul)

Figura 10: Tela no modo de linha unitária com curva de camada
• Para alterar um diâmetro toque na barra.
Abre-se uma janela.
• Toque na janela e altere o diâmetro.
Para excluir ajuste o diâmetro em zero.

O novo diâmetro é ajustado e exibido em
laranja. A camada muda correspondente
mente, mas a curva da camada permanece
exceto acima do eixo das barras.

Diâmetro reajustado novo exibido em laranja

Figura 11: Ampliação da visualização de linha unitária, exibindo a alteração do diâmetro da barra
17
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Após o armazenamento (toque em 7 ), os dados podem ser visualizados na visualização estatística, na visualização linha unitária e também
na visualização snapshot se pelo menos um diâmetro tiver sido medido
(veja “3.2.3 Visualizações de exibição de camada”).
O comprimento máximo de varredura é de 999 m / 3.280 pés em cada
direção (à esquerda e à direita da linha zero).
Profometer
630 AI

Modo de linha múltipla

Profometer
650 AI

1

2

12
13
14

Figura 12: Opção de linha unitária para encobrir uma barra com um toque duplo sobre ela
Quando utilizar o modo de linha unitária, o usuário tem a opção de exibir
a curva da camada, a curva da potência do sinal ou nenhuma curva. A
curva da potência do sinal é usada para confirmar a presença de barras de
reforço. Os efeitos locais como elementos metálicos presentes abaixo da
superfície (arame, fixação, etc.) ou mudanças na velocidade do teste durante a obtenção dos dados pode resultar em uma barra de reforço “visível”
que aparece na tela. É possível ocultar a barra de reforço “visível” tocando
duas vezes no ponto correspondente quando em modo de linha unitária ou
visualização da potência do sinal e selecionando a opção “Encobrir”. Os
valores de camada correspondentes não serão considerados na visualização estatística (consulte “3.2.3. Visualizações de exibição de camada”).
A acurácia da medição do comprimento do percurso depende da superfície de teste. A acurácia das medições realizadas numa superfície de concreto lisa (concreto vertido em cofragem de metal) é exibida nas especificações, veja “7. Especificações técnicas”. Em superfícies mais ásperas, o
comprimento medido pode ser reduzido ou verificado em intervalos determinados ao definir marcações na superfície de teste e comparando com
as marcações definidas no display (aperto longo em A ).
© 2017 Proceq SA
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Figura 13: Modo de linha múltipla
1

2

Nome do arquivo: introduza o nome do arquivo e toque em voltar.
As medições salvas serão armazenadas com esse nome de arquivo. Se várias medições são feitas com o mesmo nome de arquivo,
é acrescentado um sufixo após cada medição ao nome do arquivo.
Sonda conectada, hora atual, status da bateria e triângulo de advertência para zerar a sonda quando necessário: após 5 minutos em
laranja, após 10 minutos em vermelho.
18

OBSERVAÇÃO! Toque no triângulo para efetuar a zeragem.

12 Camada atual
13 Distância até a barra mais próxima
14 Diâmetro medido / n°

3

Exibição das configurações selecionadas:
• Faixa de medição
• Tipo de correção (Nenhuma, AI, NRC, CAL)
• 1a e 2a camada para tamanho de barra e espaçamento
• Compensação de camada (se ajustado)
• Direção da sonda X: Direção indefinida
^, v, <, >: Numa parede vertical, a cabeça da
sonda para cima, para baixo, esquerda, direita
_, ˉ: Em superfície horizontal, no intradorso
Amplie colocando o polegar e o dedo indicador juntos na
tela e afastando-os. Isso pode ser usado em ambas as
direções, horizontal e vertical, ao fazer uma medição.
Reduza colocando o polegar e o dedo indicador separados na tela e juntando-os.

Desloque a imagem da esquerda para a direita, arrastando.
4 Valores medidos exibidos: Camada / Diâmetro
5 Configurações: vai para o menu configurações:
6 Diâmetro da barra: medir diâmetro da barra de aço
7 Salvar dados medidos
8 Reinício: todos os dados das medições atuais são excluídos
9 Excluir linha atual
10 Mover até a próxima linha / Inverter sentido da sonda
11 Ampliar para caber varredura toda
19

15 Pular distância
16 Botão pular
17 Indicador de bobina
18 Barra velocidade
OBSERVAÇÃO! É recomendável localizar a primeira e a segunda camada de barras com o modo de localização para
encontrar a melhor posição da linha antes de medir com o
modo de linha múltipla (veja figura 9). “Alinhar a posição da
barra” apenas pode ser ajustado se as barras estiverem correndo paralelas à linha inicial (eixo Y). Para áreas grandes é
recomendável não ajustar “Retornar para a partir do início
e na nova linha” e medir as linhas alternadamente início até
final, retorno do final ao início.
• Posicione o carro na linha inicial numa posição ideal (veja a figura 9, o
CM C / D na linha central das barras correndo paralelamente à direção
do movimento, ambos os retângulos 16 são do mesmo tamanho).
• Inicie a medição caso o cursor esteja na linha inicial. Em caso negativo, efetue um reset 8.
• Mova o carro transversalmente por cima das barras. Acima de cada
barra, quando o LED vermelho do CM C / D acender, você poderá
medir o diâmetro da barra e ele será exibido. Se o espaçamento entre
as barras paralelas e ortogonais ficar na faixa de 5 a 30 cm (2,00 a 5,2
polegadas), ative correção AI ou NRC. Colocar um marcador ao final da
primeira lina (linha pontilhada azul). Para continuar com a próxima linha
toque em 10 ou aperte A e B simultaneamente na sonda. O cursor pula
para a próxima fileira de medição, ou para a linha inicial ou permanece na linha final, dependendo se é ajustado “Retornar para inciar linha
© 2017 Proceq SA

nova” ou não. Alterar a posição do cursor funciona como o modo de
linha única (toque e arraste o cursor ou use a tecla pular). No início de
cada linha você poderá alterar a direção da sonda (p.ex. quando medir
em uma parede ao longo de da linha inferior junto à laje).
• Toque em 10. A seta no símbolo do carro da sonda altera de
. Para a próxima linha você poderá retornar para
.

para

OBSERVAÇÃO! Ao alterar a configuração “Altura da linha”
durante as medições, a altura de todas as linhas, incluindo
as que já foram medidas, será mudada e as posições das
linhas também. Altere a altura da linha apenas se tiver sido
ajustada incorretamente anteriormente
A cada barra você poderá medir o diâmetro da barra. No final, ajuste um
diâmetro comum, normalmente o menor (veja “3.7 Orientações práticas”).
Ao exibir os valores de camada na paleta de cores, a faixa é definida
pelos valores de camada mínimo e máximo usados nas configurações.
Ao exibir os valores de diâmetro na paleta de cores, todas as barras serão exibidas na cor correspondente. As barras para as quais o diâmetro
não foi medido ou ajustado são exibidas em branco, diâmetros ajustados
na visualização de linha unitária (figura 11) são exibidos adicionalmente
com uma barra cruzada em laranja no centro da barra.
Após o armazenamento (toque em 7), os dados podem ser visualizados
na visualização estatística, na visualização de linha unitária, na visualização de linha múltipla e também na visualização snapshot se pelo menos
um diâmetro tiver sido medido. Na visualização de linha múltipla, o espectro da potência do sinal pode ser visto adicionalmente à camada e ao
diâmetro, veja “3.2.3 Visualizações de exibição de camada”.
Numa sequência de medições, podem ser escaneadas e armazenadas
no máximo 62 linhas num arquivo.

Modo de varredura de área

Profometer
630 AI

Profometer
650 AI

O modo de varredura de área é basicamente utilizado para exibir a primeira camada de barras em áreas extensas, p.ex. de lajes de concreto em estacionamentos. É mais apropriado para uma combinação com
medições de potencial de meia-célula, p.ex. combinado com medições
com o Profometer Corrosion, neste caso a altura da linha e largura da
quadrícula devem ser iguais para ambas as medições.
As principais diferenças com o modo de linhas múltiplas é que ao contrário das barras unitárias, apenas é exibido o valor de camada mais
baixo em cada célula, a área de célula unitária é definida pela altura da
linha (mesmo significado que para o modo de linhas múltiplas) e a largura da quadrícula. Este último deve ser ajustado 1,1 vezes maior que
o espaçamento máximo de barra da primeira camada de barras, para
que se tenha certeza de que no mínimo uma barra esteja localizada em
uma célula.
OBSERVAÇÃO! Uma vez que o modo de área é utilizado em
áreas grandes, não deve-se ajustar “Retornar para iniciar em
linha nova”.
O procedimento de medição, incluindo virar o carro da sonda e alterar a
posição do cursor, é o mesmo que para o modo de linha múltipla.
A figura 14 é uma visualização plana, onde os valores de camada são
exibidos como retângulos de diferentes cores. Vermelho significa que a
camada é menor que o mínimo ajustado.

OBSERVAÇÃO! Apenas será exibida barra até 90% dos limites da Figura 3.
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Profometer
650 AI

Modo de linha cruzada
1

2

13
14
15
17

3

16
4

Apenas será exibida camada até 90% das faixas de camada indicadas na Figura 3.

Figura 14: Tela do modo de varredura de área
Após o armazenamento (toque em 7 ), os dados podem ser visualizados na visualização estatística, na visualização de linha múltipla e
também na visualização snapshot se pelo menos um diâmetro tiver sido
medido (veja “3.2.3. Visualizações de exibição de camada”). Medições
incorretas ou não válidas podem ser deletadas simplesmente clicandose no campo correspondente e selecionando-se a opção “Encobrir”.
Aparecerá uma cruz nos campos encobertos e os valores de camada
correspondentes não serão considerados na visualização estatística.
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Figura 16: Modo de linha cruzada
1

2

Nome do arquivo: introduza o nome do arquivo e toque em voltar.
As medições salvas serão armazenadas com esse nome de arquivo. Se várias medições são feitas com o mesmo nome de arquivo,
é acrescentado um sufixo ao nome do arquivo após cada medição.
Sonda conectada, hora atual, status da bateria e triângulo de advertência para zerar a sonda quando necessário: após 5 minutos em
laranja, após 10 minutos em vermelho.
OBSERVAÇÃO! Toque no triângulo para efetuar a zeragem.

Figura 15: Opção varredura de área para encobrir um campo com um
toque duplo sobre ele
21
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3

Exibição das configurações selecionadas:
• Faixa de medição

15 Diâmetro medido / n°

• Tipo de correção (Nenhuma, AI, NRC, CAL)

17 Botão pular

• 1a e 2a camada para tamanho de barra e espaçamento

18 Indicador de bobina

• Compensação de camada (se ajustado)
• Direção da sonda X: Direção indefinida

19 Barra indicadora de velocidade

^, v, <, >: Numa parede vertical, a cabeça da
sonda para cima, para baixo, esquerda, direita
_, ˉ: Em superfície horizontal, no intradorso
Amplie colocando o polegar e o dedo indicador juntos na tela
e afastando-os. Isso pode ser usado em ambas as direções,
horizontal e vertical, ao fazer uma medição.
Reduza colocando o polegar e o dedo indicador separados
na tela e juntando-os.
Desloque a imagem da esquerda para a direita, arrastando.
4
5
6
7
8
9
10
11

Valores medidos exibidos: Camada / Diâmetro
Configurações: vai para o menu configurações:
Diâmetro da barra: medir diâmetro da barra de aço
Salvar dados medidos
Reinício: todos os dados das medições atuais são excluídos
Excluir linha atual
Mover até a próxima linha / Inverter sentido da sonda
Altere da varredura X para a varredura Y e vice e versa

16 Pular distância

O modo de linha cruzada é usado para exibir as barras da primeira e da
segunda camada arranjadas numa malha retangular. O procedimento de
medição, incluindo virar o carro da sonda e alterar a posição do cursor,
é o mesmo que para o modo de linha múltipla. De fato trata-se de uma
varredura de linha múltipla na direção X e Y, onde o usuário pode comutar entre as varreduras horizontais e verticais tocando em 11.
Adicionalmente às configurações de linha múltipla, deve ser definida a
largura da quadrícula para ajustar o espaçamento entre as linhas Y.

3.2.3. Visualizações de exibição de camada
Os dados medidos podem ser exibidos em cinco visualizações diferentes: Visualização snapshot, estatísticas, linha unitária, linha múltipla, varredura de área e linha cruzada. Todas
as configurações armazenadas com as medições podem ser alteradas
posteriormente. As visualizações mudarão correspondentemente, para
armazenar a série de medições com alterações toque em Salvar.
OBSERVAÇÃO! Cada visualização pode ser alterada em um
modo de medição a fim de adicionar dados. Toque em
Ajuste o cursor na nova posição de início e continue com as
medições (veja “3.2.3. Visualizações de exibição de camada” ). Todos os dados e configurações serão armazenados
no arquivo reaberto.

12 Ampliar para caber varredura toda
13 Camada atual
14 Distância até a barra mais próxima
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Visualização snapshot

Profometer
600

Profometer
630 AI

Profometer
650 AI

A visualização snapshot pode ser exibida se pelo menos um diâmetro foi
medido e salvo em um dos modos de medição.
Os valores de camada são exibidos como barras verticais em escala e
o diâmetro como um número dentro da barra. A camada mínima não é
exibida na visualização snapshot.

No eixo horizontal são exibidos os valores de camada na unidade ajustada. As barras verticais mostram a respectiva percentagem dos valores
de camada medidos e armazenados. A barra do cursor vertical pode ser
movida para qualquer valor de camada. A figura à esquerda da barra do
cursor mostra a percentagem de valores de camada medidos menores
do que a posição do cursor. O valor à direita mostra a percentagem de
valores de camada medidos maiores do que a posição do cursor. O valor
de camada é exibido embaixo na barra do cursor e no alto é exibida a
percentagem das camadas medidas para a camada exibida. A camada
mínima necessária é exibida como uma linha pontilhada vertical em vermelho (se ajustada). As camadas abaixo do mínimo são exibidas como
barras vermelhas, camadas acima do mínimo como barras amarelas.
Há duas visualizações estatísticas diferentes, a Normal (veja Figura 18) e
a Avaliação da DBV (DBV – Associação Alemã de Concreto e Construção) (veja Figura 19). Toque na janela de valores estatísticos para alternar
da normal para a DBV.

A caixa de valores estatísticos “Normal” exibe as camadas medidas mediana, média, número
de camadas medidas, mais baixo/mais alto, desvio padrão.

Figura 17: Visualização snapshot

Visualização estatística

Profometer
600

Profometer
630 AI

Profometer
650 AI

A visualização estatística pode ser exibida se pelo menos um diâmetro
foi medido e salvo em um dos modos de medição. Ela exibe o cálculo
estatístico dos valores de camada medidos.
Para medições com o modo de linha cruzada, a avaliação estatística das
medições da camada é realizada para cada camada independentemente. Desta forma há uma visualização estatística para cada varredura na
direção X e na direção Y.
OBSERVAÇÃO! Na prática, apenas os valores das camadas
e a avaliação estatística das barras da 1ª camada (mais próximas da superfície) é de interesse.

Altere a visualização da direção X para Y (apenas para dados do modo de linha cruzada) ao
/
. A janela atual é exibida no canto superior direito (para a direção de
tocar em
varredura SX ou SY)

Figura 18: Visualização estatística normal
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A avaliação DBV é uma avaliação das medições de camada de acordo com a Associação Alemã de Concreto e Construção (Deutscher
Beton- und Bautechnik Verein). Também é recomendado pela RILEM.
A avaliação DBV requer no mínimo 20 medições de camada. A função
de distribuição F(cmin) e os valores limite c(5 %) e c(10 %) são calculados.
Os valores c(x%)– são exibidos em verde quando a série de medição é
aceita ou respectivamente em vermelho caso não seja aceita.
Caixa de valores estatísticos DBV:

Para mais detalhes da avaliação DBV consulte o folheto informativo
“Estatísticas de acordo com a avaliação da DBV” disponível em arquivo
PDF no Profometer com tela touchscreen disponível sob Informações/
Documentos e na seção de download em www.proceq.com.

Visualização de linha unitária

Profometer
630 AI

Profometer
650 AI

A visualização de linha unitária pode ser exibida se tiverem sido
feitas medições e elas tiverem sido armazenadas em modo linha unitária, linha múltipla ou cruzada (não no modo varredura de área). Exibe as posições das barras numa seção transversal.
As barras são exibidas em escala dependendo do diâmetro ajustado.
Para exibir uma barra como um círculo, aproxime o eixo horizontal e
vertical na mesma escala. No entanto, para medições em longa distância, como num túnel, a escala do eixo horizontal será muito menor e as
barras serão exibidas como barras verticais.

A série de medições acima foi aceita, a abaixo não.
Os valores de camada acima do limite superior calculado não são considerados e são exibidos como barras apenas com uma moldura
amarela (veja os valores de camada 17 mm,
18 mm e 19 mm nas barras à direita).

Figura 20: Visualização de linha unitária com curva de camada

Figura 19: Visualizações estatísticas avaliação DBV
© 2017 Proceq SA

Figura 20 exibe a visualização de linha unitária com unidade métrica, camada mínima (linha pontilhada em vermelho) e curva da camada (curva
pontilhada em amarelo). No caso de um diâmetro ter sido medido, o seu
valor é exibido em azul acima da barra na unidade ajustada. No caso do
diâmetro ter sido ajustado manualmente, ele é exibido em laranja.
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A figuraFigura 21 mostra uma linha unitária com a curva de potência
do sinal (curva pontilhada em amarelo ajustada). O eixo vertical mostra
a potência do sinal, portanto a linha de camada mínima não é exibida.
Trata-se de uma visualização de linha unitária de medições efetuadas
na visualização de linha múltipla, porque na posição 10 o 1 se refere à
linha de medição exibida. Toque em 10 para exibir a visualização de linha
unitária da próxima linha.

varredura de área. Na maioria dos casos da primeira camada de barras
trata-se de uma visualização plana. Também pode ser interessante ter
uma visualização de linha múltipla da segunda camada – a camada principal em colunas e vigas. As barras podem ser encobertas e descobertas
na visualização de linha unitária correspondentes (veja “3.2.2. Modos de
medição de camada de concreto”); barras encobertas serão exibidas em
cinza escuro com uma linha pontilhada e os seus valores de camada não
serão considerados na visualização estatística.

Toque para alternar
entre visualizações
diferentes.

Toque para alternar
entre visualizações
diferentes.

10

Figura 21: Visualização de linha unitária com curva de potência do sinal
O espaçamento entre as barras e a distância da linha inicial até o primeira barra e da última barra até a linha final são exibidos como números,
mas apenas se o espaçamento na tela for grande o suficiente. Se não for
exibido, aproxime até que os números apareçam.
Para maiores detalhes, como a alteração de um diâmetro ou para encobrir uma barra, consulte o modo de linha unitária no “3.2.2. Modos de
medição de camada de concreto”. Para ajustar um diâmetro novo você
deverá medi-lo primeiro na estrutura no modo de localização e ajustá-lo
manualmente.

Visualização de linha múltipla

Profometer
630 AI

Barras encobertas

Profometer
650 AI

A visualização de linha múltipla apenas pode ser exibida se tiverem sido
feitas medições e armazenadas em modo de linha múltipla ou no modo
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Figura 22: Visualização de linha múltipla com exibição dos valores de
camada

Figura 23: Visualização de linha múltipla com barras encobertas
© 2017 Proceq SA

válidas podem ser encobertas e restauradas (veja “3.2.2. Modos de medição de camada de concreto”). Aparecerá uma cruz nos campos encobertos e os valores de camada correspondentes não serão considerados
na visualização estatística.

Toque para alternar
entre visualizações
diferentes.

Figura 24: Visualização de linha múltipla com exibição de valores de diâmetro (se medidos)
Para aumentar a
nitidez do espectro de
cor ajuste “Aumentar
nitidez”
Ao alterar as posições
das barras de ajuste O
e G, pode-se alterar o
espectro de cor (veja
visualização de linha
cruzada).

Figura 26: Visualização de varredura de área (eixo X e eixo Y com escalas diferentes)

Toque para alternar
entre visualizações
diferentes.

Figura 25: Visualização de linha múltipla com espectro de cor da potência do sinal

Visualização de varredura de área

Profometer
630 AI

Profometer
650 AI

A visualização de varredura de área é, na realidade, uma visualização
de linha múltipla simplificada que apenas mostra os valores de camada
mais baixos numa quadrícula pré-definida. Ela é especialmente usada
em combinação com medições de potencial de campo, p.ex. combinadas com medições Profometer Corrosion. Medições incorretas ou não
© 2017 Proceq SA

Figura 27: Visualização de varredura de área (ampliado para mostrar
eixo X e Y na mesma escala)
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Visualização de linha cruzada

Profometer
650 AI

A visualização de linha cruzada apenas pode ser exibida se tiverem sido
feitas medições e armazenadas em modo delinha cruzada. É uma visualização plana da primeira e da segunda camada de barras. As barras
podem ser encobertas e descobertas na visualização de linha unitária
correspondentes (veja “3.2.2. Modos de medição de camada de concreto”); barras encobertas serão exibidas em cinza escuro com uma linha
pontilhada e os seus valores de camada não serão considerados na visualização estatística.

Toque para alternar
entre visualizações
diferentes.
Dois diâmetros e dois
espaçamentos NRC (caso
ajustados) são exibidos. Esquerda de / é o valor do SX
(varredura na direção X das
barras correndo na direção
Y), direita de / é o valor do
SY (varredura na direção
Y das barras correndo na
direção X).

Toque para alternar
entre visualizações
diferentes.

São exibidos espectro da
camada, diâmetro ou da
potência do sinal.

Toque para alternar
entre visualizações
diferentes.
Barras encobertas

Toque em

para alterar o diâmetro global da camada ativa (SX ou SY)

Figura 28: Visualizações de linha cruzada: Camada, diâmetro, potência
de sinal
Na visualização do espectro da potência do sinal são exibidas duas barras de ajuste à direita.
•
Com a barra de ajuste O (Offset-deslocamento) ajusta-se a faixa
da potência do sinal (da faixa de potência de sinal atual total para
apenas potência mais alta).
•
Com a barra de ajuste G (Gain-ganho) ajusta-se a resolução da
potência do sinal. A potência do sinal é exibida correspondentemente em cores desde o espectro de cor completo até parte dele,
apenas, p.ex. azul para violeta.
27

© 2017 Proceq SA

São armazenados três arquivos de demonstração no Profometer 6, dentro do Explorer em arquivos demo e o documento “Profometer 650 AI
Demo Files Tutorial.pdf” está em Informação\Documentos.
Experimente diferentes posições das barras de ajuste para familiarizarse com a exibição do espectro de cor da potência do sinal, p. ex. as
posições extremas:
A posição mais baixa das corrediças
Espectro de cor completo, faixa
O e G:
de potência do sinal completa
(das medições atuais)
A posição mais alta das corrediças O Espectro de cor completo, apenas potência mais alta do sinal
e G:
(barras mais superficiais)
Azul/violeta apenas, apenas poA posição mais alta da corrediça O,
e a posição mais baixa da corrediça G: tência mais alta do sinal (barras
mais superficiais)
A posição mais baixa da corrediça O, Apenas exibição da cor cinza,
e e a posição mais alta da corrediça G: potência do sinal além da atual

OBSERVAÇÃO! A determinação do diâmetro da barra está limitada à camada máxima de aprox. 63 mm (2,50 polegadas).
Não utilize a sonda de ponto quando medir um diâmetro

CM

>75 mm
>3 “

S1

S1 > 5 cm / 2,00 polegadas (com correção

S2 para barra próxima)

S1 > 13 cm / 5,20 polegadas (sem correção
para barra próxima)
S2 > 15 cm / 6 polegadas

S1

Para aumentar a nitidez do espectro de cor ajuste “Aumentar nitidez”.

Figura 29: Espaçamento mínimo para espaçamento de diâmetro

3.2.4. Orientações práticas

A precisão da medição de diâmetro é uma função complicada para
tamanho e espaçamento de barra de primeira e segunda camada, para
todos os fins práticos. Quando os requisitos de espaçamento mínimo são
cumpridos (veja Figura 29 conforme consta nas especificações técnicas,
S1 > 5 cm / 2 polegadas, S2 > 15 cm / 6 polegadas) pode ser resumido conforme definido nas especificações técnicas, ou seja ±1 tamanho de barra.
Quando for necessária uma determinada avaliação de diâmetro para fins
estruturais, é recomendável usar estimativa de diâmetro Profometer
6 como uma verificação de homogeneidade preliminar para definir
quantos possíveis tamanhos de barra diferentes estão envolvidos. Uma
observação direta em um ponto aberto é recomendável em cada
local diferente.
Em arranjos de múltiplas camadas (veja Figura 30) as barras mais profundas podem afetar as medições de diâmetro das barras superficiais,
fazendo com que os valores de medição sejam superestimados (veja
Figura 30).

Medindo diâmetro e camada
O procedimento para avaliar o diâmetro da barra de reforço e da camada
é o seguinte:
• Defina a quadrícula atual na superfície do elemento usando o modo
localização ou o modo de linha unitária.
• Avalie o layout das barras e determine a localização ideal para a medição da camada e do diâmetro de acordo com os requisitos de espaçamento mínimo (veja Figura 3029); se o espaçamento S1 de barras
paralelas for entre 5 cm e 13 cm (2,0 “ a 5,2 “), ajuste primeiro o valor
respectivo de correção para barra próxima.
• Meça o diâmetro e use o valor derivado para configurar a medição da
camada

© 2017 Proceq SA

28

Redes soldadas

Figura 30: Camadas múltiplas de reforço
Nas áreas de sobreposição o diâmetro medido normalmente será 1,4
vezes mais alto do que o tamanho de barra unitária real (veja Figura 31).

O instrumento não é capaz de detectar se as barras são soldadas umas
às outras ou amarradas com arame de atar. Os dois tipos de reforço com
as mesmas dimensões, no entanto, geram sinais diferentes.
O ajuste do diâmetro da barra deve ser ligeiramente maior do que o
diâmetro real da barra da malha. Esse valor depende do diâmetro da
barra e da largura da malha e deve ser determinado através de uma
medição teste num sistema aberto com arranjos específicos de barra e
arame para malha. Meça em cada arranjo com diferentes camadas a fim
de descobrir o ajuste de diâmetro no qual é indicada a camada correta.

C
Ds ~ 1.4 Dr

Diâmetro real Dr
D

s

Malha de reforço soldada

D = ajuste diâmetro
s

Figura 31: Diâmetro aparente em barras sobrepostas
Em qualquer um dos casos mencionados acima, ou mais comumente
sempre que os requisitos dos espaçamentos mínimos não são cumpridos, o diâmetro a ser ajustado para obter as medições de camada
corretas é aquele que é medido pelo Profometer 6 independentemente do tamanho real da barra.

Orientação da barra
O sinal mais forte será quando a linha central (LC) da sonda estiver paralela a uma barra. A LC E da sonda do Profometer 6 é o eixo longitudinal
da sonda. Esta propriedade é usada para ajudar a determinar a orientação das barras ao rodar a sonda lentamente e buscando o melhor sinal.
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a1
[mm]

a2
[mm]

corrente d
[mm]

d a ser ajustado
[mm]

100
150

100
150

5
6

8
7

Figura 32: Exemplo para configurações de diâmetro em malhas soldadas para medir os valores de camada corretos
OBSERVAÇÃO! A “Faixa padrão” deve ser selecionada.
Com a “Faixa ampla” ou a “Sonda de ponto” selecionada,
a localização das barras pode estar completamente errada.
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Medições de diâmetro em malhas de reforço soldadas
Na maioria dos casos é possível medir um diâmetro, mas o valor exibido
é grande demais e não é possível utilizá-lo. A única forma de determinar
o diâmetro é por meio de orifício de inspeção.

4.

Profometer Corrosion

4.1

Princípio de medição

Varredura em superfícies pequenas e próximas a bordas

4.1.1. Corrosão e potencial de meia-célula

Em áreas pequenas e próximas a bordas você terá de usar um anteparo
para escanear com o carro.

Em condições normais, o aço de reforço é protegido da corrosão por um
filme fino e passivo de hidróxido de ferro.
Este filme passivo é decomposto em função da reação do concreto com
o dióxido de carbono na atmosfera (CO2, carbonatação), ou através da
penetração de substâncias que agridem o aço, em particular cloretos do
sal de degelo e de água salgada.
No ânodo os íons ferrosos (Fe++) são dissolvidos e elétrons são liberados. Esses elétrons passam pelo aço para o cátodo, onde formam o
hidróxido (OH-) com a água e o oxigênio, normalmente disponíveis. Este
princípio cria uma diferença potencial que pode ser medida pelo método
de meia-célula.

Neste caso deve ser ajustado o
Para medições corretas a
valor da compensação da camada
espessura do anteparo deve
ser ajustada como valor de
compensação da camada.
Figura 33: Escanear próximo à extremidade

concreto

aço
ânodo

cátodo

Diferença de potencial
Princípio da corrosão do aço com disponibilidade de oxigênio

Figura 34: Princípio da corrosão do aço com disponibilidade de oxigênio
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A ideia básica da medição do campo potencial é a de medir os potenciais
da superfície de concreto, para obter uma imagem característica do estado
da corrosão da superfície do aço no concreto. Com este objetivo conecta-se
um eletrodo através de um voltímetro de alta impedância ao reforço de aço,
e move-se este eletrodo em uma quadrícula acima da superfície de concreto.
O eletrodo de referência do sistema Profometer Corrosion é um meia-célula
Cu/CuSO4. Ele consiste em um bastão de cobre imerso em uma solução
saturada de sulfato de cobre, que mantêm um potencial constante e
conhecido.
Voltímetro de alta impedância
Curvas de fluxo das correntes
Curvas isopotenciais

Eletrodo de
referência
Conexão
elétrica

Potencial [mV]

Coordenadas X/Y [m]

Figura 35: Princípio de medição

4.1.2. Faixa potencial típica

• concreto úmido sem cloreto:
-200 a +100 mV
• concreto úmido, carbonatado:
-400 a +100 mV
• concreto seco, carbonatado:
0 a +200 mV
• concreto seco, não carbonatado:
0 a +200 mV
Em termos gerais a probabilidade de corrosão aumenta com potenciais
baixos (negativos); a corrosão ativa pode ser esperada em locais onde
um potencial negativo está rodeado por potenciais cada vez mais positivos, p.ex. locais com um gradiente de potencial positivo. Diferenças
de potencial de aprox. +100mV em uma área de medição de 1 m, em
conjunto com potenciais negativos, podem ser uma indicação clara de
corrosão ativa.
O valor absoluto de potencial atual (limite de corrosão) abaixo do qual
a corrosão ativa pode ser esperada, pode variar significantemente em
diferentes estruturas. No entanto, é útil mencionar os limites sugeridos
pelo ASTM C 876-09, Apêndice X1, designando uma probabilidade de
90% de corrosão em andamento em áreas mais negativas do que -350
mV, e uma probabilidade de 90% de nenhuma corrosão em áreas mais
positivas que -200 mV, sendo incerto o comportamento nas regiões entre os dois limites. Assegure-se de observar as condições declaradas
pelo ASTM quanto à aplicabilidade destes valores limite.

4.1.3. Fatores que afetam a medição potencial
Contanto que as condições de corrosão sejam idênticas (conteúdo de
cloreto ou carbonatação do concreto na superfície do aço) as principais
influências sobre os potenciais de meia-célula são:
Umidade
Consulte a tabela abaixo para concreto úmido e carbonatado e concreto
seco e carbonatado. A umidade tem um grande efeito sobre o potencial
medido levando a valores mais negativos.

Ordens típicas de magnitude (apenas com o fim de informação) para o
potencial de meia-célula do aço em concreto medido contra um eletrodo de referência Cu/CuSO4 encontram-se na seguinte faixa (RILEM TC
154-EMC):
• concreto saturado com água sem O2:
-1000 a -900 mV
• concreto úmido contaminado com cloreto: -600 a -400 mV
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Espessura da camada de concreto (medição com Profometer /
Profoscope)
O potencial que pode ser medido na superfície se torna mais positivo
com a camada de concreto cada vez maior. Variações na camada de
concreto podem causar desvios nas medições. Uma camada de concreto muito baixa pode levar a potenciais mais negativos que parecem indicar altos níveis de corrosão. Portanto é recomendável fazer medições de
camada de concreto junto com as medições de meia-célula.
Resistividade elétrica do concreto
Uma baixa resistividade elétrica conduz a potenciais mais negativos que
podem ser medidos na superfície e os gradientes potenciais se tornam
mais planos.
Neste caso a quadrícula de medição para medições de potencial pode
ser maior, já que o risco de áreas anódicas não detectadas com gradientes planos diminui. No entanto, na medida em que a resolução entre
as áreas em corrosão e passivas é reduzida, isso pode conduzir a uma
sobrevalorização da área de superfície em corrosão ativa.
Uma alta resistividade elétrica conduz a potenciais mais positivos que
podem ser medidos na superfície e os gradientes potenciais se tornam
mais acentuados.
Neste caso a quadrícula de medição deve ser menor, para que se possa
ser capaz de localizar um ânodo com um gradiente muito acentuado.
No entanto, meros potenciais podem ser mal interpretados como áreas
passivas quando apenas for considerado o valor absoluto do potencial.
Temperatura
O principal efeito da temperatura em medições de potencial se dá através da sua influência na resistividade elétrica. Temperatura alta diminuirá
a resistividade do concreto e temperatura baixa aumentará a resistividade do concreto, o efeito resultante no valor de potencial é descrito
no parágrafo anterior “Resistividade elétrica do concreto”. Para medir o
potencial deve haver contato entre a sonda e os eletrólitos no sistema de
poros do concreto. Portanto uma medição abaixo do ponto de congelamento não é recomendado e pode levar a medições incorretas.
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Teor de oxigênio nas barras de reforço
Com a concentração decrescente do oxigênio e valor do pH em elevação na superfície do aço, seu potencial se torna mais negativo. Em determinados casos de componentes de concreto com alto grau de saturação com água, baixa porosidade e/ou camada de concreto muito alta
e portanto baixa disponibilidade de oxigênio, o potencial na superfície
do aço pode ser altamente negativo mesmo que não esteja ocorrendo
corrosão ativa. Sem verificar o estado real da corrosão, isso pode levar à
uma má interpretação dos dados de potencial.
A permeabilidade de ar do concreto pode ser testada com o instrumento
Torrent da Proceq.

4.1.4. Limites de aplicação da técnica de medição de potencial
A medição de campo de potencial, mesmo com uma quadrícula maior,
fornece bons resultados para corrosão induzida por cloreto. Este tipo
de corrosão se caracteriza por pequenos buracos que se transformam
em calhas. A corrosão em função da carbonatação se caracteriza pelo
desenvolvimento de macroelementos menores e apenas é possível de
ser determinada usando uma quadrícula muito pequena, às vezes nem
assim.
Não é possível detectar a corrosão de reforço de aço protendido se o
mesmo estiver localizado dentro de um tubo protetor.
A medição do campo potencial sozinha não oferece conclusões quantitativas acerca da taxa de corrosão. Estudos empíricos mostraram que
há uma relação direta entre a taxa de corrosão e a resistividade elétrica.
No entanto, as medições da taxa de corrosão são de pouco valor, já que
a taxa de corrosão da barra varia consideravelmente com o tempo. É
mais confiável trabalhar com medições de corrosão realizadas ao longo
de um período de tempo.
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4.2

Operação do Profometer Corrosion

4.2.1. Operações preliminares
Prepare o(s) eletrodo(s)
Eletrodo de bastão – Antes de encher, remova a tampa com o plugue
de madeira e coloque-o na água por aprox. uma hora para permitir que
a madeira sature e inche.
Eletrodo de roda – O plugue de madeira não deve ser removido. Submerja bem a roda em água antes do uso pretendido para permitir que a
água embeba o plugue. Os aros de feltro e o conector do aro de feltro
devem ser saturados com água antes da medição.
Sulfato de cobre (bastão e roda) – Prepare a solução saturada misturando 40 unidades por peso de sulfato de cobre com 100 unidades por
peso de água destilada. Para garantir que a solução permaneça saturada, adicione uma colher de chá extra de cristais de sulfato de cobre no
eletrodo.
O eletrodo deve ficar o mais cheio possível com um mínimo de ar no
compartimento. Isso assegura que a solução esteja em contato com o
plugue de madeira mesmo ao medir em uma direção ascendente.
OBSERVAÇÃO! Ao manusear o sulfato de cobre seja cuidadoso e observe as instruções de uso na embalagem.
Selecionando a quadrícula correta e marcando a superfície
Um dos métodos é utilizar uma quadrícula relativamente espaçada para
a primeira estimativa, p. ex. 0,50 x 0,50 m até um máx. de 1,0 x 1,0 m
usando a quadrícula grande. (veja 5.4).
Áreas suspeitas podem ser adicionalmente investigadas usando uma
quadrícula mais fina (p.ex. 0,15 x 0,15 m), para identificar a extensão da
superfície que requererá manutenção corretiva.
Elementos verticais usualmente requerem uma quadrícula menor (e.g. 0,15
x 0,15 m). O mesmo se aplica aos elementos finos, para os quais a quadrícula será definida pela geometria (p.ex. degraus, vigas e juntas, etc.).
Para superfícies horizontais grandes (estacionamentos, pontes, etc.)
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normalmente uma quadrícula de 0,25 x 0,25 m a 0,5 x 0,5m é suficiente.
É recomendável marcar a quadrícula na superfície que deseja usar. Para
áreas pequenas, onde as medições de ponto serão feitas com o eletrodo
de bastão isso pode ser realizado usando-se uma fita ou desenhando-se
a quadrícula no elemento. Para áreas grandes, como estacionamentos e
pontes, é preferível o eletrodo de roda. A medição integrada de percurso
garante a quadrícula correta na direção da medição. Para garantir a quadrícula correta entre percursos de medição paralelos pode-se desenhar
marcações na superfície. Observe que o eletrodo de 4 rodas garante
uma quadrícula paralela estável e necessita de menos marcações desenhadas na superfície.
Seleção do eletrodo apropriado
Dependendo da superfície em teste, é necessário escolher que tipo de eletrodo será utilizado. Para áreas pequenas ou áreas de difícil acesso, normalmente será usado o eletrodo de bastão, que é pequeno e leve. Para superfícies
horizontais, verticais ou acima da cabeça mais facilmente acessíveis, é mais
rápido usar o eletrodo de 1 roda. Para superfícies horizontais extensas, é
recomendável usar o eletrodo de 4 rodas, pois a medição automática é significativamente mais rápida em uma quadrícula pré-definida.

Conectar ao reforço
O cabo terra deve ser conectado ao reforço da superfície para ser medido. Isso normalmente é feito escarificando-se ou perfurando-se o reforço. Em alguns casos pode ser possível usar elementos construtivos
existentes que estejam conectados ao reforço (p.ex. tubos de água,
pontos de aterramento). A conexão ao reforço deve ser realizada com o
mínimo de resistência possível. Para isso pode ser benéfico desgastar o
reforço (p.ex. usando um esmeril e conectar o cabo com os conectores
para soldagem). Também pode-se obter uma conexão firme fazendo-se
um furo de 25 mm no concreto acima da barra, então fazendo-se um
furo de 4 mm na barra e inserindo-se um parafuso autoatarraxante com
fio no orifício feito na barra. A conexão deve ser testada com relação à
continuidade. Para isso será necessário que no mínimo um outro ponto
de reforço seja exposto e que a resistência seja verificada entre os dois
com um Ohmímetro. As conexões devem ser posicionadas o mais longe
possível em áreas de arestas opostas na superfície em teste. A resistên© 2017 Proceq SA

cia medida não deve ser superior a 1 Ω acima da resistência do cabo
utilizado.
Superfícies revestidas
Não é possível fazer uma medição através de um revestimento de isolamento elétrico (p.ex. um revestimento de resina de epóxi, camadas
selantes ou camadas de asfalto).
É possível fazer uma medição através de revestimentos finos de dispersão, que são usados com frequência p.ex. em paredes e no teto de estacionamentos subterrâneos, no entanto isso pode causar um pequeno
deslocamento dos potenciais.
É necessário verificar sempre se é ou não possível fazer uma medição
através de um revestimento.
Para isso, potenciais devem ser medidos em alguns locais
• primeiro através do revestimento e
• então com o revestimento removido
Se possível, devem ser selecionadas as áreas com potenciais que variam muito. Se não houver alteração do potencial, ou se um desvio do
potencial puder ser compensado por uma correção (p.ex V = ± 50 mV),
então uma medição pode ser feita diretamente no revestimento. Em caso
negativo, o revestimento deve ser removido antes de fazer a medição.
Pré-umedecimento
O contato entre a solução do poro do concreto e a sonda pode ser prejudicado por uma superfície de concreto totalmente seca. Isso pode aumentar imensamente a resistividade elétrica do concreto.
Portanto é recomendável umedecer a superfície 10 a 20 minutos antes
de efetuar a medição.
Se isso não for possível, deve-se assegurar que a esponja no eletrodo de
bastão ou os aros de feltro no eletrodo de roda estejam suficientemente
umedecidos. Neste caso, ao fazer-se uma medição, a sonda deverá ser
firmemente mantida contra a superfície até que seja alcançado um valor
final estável. (Se a superfície estiver seca no início da medição, ela deverá ser umedecida pela esponja da sonda, com isso um valor estável não
será lido inicialmente).
Isso apenas é possível com um eletrodo de bastão.
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A Proceq disponibiliza uma esponja adicional que é conectada ao eletrodo de bastão para aumentar a área de contato de superfície total, para
evitar realização de teste sobre um agregado de grandes dimensões.
No caso do eletrodo de roda com a sua medição automática contínua,
não é possível monitorar se o valor medido é estável ou não. Portanto é
recomendável umedecer previamente a superfície em seções para medir
em intervalos de alguns minutos.

4.2.2. Configurações para medição da corrosão
Introduza as configurações do menu principal (veja “2.2 Menu principal”),
role para cima e para baixo, arrastando o dedo para cima ou para baixo
na tela. A configuração atual é exibida no lado direito. Toque em um item
para alterá-lo.
Modo de medição
(eletrodo)
Configurações
Bastão
Roda(s)
Tipo de sonda
•
•
Espaçamento X da quadrícula
•
•
Espaçamento Y da quadrícula
•
•
Habilitar limites da quadrícula
•
•
Unidade
•
•
Percurso da medição
•
Fator de quadrícula grande
•
Auto salvar
•
Direção da próxima linha
•
•
Limite máx potencial
•
•
(o mais alto)
Limite mín potencial
•
•
(o mais baixo)
Paleta de faixa potencial
•
•
Limite passivo mínimo
•
•
Limite ativo mínimo
•
•
Solução de meia célula
•
•

Armazenamento
ajustável dos
dados
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
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Tipo de sonda
Selecione entre bastão, uma roda ou quatro rodas dependendo do
eletrodo conectado
Espaçamento X da quadrícula
Ele determina a largura horizontal da célula medida (eletrodo de roda)
ou a distância horizontal entre os pontos medidos (eletrodo de bastão).
Espaçamento Y da quadrícula
Ele determina a distância vertical entre duas linhas de medição adjacentes (eletrodo de roda) ou a distância vertical entre os pontos medidos
(eletrodo de bastão). No caso do eletrodo de quatro rodas deve ser ajustado igual à distância entre as rodas (150 mm, 250 mm ou personalizado).
Habilitar limites da quadrícula
Se ajustado, o usuário pode definir a extensão máxima da área investigada.
Unidade
Selecione Métrico ou Imperial
Percurso da medição
Ele determina a direção da sequência de medição quando estiver usando o eletrodo de bastão (esquerda / direita / para cima / para baixo)
Fator de quadrícula grande
Ele determina quantas vezes a quadrícula grande é maior do que a quadrícula XY já definida. Exemplo: quando a distância entre os pontos de
medição na quadrícula XY está ajustada em 150 mm e a quadrícula grande em 5, a distância entre os pontos de medição na quadrícula grande
é 5x 150 = 750 mm. Isso é útil para executar uma varredura inicial e
comutar para uma quadricula fina mais tarde para investigações mais
detalhadas.
Auto salvar
Se selecionado, os valores medidos de < -50mV serão obtidos automaticamente assim que os valores estiverem estabilizados. Se a medição
automática não estiver selecionada então os valores deverão ser obtidos
manualmente. Em ambos os casos, os valores > -50mV têm de ser obtidos manualmente.
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Direção da próxima linha
•
Selecione Manual se a próxima linha começar na mesma coordenada x do ponto final da anterior, mantendo a mesma direção.
•
Selecione Invertido se a próxima linha começar na mesma coordenada x do ponto final da anterior, direção invertida.
•
Selecione Retornar para o início em uma linha nova se todas as
linhas iniciam na posição zero, na mesma direção.

No início de cada linha (pelos primeiros 50 cm / 20 polegadas) a direção,
conforme ajustada previamente, é exibida na tela através de quatro setas
que piscam e
o usuário terá a opção de invertê-la manualmente (veja “4.2.3. Modo de
varredura da corrosão”).
Limite de potencial máx (o mais alto)
Ele define o mais alto valor de potencial (o mais positivo) associado com
a paleta de cores do display.
Limite de potencial min (o mais baixo)
Ele define o mais baixo valor de potencial (o mais negativo) associado
com a paleta de cores do display.
Paleta de faixa potencial
Multicolorido / vermelho / azul / cinza
Limite passivo mínimo
Ele define o mais baixo valor de potencial (o mais negativo) associado
com uma área passiva, que não esteja em corrosão. É exibido como um
cursor vertical verde na visualização de distribuição cumulativa e define
as áreas exibidas em verde na visualização de gráfico de escareamento
(veja “4.2.4. Visualizações gráficas da corrosão”).
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Limite ativo mínimo
Ele define o mais alto valor de potencial (o mais positivo) associado com
uma área ativamente em corrosão. É exibido como um cursor vertical
vermelho na visualização de distribuição cumulativa e define as áreas
exibidas em vermelho na visualização de gráfico de escareamento (veja
“4.2.4. Visualizações gráficas da corrosão”).

Eletrodo de bastão
2

1
12

11

13

Solução de meia célula
Cu/CuSO4 (cobre / sulfato de cobre), Ag/AgCl (prata / cloreto de prata)
ou Hg/Hg2Cl2 (calomelanos SCE). É um rótulo associado ao arquivo de
dados e exibido no software Profometer Link.

3
4

4.2.3. Modo de varredura da corrosão

14

A varredura da corrosão é o único modo de medição disponível quando
a caixa de interface é conectada à plataforma. A janela de medição e
as configurações exibidas dependem se há um eletrodo de roda ou de
bastão selecionado como tipo de sonda.
OBSERVAÇÃO! No caso de querer armazenar os dados da
medição, crie um arquivo no Explorer (veja “5. Manuseio de
documento Explorer”) e verifique se o arquivo correto está
ativo.

10

9

7

6

5

Figura 36: Modo de varredura da corrosão com eletrodo de bastão
1

2
3

Nome do arquivo: introduza o nome do arquivo e toque em voltar. As
medições salvas serão armazenadas com esse nome de arquivo. Se
várias medições são feitas com o mesmo nome de arquivo, é acrescentado um sufixo após cada medição ao nome do arquivo. Um
nome do arquivo dado pelo usuário que já termine com um número
será aumentado na próxima medição baseado neste último número).
Caixa de interface conectada, hora atual, status da bateria.
Exibição das configurações selecionadas:
•
•
•
•
•
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8

Tipo de sonda
Espaçamento X da quadrícula
Espaçamento Y da quadrícula
Limites de quadrícula (se configurado)
Fator de quadrícula grande
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Amplie colocando o polegar e o dedo indicador juntos na tela
e afastando-os. Isso pode ser usado em ambas as direções,
horizontal e vertical, ao fazer uma medição.
Reduza colocando o polegar e o dedo indicador separados
na tela e juntando-os.
Desloque a imagem da esquerda para a direita, arrastando.
Os valores de potencial associados a cada célula podem ser
visualizados através de ampliação até o nível necessário.
Toque duas vezes: Ampliar para caber varredura toda
4
5
6
7
8
9
10

A paleta de cores dos valores de potenciais exibidos
Configurações: comuta para o menu configurações:
Iniciar / Parar medição
Salvar dados medidos
Mover até a próxima linha

Quadrícula grande Ativar / Desativar
Editar notas / Editar valores das células / Resetar todos os valores: toque na célula para editar
11 Posição da sonda e distância horizontal do início
12 Valor potencial medido atual
13 Salve o valor medido atual na posição do cursor e mova o cursor para a próxima célula (definido pelos botões Medição em
Configurações ou Direções na tela)
14 Botões de direção: toque uma vez para alterar o percurso de medição conforme definido em Configurações (moldura branca). Toque
no botão emoldurado para mover o cursor na tela
A fim de permitir um manuseio mais fácil da unidade durante a medição,
os botões Salvar (13) e Mover até a próxima linha (8) podem ser replicados no teclado.
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Salvar dados medidos e mover o cursor até a próxima célula
Comutar modo teclado Liga/Desliga (toque na tela para confirmar)
Mover para a próxima célula
Procedimento de medição
O cursor começa por padrão no canto superior esquerdo da tela.
• Pressione 6 para iniciar a sequência de medição
• Umedeça a esponja do eletrodo com água e pressione-o ligeiramente
sobre o primeiro ponto de medição. O valor medido será exibido na
caixa 12. Uma vez que tenha estabilizado, um bipe indicará que a
medição foi feita automaticamente. (caso tenha sido selecionado Auto
salvar em configurações e o valor de medição for -50mV) e o cursor
se moverá até o próximo ponto a ser medido. Você poderá salvar o
armazenamento do valor atual e mover para a próxima célula pressionando 13.
Pode-se alterar a posição do cursor tocando e arrastando-o ou usando
os botões de direção 14.
• Após a medição deve ser possível ver uma mancha molhada quando
aplicado em concreto seco. Se esse não for o caso, então deve-se
umedecer a esponja com água novamente.
• Após o último ponto de uma linha, pode-se pressionar 8 e o cursor
se moverá até a próxima linha (zero ou ponto atual, dependendo da
configuração da Direção da próxima linha).
• Pode-se comutar a qualquer momento entre quadrícula grande e fina
apertando 9. Quando a quadrícula grande estiver ativada, o cursor
pula um número de células definidas pelo fator de quadrícula grande
após salvar ou quando movido com os botões de direção. As células
puladas são exibidas em branco.
• Você pode editar ou deletar o valor medido na posição do cursor ao
apertar 10, alternativamente o valor pode ser sobrescrito simplesmente posicionando o cursor e salvando o novo valor medido.
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• Pode-se adicionar notas de texto a uma área definida apertando 10:
toque as células desejadas, conforme com
e introduza seu texto,
a área selecionada será destacada com uma cobertura branca transparente. A nota pode ser excluída a qualquer momento posteriormente tocando a área e apertando
.
Após salvar (toque 7), os dados podem ser visualizados na visualização
de varredura da corrosão, visualização de distribuição, visualização de
distribuição cumulativa, visualização de gráfico de escareamento, gráfico
de escareamento ASTM (veja “4.2.4. Visualizações gráficas da corrosão”).
Eletrodos de uma ou de quatro rodas

1

2
3

• Espaçamento Y da quadrícula

2

1

Nome do arquivo: introduza o nome do arquivo e toque em voltar. As
medições salvas serão armazenadas com esse nome de arquivo. Se
várias medições são feitas com o mesmo nome de arquivo, é acrescentado um sufixo após cada medição ao nome do arquivo. Um
nome de arquivo dado pelo usuário que já termine com um número
será aumentado na próxima medição baseado neste último número).
Caixa de interface conectada, hora atual, status da bateria.
Exibição das configurações selecionadas:
• Tipo de sonda
• Espaçamento Y da quadrícula
• Limites de quadrícula (se configurado)

12
13

Amplie colocando o polegar e o dedo indicador juntos na tela
e afastando-os. Isso pode ser usado em ambas as direções,
horizontal e vertical, ao fazer uma medição.

3

Reduza colocando o polegar e o dedo indicador separados
na tela e juntando-os.

4

14
15

Desloque a imagem da esquerda para a direita, arrastando.
Os valores de potencial associado com cada célula pode ser
visualizado através de ampliação até o nível necessário.

16

Toque duas vezes: Ampliar para caber varredura toda
11

10

9

8

7

6

5

Figura 37: Modo de varredura da corrosão com eletrodo de um ou quatro rodas
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4
5
6
7
8

A paleta de cores dos valores potenciais exibidos
Configurações: comuta para o menu configurações:
Iniciar / Parar medição
Salvar dados medidos
Gire a sonda (apenas para eletrodo de quatro rodas) ino primeiro
1 m / 40 polegadas de uma nova linha
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9

10
11

Botão de direção: no primeiro 1 m / 40 polegadas de uma nova
linha ele muda a direção da varredura (a direção padrão é definida
sob a configuração Direção da próxima linha)
Mover até a próxima linha
Editar notas / Editar valores das células / Resetar todos os valores: toque na célula para editar
Posição da sonda e distância horizontal do início
Valor(es) potencial(ais) medido(s) atual(is)
Pular distância
Botão pular

12
13
14
15
16 Barra indicadora de velocidade verde até a velocidade máxima
sugerida de 1 m/s A fim de permitir um manuseio mais fácil da unidade durante a medição, os botões Iniciar/Parar (6) e Mover até a
próxima linha (10) podem ser replicados no teclado.
A fim de permitir um manuseio mais fácil da unidade durante a medição,
os botões Iniciar/Parar (6) e Mover até a próxima linha (10) podem ser
replicados no teclado.
Iniciar / Parar
Comutar modo teclado Liga/Desliga (toque na tela para confirmar)
Mover até a próxima linha
Procedimento de medição
O cursor começa por padrão no canto superior esquerdo da tela.
• Pressione 6 e inicie a medição ao longo da primeira linha: o potencial
será medido continuamente e o valor mais baixo na célula será armazenado. Note que quando utilizar o eletrodo de quatro rodas o cursor
longo exibirá um segmento destacado correspondendo sempre à primeira roda.
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• É possível alterar a posição do cursor tocando e arrastando o cursor (toque no cursor e aguarde até que se torne branco e laranja) ou
usando a função pular (veja “3.2.2. Modos de medição de camada de
concreto”).
• Ao final da linha aperte 10 e o cursor se moverá até a próxima linha, a
zero ou a posição atual dependendo do que foi definido em Configurações sob Direção da próxima linha.
• No início de cada linha (nos primeiros 100 cm / 40 polegadas) é exibida na tela a direção padrão definida na configuração Direção da
próxima linha, através de quatro setas que piscam. Você pode alterar
manualmente a direção (botão 9) e a orientação do eletrodo de quatro
rodas (botão 8).
• Após os primeiros 100 cm / 40 polegadas a linha automaticamente
será orientada na direção ajustada, independentemente da direção de
rotação da roda.
• Pode-se editar ou deletar qualquer valor de célula medido apertando-se 11, alternativamente os valores podem ser sobrescritos simplesmente repetindo-se a varredura e salvando-se os novos valores
medidos.
• Pode-se adicionar notas de texto a uma área definida apertando-se
11: toque as células desejadas, confirme com
e introduza seu
texto, a área selecionada será destacada com uma cobertura branca
transparente. A nota pode ser excluída a qualquer momento posteriormente tocando-se a área e apertando-se
.
Após salvar (toque 7), os dados podem ser visualizados na visualização
de varredura da corrosão, visualização de distribuição, visualização de
distribuição cumulativa, visualização de gráfico de escareamento, gráfico de escareamento ASTM (veja “4.2.4. Visualizações gráficas da corrosão”).
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4.2.4. Visualizações gráficas da corrosão
Os dados medidos podem ser exibidos em cinco visualizações diferentes: Visualização de varredura da corrosão, visualização de distribuição,
visualização de distribuição cumulativa, visualização de gráfico de escareamento, gráfico de escareamento ASTM. Todas as configurações
armazenadas com as medições podem ser alteradas posteriormente. As
visualizações mudarão correspondentemente, para armazenar a série de
medições com alterações toque em Salvar.
OBSERVAÇÃO! Cada visualização pode ser alterada em um
modo de medição a fim de adicionar dados. Toque em
. Ajuste o cursor na nova posição inicial e continue com as
medições (veja “4.2.3 Modos de medição”). Todos os dados
e configurações serão armazenados no arquivo reaberto.

A visualização de varredura da corrosão disponibiliza um mapeamento
de área dos valores de potencial medidos. As células nas quais um valor
de potencial não foi medido serão exibidas em branco. Pode-se ampliar
e rolar para qualquer local desejado, alterar a paleta de cores e os limites
de potencial sob Configuração para melhorar a visibilidade e destacar os
detalhes desejados. Notas de texto podem ser adicionadas a qualquer
célula ou grupo de células conforme descrito em 4.2.3 Modo de medição
varredura da corrosão.
Visualização de distribuição

Figura 39: Visualização de distribuição

Figura 38: Visualização de varredura da corrosão
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Os valores de potencial são exibidos no eixo horizontal, as barras verticais exibem a porcentagem dos respectivos valores de potencial medidos e salvos, pode-se ajustar a escala horizontal com o botão de ampliação. A barra do cursor vertical pode ser movida para qualquer valor de
potencial, a figura à esquerda da barra do cursor exibe a porcentagem
dos valores medidos menores do que a posição do cursor e o valor à
direita mostra a porcentagem dos valores medidos maiores do que a
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posição do cursor. No canto superior direito são exibidos os valores médio, mínimo e máximo, junto com o número de medições e o intervalo
atual ajustado com o cursor vertical. Se a superfície em teste tiver tanto
barras com corrosão ativa quanto passiva, então dois estados exibem
duas distribuições distintas parcialmente sobrepostas, com as áreas em
corrosão centradas em um potencial mais negativo.
Visualização de distribuição cumulativa

os dois cursores verticais. O cursor vermelho definirá o valor de potencial
máximo (mais positivo) esperado da distribuição ativa.
O cursor verde definirá o potencial mínimo (mais negativo) da distribuição passiva.
A corrosão ativa deve ser esperada na região da seção reta do lado esquerdo (mais negativa).
Uma vez que essas linhas do cursor tenham sido ajustadas, as superfícies nessa faixa potencial serão automaticamente exibidas na cor correspondente na visualização do gráfico de escareamento.
OBSERVAÇÃO! É sempre recomendável efetuar uma verificação visual direta em locais abertos para confirmar/refinar
os limites de potencial de corrosão esperados.
Visualização do gráfico de escareamento

Figura 40: Visualização de distribuição cumulativa
O gráfico da distribuição cumulativa é usado para determinar os limites
de potencial ativo e passivo que afetarão o gráfico de escareamento,
discriminando áreas com corrosão ativa das áreas com corrosão passiva
onde não se espera corrosão.
Caso a superfície em teste possua tanto barras com corrosão ativa
quanto barras com corrosão passiva, então a curva tipicamente exibirá
uma região central com um gradiente menor (mais plano). Os dois pontos onde o gradiente muda podem ser marcados na tela arrastando-se
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Figura 41: Visualização do gráfico de escareamento
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A visualização de gráfico de escareamento disponibiliza um mapeamento de área dos valores de potencial medidos com uma paleta de cor
verde/amarela/vermelha fixa relativa aos limites ajustados na visualização de distribuição cumulativa. Então é disponibilizada uma visão geral
imediata discriminando as áreas em corrosão ativa (vermelho) das áreas
passivas (verde) e regiões incertas (amarelo). Pode-se ampliar e rolar até
qualquer local desejado e adicionar notas de textos em qualquer célula
ou grupo de células conforme descrito em 4.2.3 Modo de medição varredura da corrosão.
OBSERVAÇÃO! É sempre recomendável efetuar uma verificação visual direta em locais abertos para confirmar/refinar
os limites de potencial de corrosão esperados.
Gráfico de escareamento ASTM

OBSERVAÇÃO! É sempre recomendável efetuar uma verificação visual direta em locais abertos para confirmar/refinar
os limites de potencial de corrosão esperados.
O gráfico de escareamento ASTM é uma visualização do gráfico de escareamento com os limites de potencial sugeridos pelo ASTM C 876-09,
Apêndice X1, designando uma probabilidade de 90% de corrosão em andamento em áreas mais negativas do que -350 mV, e uma probabilidade de
90% de nenhuma corrosão em áreas mais positivas que -200 mV, sendo
incerto o comportamento nas regiões entre os dois limites. Então é disponibilizada uma visão geral imediata discriminando as áreas em corrosão
ativa (vermelho) das áreas passivas (verde) e regiões incertas (amarelo).
Pode-se ampliar e rolar até qualquer local desejado e adicionar notas
de textos em qualquer célula ou grupo de células conforme descrito em
4.2.3 Modo de medição varredura da corrosão.

Figura 42: Gráfico de escareamento ASTM
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5.

Manuseando os documentos do Explorer

No menu principal, selecione Explorer para rever os arquivos salvos.
Caso tenham sido criadas pastas como sugerido na primeira nota de
“3.2.2. Modos de medição de camada de concreto”, as pastas são exibidas nas primeiras linhas de cima (veja figura a seguir).
Nome da pasta (apenas no nível principal apenas é exibido)

•

•
•
•
•

Toque em um arquivo salvo
para abri-lo.
•
Volte para a lista do Explorer, pressionando o botão
“Voltar”.
•
Para deletar um arquivo,
toque na caixa de seleção
à esquerda do arquivo e
delete-o.
Toque em
para acessar os arquivos armazenados nela.
Para criar uma pasta nova, toque em
, escreva o nome e toque em
Para cortar/copiar um arquivo/arquivos, toque em
à esquerda
do(s) arquivo(s) para marcar
e toque em
/
Para inserir/copiar um arquivo, toque em
para abrir a pasta e
toque em

As funções cortar e inserir são úteis no caso de um arquivo/arquivos
estar/estarem armazenado/s na pasta incorreta ou quando uma pasta
específica apenas foi criada depois que os arquivos foram armazenados
no nível principal.
Abaixo encontra-se aberta a subpasta “barra inclinada”

•

Toque no primeiro
com o nome “..” para retornar à pasta superior
baixe arquivos de medição para um pendrive:
•
Conecte o pendrive à entrada para dispositivo USB no lado esquerdo do Profometer com tela Touchscreen

•

Clique no quadrado de cada arquivo a ser baixado e clique em

•

O nome do arquivo baixado é “PM-Product version_Year_Month_
Day_Time”

Carregue os arquivos pdf para um pendrive:
• Crie a pasta “PQ-Import” no diretório principal do pendrive (não como
subpasta numa outra pasta) e coloque nele todos os arquivos pdf a
serem carregados para o Profometer com tela Touchscreen
• Vá para Informação/Documentos
• Conecte o pendrive à entrada para dispositivo USB no lado esquerdo
do Profometer com tela Touchscreen
• Clique em

e confirme com clique em

Os arquivos pdf aparecem embaixo na lista de documentos.

43

© 2017 Proceq SA

6.

Informações para pedidos

6.1

Unidades

P/N
392 10 001

392 20 001

392 30 001

392 50 001

392 50 010
330 01 001

Descrição
Profometer 600 consistindo do Profometer com tela
touchscreen, sonda universal com carro reforçado,
cabo da sonda com 1,5 metros (5 pés), cabo para
alimentação elétrica, cabo USB, giz, DVD com
software, documentação, alça para transporte e caixa
para transporte
Profometer 630 AI consistindo do Profometer com tela
touchscreen, sonda universal com carro reforçado,
cabo da sonda com 1,5 metros (5 pés), cabo para
alimentação elétrica, cabo USB, giz, DVD com
software, documentação, código de ativação, alça
para transporte e caixa para transporte
Profometer 650 AI consistindo do Profometer com tela
touchscreen, sonda universal com carro reforçado,
cabo da sonda com 1,5 metros (5 pés), cabo para
alimentação elétrica, cabo USB, giz, DVD com
software, documentação, código de ativação, alça
para transporte e caixa para transporte
Profometer Corrosion consistindo de Profometer
com tela touchscreen, caixa de interface, carregador
de bateria, rolo de cabo c=25 m (82 pés) com grampo,
cabo USB, DVD com software, documentação,
alça para transporte e caixa para transporte
Eletrodo de bastão Profometer Corrosion, com peças
de substituição, cabo e sulfato de cobre (250 g)
Profometer Corrosion com eletrodo de uma roda, barra
telescópica, codificador, cabos, peças de substituição,
kit de ferramentas, sulfato de cobre (250g), ácido
cítrico (250g)
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330 01 004

6.2

Atualizações

P/N
392 00 115
392 00 116
392 00 201

392 00 202

392 50 002

392 50 003

6.3

Profometer Corrosion com eletrodo de quatro rodas,
barra telescópica, codificador, cabos, peças de
substituição, kit de ferramentas, sulfato de cobre
(250g), ácido cítrico (250g), caixa para transporte

Descrição
Atualização do software de Profometer 600 para 630 AI
Atualização do software de Profometer 630 AI para
650 AI
Kit de atualização do Profometer 630 para 630 AI consiste de atualização de software (código de ativação) e
carro reforçado para a sonda universal Profometer 6
Kit de atualização do Profometer 650 para 650 AI consiste de atualização de software (código de ativação) e
carro reforçado para a sonda universal Profometer 6
Kit de atualização para Profometer Corrosion con
sistindo de caixa de interface, rolo de cabo c=25 m
(82 pés) com grampo, DVD com software, documentação e caixa para transporte
Kit de atualização para o medidor de camada de
concreto Profometer 600 consistindo de uma reforçado
sonda universal com carro, cabo da sonda 1,50 m (5
pés), atualização do software para medidor de camada

Peças e acessórios

P/N
392 40 010
327 01 033
351 90 018
327 01 061

Descrição
Profometer com tela touchscreen
Bateria completa
Cabo USB 1,8 m (6 pés)
Fonte de alimentação
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711 10 013
711 10 014
711 10 015
327 01 045
392 00 112
392 40 020
327 01 050
325 34 018S
392 50 080
392 50 100
330 00 286
392 40 040
327 01 063
327 01 068
392 00 004S
330 00 322
330 01 225
392 50 011

327 01 053
356 00 082
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Cabo para fonte de alimentação EUA 0,5 m (1,7 pés)
Cabo para fonte de alimentação RU 0,5 m (1,7 pés)
Cabo para fonte de alimentação CE 0,5 m (1,7 pés)
Alça para transporte completa
Caixa para transporte para o Profometer 6
Sonda universal para o Profometer 6
Cabo para sonda Profometer 6 1,5 m (5 pés)
Giz (conj. de 10)
Caixa para transporte para o Profometer Corrosion
Caixa de interface
Rolo de cabo, l=25 m (82 pés), com grampo
Barra de extensão telescópica para sonda universal
1,6 m (5,3 pés) com cabo da sonda 3 m (10 pés)
Cabo para sonda Profometer 6 3 m (10 pés)
Cabo para sonda Profometer 6 10 m (33 pés)
Película protetora auto-adesiva para sonda Profometer
6 (conj. de 3)
Barra de extensão telescópica para eletrodo de bastão,
com cabo de 3 m
Clipe do cabo para a barra de extensão telescópica
Cabo do eletrodo de bastão, 1 fio, l=1.5 m (5 pés) para
Profometer Corrosion, incluindo adaptador de terminal
garfo para eletrodos de terceiros
Carregador rápido (externo)
Filme de proteção anti-reflexo para a unidade touch
screen

7.

Especificações técnicas

Medidores de Camada Profometer 6
Faixa da medição de
camada

Até 185 mm (7,3 polegadas)

Acurácia da medição
da camada

± 1 a ± 4 mm (0,04 a 0,16 polegadas)

Resolução da medição

Depende do diâmetro e da camada

Acurácia de medição de
trajeto em superfície lisa

± 3 mm (0.12 polegada) + 0,5% a 1,0%
do comprimento medido

Abrangência da medição
do diâmetro

Camada de até 63 mm (2.5 polegadas),
diâmetro de até 40 mm (# 12)

Acurácia
da medição do diâmetro

± 2 mm (± # 1) em barra única

Padrões e diretrizes

BS 1881-204, DIN 1045,
DGZfP B2, SN 505262, SS 78-B4,
diretrizes DBV, certificação CE

Profometer Corrosion
Faixa da medição de
tensão

-1000 a + 1000 mV

Resolução da tensão

1 mV

Impedância

100 MΩ

Taxa de amostragem

900 Hz

Padrões e diretrizes

ASTM C876, RILEM TC 154-EMC,
DGZfP B3, SIA 2006, UNI 10174,
JGJ/T 152, JSCE E 601,
certificação CE
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Profometer com tela Touchscreen universal
Display

Display colorido de 7”,
com 800x480 pixels

8.

Manutenção e suporte

8.1

Manutenção e limpeza

A fim de garantir medições consistentes, confiáveis e precisas, o instrumento deve ser calibrado anualmente. No entanto, o cliente poderá
determinar o intervalo de manutenção com base em sua própria experiência e uso.
Não submerja o instrumento em água ou outros líquidos. Mantenha a
carcaça sempre limpa. Limpe o instrumento usando um pano macio e
úmido. Nunca use agentes ou solventes para limpeza. Não abra a carcaça do instrumento.
Manutenção do eletrodo de bastão
• Desparafuse as duas tampas, lave com água e limpe cuidadosamente
o interior do tubo.

Memória

Memória flash interna de 8 GB

Configurações regionais

Suporta unidades de medida do
sistema métrico e imperial, é multilingue
e suporta vários fusos horários

Alimentação de energia

12 V +/-25 % / 1.5 A

Dimensões

250 x 162 x 62 mm

Peso (da unidade de leitura de dados)

1525 g (incl. bateria)

Bateria

3,6 V, 14 Ah

Duração da bateria

> 8h (em modo de funcionamento
padrão)

Umidade

<95 % UR, sem condensação

Temperatura operacional

-10°C a +50°C

• Torne a encher o eletrodo com sulfato de cobre (veja a seção “4.2.1.
Operações preliminares”)
Manutenção do eletrodo de roda

Classificação IP

Touchscreen IP54, sonda universal IP67

• Remova os aros de feltro e lave em água morna.

OBSERVAÇÃO! Para a conformidade total ASTM-C876, dependendo do tamanho de agregado máximo do concreto
investigado, pode ser possível que o usuário tenha que disponibilizar uma esponja de contato maior do que a fornecida
com o eletrodo de bastão.

• Limpe o bastão de cobre usando uma lixa de esmeril

• Remova o parafuso de enchimento plástico e verta a solução de sulfato de cobre em um recipiente. (pode ser reutilizado)
• Enxagúe várias vezes com água.
• Dissolva uma parte de ácido cítrico em 10 partes de água quente e
encha a roda pela metade.
• Recoloque o parafuso de enchimento.
• Deixe por 6 horas, agitando ocasionalmente.
• Descarte a solução de ácido cítrico (não há necessidade de um procedimento de descarte especial) e enxagúe várias vezes com água.
• Torne a encher o eletrodo com solução de sulfato de cobre. (consulte
a seção “4.2.1. Operações preliminares”).
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• Recoloque os aros de feltro. O conector de aro de feltro deve estar no lugar
entre o bocal umedecedor e o plugue de madeira do eletrodo de rodas.

9.

Profometer Link Software

• Quando não estiver sendo usado, guarde o eletrodo de rodas com o
plugue de madeira voltado para cima.

9.1

Iniciando o Profometer Link

OBSERVAÇÃO! Ao manusear o sulfato de cobre seja cuidadoso e observe as instruções de uso na embalagem.

8.2

Conceito de suporte

A Proceq se compromete a fornecer assistência completa para este
instrumento através do nosso serviço de assistência e instalações de
apoio globais. Recomenda-se que o usuário registre o produto sob
www.proceq.com a fim de obter as atualizações mais recentes e outras
informações importantes.

8.3

Garantia padrão e garantia estendida

A garantia padrão cobre a parte eletrônica do instrumento por 24 meses
e a parte mecânica do instrumento por 6 meses. Pode ser adquirida uma
garantia estendida por um, dois ou três anos para a parte eletrônica do
instrumento em até 90 dias após a compra.

8.4

Assegure-se de ter selecionado “Iniciar instalação driver USB”.
O driver USB instala uma porta “com” virtual
que é usada para a comunicação com a unidade de tela do Profometer com tela Touchscreen.

Clique duas vezes no ícone Profometer Link no seu
desktop ou inicie o Link através do menu inicial.
O Link inicia com uma lista em branco.

Descarte
Não é permitido descartar aparelhos elétricos com o lixo doméstico.
Em cumprimento das Diretrizes Europeias 2002/96/CE, 2006/66/CE
e 2012/19/CE relativas à eliminação de equipamento elétrico e eletrônico e a sua implementação em conformidade com a legislação
nacional, as baterias e ferramentas elétricas que tenham alcançado
o fim da sua vida útil devem ser recolhidas separadamente e encaminhadas para uma unidade de reciclagem compatível com o meio
ambiente.
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Localize o arquivo “Profometer Link Setup.exe” no seu
computador ou no DVD e clique nele. Siga as instruções
na tela.

Configuração do aplicativo
O item do menu “Arquivo - Configurações do aplicativo” permite que o
usuário selecione o idioma, o formato de data e hora e o esquema de
cores dos resultados exibidos (preferência de fundo sugerida: fundo
preto quando visualizado no monitor e fundo branco quando os resultados devem ser impressos).
© 2017 Proceq SA

9.2

Conectando a uma unidade Profometer com tela Touchscreen

Conecte a unidade Profometer com tela Touchscreen a uma porta USB.
Em seguida, selecione
para fazer o download dos dados da unidade
Profometer com tela Touchscreen. Será exibida a janela seguinte: Selecione “USB” como tipo de comunicação. Clique em “Próximo >”.

Quando uma unidade Profometer com tela Touchscreen tiver sido encontrada, os seus detalhes serão exibidos na tela. Clique no botão “Finalizar” para estabelecer a conexão
Clique em “Próximo >”. Quando uma
unidade Profometer com tela Touchscreen tiver sido encontrada, os seus
detalhes serão exibidos na tela. Clique
no botão “Finalizar” para estabelecer a
conexão.

Arquivos de medição salvos no dispositivo serão
exibidos conforme exibido à esquerda, selecione
para ver apenas arquivos do medidor de camadas,
arquivos de corrosão ou ambos ao marcar a caixa
correspondente no alto da janela.
Selecione uma ou mais medições e clique em
“Download”.
© 2017 Proceq SA

9.3

Visualizando dados do medidor de camadas

As medições selecionadas na sua unidade Profometer com tela Touchscreen serão exibidas na tela:
•
Clique numa pasta
para acessar os arquivos armazenados
nela ou para colar
outros arquivos.
•
Clique no ícone da seta dupla na primeira coluna para ver mais detalhes.
Ao clicar nas palavras coloridas correspondentes, pode-se alternar entre:
• Entre as visualizações snapshot, estatísticas, de linha unitária, de
linha múltipla, varredura de área e de linha cruzada.
• Na visualização estatística, os resultados ou são exibidos para a varredura X e a varredura Y (quando as medições são feitas no modo de
linha cruzada).
• Na visualização de linha unitária, quando as medições são obtidas no
modo de linha cruzada, modo de linha múltipla e no modo varredura
de área, os resultados varredura X e Y são exibidos separadamente
para cada varredura realizada. Adicionalmente, pode-se selecionar a
curva de camada, a curva potência do sinal ou sem curva. Quando visualizar os resultados com a curva de camada ou a curva potência do
sinal, o número da barra, camada, distância percorrida e o diâmetro
da barra individual podem ser exibidos colocando-se o cursor sobre a
barra. Clicando-se com o botão direito sobre a barra, o usuário pode
encobrir/ocultar ou alterar o diâmetro ajustado.
• Nas visualizações de linha múltipla e de linha cruzada, entre exibição
da medição da camada, diâmetro e potência do sinal. Quando a
potência do sinal é ajustada, você poderá clicar em Aumentar nitidez
e ajustar o espectro de cor com as barras de ajuste O e .
• Entre estatísticas Normal e Avaliação DBV.
As configurações podem ser alteradas, exceto as usadas para medições
como faixas de medição, exibir barras inclinadas, retornar para iniciar
linha nova, altura da linha e largura da quadrícula.
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9.4

Visualizar os dados da corrosão

As medições selecionadas na sua unidade Profometer com tela Touchscreen serão exibidas na tela:
•
Clique numa pasta
para acessar os arquivos armazenados
nela ou para colar
outros arquivos.
Ao clicar nas respectivas palavras coloridas pode-se comutar entre visualização de varredura da corrosão, visualização de distribuição, visualização de distribuição cumulativa, visualização do gráfico de escareamento,
gráfico de escareamento ASTM. Consulte “4.2.4. Visualizações gráficas da
corrosão” para obter as explicações relacionadas. O nível de ampliação
pode ser ajustado pelos botões lente / ampliar no canto superior direito
(as configurações a seguir relacionadas à exibição de dados podem ser
editadas (veja “4.2.2. Configurações para medição da corrosão”):
• Unidade
• Limite de potencial máx (o mais alto)
• Limite de potencial mín (o mais baixo)
• Paleta de faixa potencial
• Limite passivo mínimo
• Limite ativo máximo

9.5

OBSERVAÇÃO! Clique em “Adicionar” para anexar um comentário ao objeto.
Amostra de visualização de linha cruzada, camada

Para colar ou deletar medições, selecione uma ou mais fileiras e então
clique com a tecla direita do mouse e selecione uma das seguintes opções: “Cortar/ Copiar” ou “Deletar”. Para colar numa outra pasta clique
nela e clique colar com a tecla direita do mouse.

Amostra da visualização com um número muito grande de medições

Editar e mover arquivos de dados
Ao clicar com com o botão direito quando o cursor estiver numa célula marcada da coluna “unidade”, pode-se alterar
a unidade para as medições marcadas.

Ao manter o cursor sobre
o hardware, o software e a sonda.
49

são exibidas informações sobre

Para ver mais dados,
arraste a barra de ajuste
para a direita.
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Ajustando data e hora
Com o botão direito clique na
coluna de “Data e hora”.

Clique no ícone “Exportar como arquivo(s) CSV”. Os dados são exportados como arquivo ou arquivos Microsoft
Office Excel separados por vírgulas. As opções de exportação podem ser selecionadas na janela seguinte:

A hora será ajustada apenas para a série selecionada.
O item do menu “Editar – Excluir” permite que você exclua uma ou mais
séries selecionadas dos dados baixados.
OBSERVAÇÃO! Isso não exclui dados da unidade Profometer com tela Touchscreen, apenas dados no projeto atual.
O item do menu “Editar – Selecionar tudo” permite que o usuário selecione todas as séries do projeto para deletar, exportar, etc.

9.6

Exportação dos dados

O Profometer Link permite que você exporte objetos selecionados ou um
projeto inteiro para usá-los em programas de terceiros. Clique no objeto
medido que deseja exportar. Ele será realçado, como mostra a figura.

Selecione “Exportar dados detalhados da camada” para exportar todos
os valores da curva da camada de concreto e não apenas os valores
individuais de camada sobre as barras de reforço. Quando se seleciona “Incluir dados originais”, os dados exportados incluirão os valores
originais conforme medidos pelas duas bobinas na sonda além dos
dados calculados da curva da camada.
Clique no ícone “Exportar como um gráfico” para abrir a seguinte janela que exibe as diversas opções de exportação que
podem ser selecionadas.

Em ambos os casos, a janela de previsão mostra sua seleção.
© 2017 Proceq SA
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OBSERVAÇÃO! Antes de exportar ajuste a visualização, unidade e, curva desejados no arquivo correspondente.

9.7

Fundindo varreduras de corrosão

Abra o primeiro arquivo que deseja combinar e clique no botão Adicionar.
Abre-se uma janela “Fundir configurações”, onde se tem a opção de selecionar a rotação desejada com incrementos de 90°. Assim que se clica
em OK, a janela “Fundir dados de corrosão” exibirá os dados atualmente
selecionados. Pode-se adicionar qualquer outro arquivo à mesma janela
ao clicar no botão Adicionar e especificando a rotação desejada e o posicionamento da sua coordenada zero de origem, relacionada ao novo
eixo na “Janela fundir dados de corrosão”.

Aplicam-se duas restrições:
•
O arquivo a ser adicionado deve possuir o mesmo tamanho de quadrícula x e y (após a rotação) da(s) anterio(es).
•
A coordenada de inserção (X e Y) deve estar sobre um ponto da
quadrícula (deve ser múltiplo de tamanho de quadrículo x e y respectivamente).
Uma vez que todos os arquivos desejados forem adicionados à janela
“Fundir dados de corrosão”, você pode salvar o arquivo resultante com
um nome novo.

9.8

Mais funções

Os seguintes itens do menu estão disponíveis através dos ícones no alto
da tela:
Ícone “PQUpgrade” - Permite atualizar o seu firmware através da internet ou a partir de arquivos locais.
Ícone “Abrir projeto” – Permite abrir um projeto .pql salvo
anteriormente.
Ícone “Salvar projeto” - Permite que salve o projeto atual.

Ícone “Imprimir” - Permite imprimir o projeto. Você poderá
selecionar no diálogo da impressora, se deseja imprimir
todos os dados ou apenas os trechos selecionados.
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10. Apêndices

10.2 Anexo A2: Correções para barras próximas
Pode-se selecionar entre os seguintes espaçamentos de barras:

10.1 Anexo A1: Diâmetros de barra

Métrico, imperial cm,
japonês

Pode-se selecionar entre os seguintes diâmetros de barras:
Métrico
Tamanho da
barra

Imperial

Diâm.
(mm)

Tamanho da
barra

Diâm.
(polegada)

Japonês
Diâm
(mm)

Tamanho
da
barra

Diâm.
(mm)

Polegada imperial

5

cm

2.0

polegada

6

cm

2.4

polegada

7

cm

2.8

polegada

8

cm

3.2

polegada

6

6

#2

0.250

6

6

6

9

cm

3.6

polegada

7

7

#3

0.375

10

9

9

10

cm

4.0

polegada

8

8

#4

0.500

13

10

10

11

cm

4.4

polegada

9

9

#5

0.625

16

13

13

12

cm

4.8

polegada

10

10

#6

0.750

19

16

16

13

cm

5.2

polegada

11

11

#7

0.875

22

19

19

10.3 Anexo A3: Camada mínima / máxima

12

12

#8

1.000

25

22

22

Pode-se selecionar entre as seguintes camadas:

13

13

#9

1.125

29

25

25

14

14

#10

1.250

32

29

29

Métrico, imperial
mm, japonês

Polegada imperial

...

...

#11

1.375

35

32

32

10

mm

0.40

polegada

35

35

#12

1.500

38

35

35

11

mm

0.44

polegada

36

36

38

38

37

37

...

mm

...

polegada

38

38

141

mm

5.52

polegada

39

39

142

mm

5.56

polegada

40

40

até 190

mm

até 7,48

polegada
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Proceq Europa
Ringstrasse 2
CH-8603 Schwerzenbach
Telefone +41-43-355 38 00
Fax
+41-43-355 38 12
info-europe@proceq.com

Proceq Oriente Médio
P. O. Box 8365, SAIF Zone,
Sharjah, Emirados Árabes Unidos
Telefone +971-6-557-8505
Fax
+971-6-557-8606
info-middleeast@proceq.com

Proceq UK Ltd.
Bedford i-lab, Priory Business Park
Stannard Way
Bedford MK44 3RZ
Reino Unido
Telefone +44-12-3483-4515
info-uk@proceq.com

Proceq SAO Ltd.
South American Operations
Rua Paes Leme, 136, cj 610
Pinheiros, São Paulo
Brasil Cep. 05424-010
Telefone +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq USA, Inc.
117 Corporation Drive
Aliquippa, PA 15001
Telefone +1-724-512-0330
Fax
+1-724-512-0331
info-usa@proceq.com

Proceq China
Unit B, 19th Floor
Five Continent International Mansion, No. 807
Zhao Jia Bang Road
Xangai 200032
Telefone +86 21-63177479
Fax
+86 21 63175015
info-china@proceq.com

Proceq Asia Pte Ltd
1 Fusionopolis Way
#20-02 Connexis South Tower
Singapore 138632
Telefone +65-6382-3966
Fax
+65-6382-3307
info-asia@proceq.com
Proceq Rus LLC
Ul. Optikov 4
korp. 2, lit. A, Office 410
197374 São Petersburgo
Rússia
Telefone/Fax + 7 812 448 35 00
info-russia@proceq.com
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