Fabricante
de Blocos,
você sabe ler
um laudo técnico
de um ensaio?
Entenda quais ensaios são
importantes para você,
para que eles servem
e como ler um laudo.

Caracterização de agregados
Ensaios de caracterização dos agregados têm o intuito de
classiﬁcá-los para entender, se existirem, quais os desvios
granulométricos e identiﬁcar a melhor proporção dos
agregados para o alcançar o empacotamento máximo.
Com isso, é possível diminuir o índice de vazios da mistura de
agregados e obter o maior potencial dos mesmos.
Exemplo de uma curva granulométrica.

Figura 1: Análise Granulométrica de agregados
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Figura 2: Caracterização dos agregados e deﬁnição da melhor mistura dos mesmos
Fonte: Livro Blocos e Pavers – Produção e controle de qualidade – Idário Fernandes.

Ensaio de Rompimento de Blocos
Os ensaios de rompimento indicarão a classiﬁcação do seu
produto - se eles se enquadram (Classe A, B ou C de acordo
com o fbk obtido no ensaio). Esse ensaio serve como referência
ao cliente para que entenda em qual classe de resistência seu
produto se encaixa e, se são possíveis ou necessários ajustes no
traço.
Os resultados são disponibilizados através de um relatório
técnico de fácil compreensão e análise. Nos laudos já vão
descritos em qual classe o conjunto de blocos analisados se

encaixa. As ações possíveis também são indicadas no campo de
observação do relatório.
No caso da necessidade de um ajuste, a equipe do laboratório
móvel estará à disposição para auxiliar o cliente nesta nova
etapa e fazer os ensaios necessários após os ajustes realizados.
O laudo também indica se os blocos analisados atendem ao
quesito de absorção de acordo com os padrões deﬁnidos na
norma 6136:2016.

Figura 3: Laudo de um ensaio de rompimento de blocos

Figura 4: Inspeção visual dos blocos

O Laboratório móvel da Votorantim Cimentos é a ferramenta
de apoio e suporte técnicos aos nossos clientes. Prestamos
serviços de consultoria para clientes de todos os segmentos da
indústria através de ensaios em equipamentos de última
geração e equipe especializada.
Para as regiões onde não temos disponibilidade do laboratório
móvel, a Votorantim Cimentos disponibilizou o serviço de
atendimento móvel. Neste caso, nosso colaborador irá até o
cliente com os equipamentos necessários para atender a sua
demanda.

