
O LWD é um sistema de ensaio dinâmico de 

placa de carga para medir a capacidade de 

suporte da camada do subleito e infraestru-

tura do pavimento. O equipamento é 

portá�l, pesa menos de 20kg e não 

necessita de nenhuma medida de referên-

cia. O sistema é alimentado por uma bateria 

recarregável com autonomia de 12h. Seu 

uso pode iden�ficar a necessidade de 

inves�gação adicional com o Falling Weight 

Deflectometer (FWD) ou outras técnicas de 

análise de materiais.

Light Weight
Deflectometer (LWD)

TECNOLOGIA

GARANTIA E CONTROLE 
DE QUALIDADE DO 
PAVIMENTO

Uma alternativa simples, efetiva e de baixo 
custo quando comparada aos testes de 

placas de carga utilizados até então.

pavimento, assim como seu módulo de 

elas�cidade, a par�r da aplicação de uma 

carga dinâmica de 10, 20 ou 50 kg. Essas 

cargas são montadas em uma placa de carga 

com diâmetro de 100, 00 ou 300 mm 

(opcional)  sobre a super�cie do pavimento. 

O valor máximo da força de impacto é 

baseado em medidas reais da célula de 

carga.

As deflexões são medidas em até 3 senso-

res, que podem ser posicionados em 

diferentes distâncias em relação ao centro 

CARACTERÍSTICAS DA 
OPERAÇÃO

O LWD é composto por uma célula de carga 

de alta precisão que mede o valor máximo 

da força de impacto e a deformação do 



®

Light Weight
Deflectometer

· O sistema do LWD está disponível nas 

versões mobile e desktop;

· Equipamento fabricado com aço 

inoxidável e alumínio anodizado em 

todas as partes de metal;

· Sistema alimentado por bateria 

recarregável com autonomia de mais 

de 12h de operação con�nua;

· Equipamento eletrônico do LWD 

resistente a poeira e água;

· Alça para ajuste da altura de queda 

com trava de segurança;

· Facilidade no transporte e execução.

VANTAGENS:
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SOLUÇÃO PORTÁTIL, 
RESISTENTE E DE FÁCIL 
UTILIZAÇÃO;

da placa. A u�lização de diferentes sensores 

ou diferentes diâmetros de placa possibili-

tam a determinação do módulo de 

elas�cidade do pavimento e do solo de 

fundação.

· Informações relevantes como nome, 

lugar e comentários podem ser 

acrescentadas no arquivo de dados 

para cada ponto de medição;

· O módulo 'E' é calculado e visualizado 

em tempo real;

· O so�ware de coleta de dados exibe o 

Módulo de Elas�cidade da super�cie e 

um gráfico de histórico em tempo 

real, tanto pelo sensor de deflexão 

como pelo sensor de carga;

· Os parâmetros de Índice de esforço 

Poisson e Fator de Distribuição podem 

ser inseridos na configuração do 

usuário do so�ware;

· Os dados de medição podem ser 

impressos como um relatório ou 

transferidos para um futuro 

processamento em planilha.

CARACTERÍSTICAS DO
SOFTWARE


