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INSTRUÇÃO DE USO DA PRENSA ELETROHIDRÁULICA 
DIGITAL CAPACIDADE 100 T, PARA CP 10x20 cm. 

 

REFERÊNCIA 1.490220 - 220 V - 60Hz 
 

 

MANUAL DE OPERAÇÃO BÁSICA 
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  01)  APRESENTAÇÃO. 
 
Destina-se aos ensaios de compressão axial em corpos de prova de concreto 

diâmetro 10x20 cm. 
 
  02)  INSTALAÇÃO 
  

➢ Colocar o equipamento sobre um apoio de concreto firme e nivelado com  
uma  distância  de  800 mm  da  parede,  para  facilitar  a  manutenção  e  
a  uma altura  adequada para o operador fazer as leituras de força e 
executar o ensaio; 

➢ Parafusar o equipamento sobre o apoio de concreto; 
➢ Ligar o indicador digital em rede elétrica monofásica 220V-60Hz, com fio 

terra; 
➢ A Bomba é ligada ao indicador mediante um conector fêmea que sai da 

própria bomba, pois é o indicador que controla a bomba; 
➢ Ligar o conector do transmissor de pressão no indicador  digital (Canal 1). 

O local de conexão fica na parte inferior do indicador. 



 
 
  03)  O INDICADOR DIGITAL ESPECIAL MICROPROCESSADO 
 

➢ Trata-se de um indicador microprocessado de última geração, de 
procedência Italiana, capaz de auxiliar o operador na execução dos ensaios 
visando a obtenção de resultados mais consistentes. 

 
➢ Neste manual estão indicados apenas os procedimentos básicos para a 

execução dos ensaios no indicador. 
 

➢ A operação do indicador é feita através das teclas de navegação.  
 
 
 

 Seleciona ícones a esquerda 
 Seleciona ícones a direita 
 Enter 

Altera valores/opções 

 
 

➢ Para ligar o indicador, basta virar a chave vermelha na parte superior do 
indicador para a posição “I”. 

 
 
  04) O PROCEDIMENTO DE ENSAIO 
 

➢ Verifique e mantenha se a chave liga e desliga da bomba está na posição 
ligada; 

➢ Verifique e mantenha a alavanca de 4 posições da bomba na posição 
Retorno. 

➢ Ligue o indicador, virando a chave vermelha localizada atrás do indicador 
digital para a posição “I”.  

 
➢ A seguir, a tela abaixo deve aparecer no display: 
 

                                  

 

 
 

Onde o significado dos ícones é: 
 

Teclas de navegação 



 Ícone para execução de Teste
 

Verificação de Ensaios (Maximo 999 testes)
 

 Relatório de Alarmes 
 

Acesso a Configurações (Calibração, Canais, Parâmetros de Configuração)
 

 Configurações de Parâmetros (Hora/Data)
 

➢ Nesta tela, para realizar o ensaio pressione 
passará a mostrar os parâmetros do en
ao tipo de ensaio (formato do 

 

 

 
➢ O indicador é capaz de

(CYCLINDER), FLEXURE, SPLITTING (CUBE), SPLITTING 
configuração da estrutura da prensa só permite ensaios de Compressão em Cilindros 10x20 cm e, 
portanto, essa deve ser a opção selecionada sempre (lin

 
➢ Selecione o tipo de ensaio para Compression (Cylinder) usando as setas 

esquerda e direita na navegar, cima e baixo para modificar.
 

➢ Verifique os campo
Load (Inicio de Leitura
(Porcentagem de Perda de Carga
os valores desejados. Nossa sugestão inicial é: Rate = 0,5 MPa/s, Star 
Load = 20.000 kN, Stop Load = 10%.

 

➢  Selecione em seguida 
de configuração do ensaio
massa e idade do corpo de prova, não influi nos resultados do ensaio, são 
campos apenas para registro. A tela que contém o diâmetro do corpo de 
prova, deve estar sempre 
da pressão em MPa.

 

➢ Coloque o corpo de prova 10x20cm, devidamente capeado ou retificado 
na prensa, no centro do prato inferior.

 

Tipo de Ensaio 

Velociade do Ensaio 

Inicio de Aplicação de carga 

Porcentagem de Perda de 
Carga para conclusão do 

 

para execução de Teste 

de Ensaios (Maximo 999 testes) 

Acesso a Configurações (Calibração, Canais, Parâmetros de Configuração) 

Configurações de Parâmetros (Hora/Data) 

Nesta tela, para realizar o ensaio pressione o ícone 
passará a mostrar os parâmetros do ensaio, similar a tela aba

(formato do corpo de prova) da linha 1 que deve ser CYCLINDER ao 

 
 
 
 

é capaz de realizar ensaios diferentes: COMPRESSION (CUBE), COMPRESSION 
(CYCLINDER), FLEXURE, SPLITTING (CUBE), SPLITTING (CYLINDER)
configuração da estrutura da prensa só permite ensaios de Compressão em Cilindros 10x20 cm e, 
portanto, essa deve ser a opção selecionada sempre (linha 1). 

Selecione o tipo de ensaio para Compression (Cylinder) usando as setas 
esquerda e direita na navegar, cima e baixo para modificar.

campos da tela inicial: RATE (Velocidade de Ensaio), Start 
Load (Inicio de Leitura de rompimento

orcentagem de Perda de Carga para término do ensaio
os valores desejados. Nossa sugestão inicial é: Rate = 0,5 MPa/s, Star 
Load = 20.000 kN, Stop Load = 10%. 

em seguida um dos ícones  ou  para passar
configuração do ensaio. A tela que contém a temperatura, densidade, 

massa e idade do corpo de prova, não influi nos resultados do ensaio, são 
campos apenas para registro. A tela que contém o diâmetro do corpo de 
prova, deve estar sempre com 100 mm preenchidos para o cálculo correto 
da pressão em MPa. 

Coloque o corpo de prova 10x20cm, devidamente capeado ou retificado 
na prensa, no centro do prato inferior. 

  e o indicador 
saio, similar a tela abaixo. (com exceção 

CYCLINDER ao invés de CUBE). 

 

COMPRESSION (CUBE), COMPRESSION 
(CYLINDER) , entretanto a 

configuração da estrutura da prensa só permite ensaios de Compressão em Cilindros 10x20 cm e, 

Selecione o tipo de ensaio para Compression (Cylinder) usando as setas 
esquerda e direita na navegar, cima e baixo para modificar.  

cidade de Ensaio), Start 
de rompimento), Stop load                 

para término do ensaio). Preencha com 
os valores desejados. Nossa sugestão inicial é: Rate = 0,5 MPa/s, Star 

passar à próxima tela 
. A tela que contém a temperatura, densidade, 

massa e idade do corpo de prova, não influi nos resultados do ensaio, são 
campos apenas para registro. A tela que contém o diâmetro do corpo de 

com 100 mm preenchidos para o cálculo correto 

Coloque o corpo de prova 10x20cm, devidamente capeado ou retificado 

Parâmetros de Ensaio  

Parâmetros de Ensaio  

 
Iniciar Ensaio 

Salva Configuração do 
Ensaio  



➢  Concluída a configuração
o Ensaio. Caso tenha havido alguma modificação, o indicador perguntará 
se o usuário quer gravar a nova seleção, responda que SIM, pois assim, 
nos próximos ensaios não será necessária nenhuma alteração.

 

 
➢ A bomba ligará automaticamente

dela estiver ligada, 
que permite ao operador, em caso de emergência deslig
independentemente do indicador, 

� Como o corpo de prova deverá estar um pouco di
máquina, o usuário pode fazer uso da posição 
bomba, para isto o usuário deve observar continuamente o corpo de prova para que ele 
NÃO encoste no prato superior com a alavanca na posição de Avanço R

 

� Quando o corpo de prova estiver na iminência de encostar no prato superior,
posicionar a alavanca de ensaio
tecla  no teclado de membrana do indicador 
kN, possa ser zerado. 
 

� Neste momento pode manipular rapidamente a alavanca de ensaio para a 
posição Avanço Rápido
aproximadamente 20 kN
superior, essa movimentação da alavanca para a posição de 
depois retornando a posição de 
 

� Se os procedimentos acima tiverem sido feitos no tempo adequado e sem passar da pré
carga sugerida, a carga começará a ser aplicada na velocidade em que a válvula da bo
estiver posicionada e com o passar do carregamento o indicador triangular da escala 
analógica mostrada no display passará a indicar se a velocidade do carregamento está ou 
não de acordo com a velocidade selecionada para o ensaio (RATE) em Mpa/s.

� Nota: A válvula de velocidade
de manipulá-lo, pois há uma inércia entre a bomba e a indicação no display. 
velocidade de subida do pistão 

 

� É importante mencionar que a indicação da velocidade média de aplicação 
de carga é uma indicação
requisitos da norma. 
representa uma variação de velocidade de 
estabelecido para o ensaio no campo RATE. 
ensaios com variação de velocidade de cerca de +/
 
 
 

a configuração e com o CP na prensa, selecione 
Caso tenha havido alguma modificação, o indicador perguntará 

se o usuário quer gravar a nova seleção, responda que SIM, pois assim, 
nos próximos ensaios não será necessária nenhuma alteração.

automaticamente (a bomba só liga se a chave liga/desliga 
dela estiver ligada, este é mais um dispositivo de segurança da máquina 
que permite ao operador, em caso de emergência deslig
independentemente do indicador, a qualquer momento).

Como o corpo de prova deverá estar um pouco distante do prato superior da 
o usuário pode fazer uso da posição “AVANÇO RÁPIDO”

bomba, para isto o usuário deve observar continuamente o corpo de prova para que ele 
encoste no prato superior com a alavanca na posição de Avanço R

uando o corpo de prova estiver na iminência de encostar no prato superior,
posicionar a alavanca de ensaio na posição de “ Avanço Ensaio

no teclado de membrana do indicador para que o 
kN, possa ser zerado.  

Neste momento pode manipular rapidamente a alavanca de ensaio para a 
Avanço Rápido, realizando uma pequena 

nte 20 kN. Como o CP já estava muito próximo do prato 
superior, essa movimentação da alavanca para a posição de 
depois retornando a posição de Avanço Ensaio deve ser bastante rápida.

Se os procedimentos acima tiverem sido feitos no tempo adequado e sem passar da pré
carga sugerida, a carga começará a ser aplicada na velocidade em que a válvula da bo
estiver posicionada e com o passar do carregamento o indicador triangular da escala 
analógica mostrada no display passará a indicar se a velocidade do carregamento está ou 
não de acordo com a velocidade selecionada para o ensaio (RATE) em Mpa/s.

álvula de velocidade – manípulo – pode ser atuada durante o ensaio, mas deve-se aguardar 
lo, pois há uma inércia entre a bomba e a indicação no display. (girando-a no sentido horário diminui a 

velocidade de subida do pistão e no sentido anti-horário aumenta a velocidade; 

É importante mencionar que a indicação da velocidade média de aplicação 
de carga é uma indicação a mais para ajudar o operador a cumprir os 
requisitos da norma. A escala completa analógica mostrada no displa
representa uma variação de velocidade de -25% a +25% em relação ao valor 
estabelecido para o ensaio no campo RATE. Recomenda
ensaios com variação de velocidade de cerca de +/-10%. 

selecione  para iniciar 
Caso tenha havido alguma modificação, o indicador perguntará 

se o usuário quer gravar a nova seleção, responda que SIM, pois assim, 
nos próximos ensaios não será necessária nenhuma alteração. 

a chave liga/desliga 
este é mais um dispositivo de segurança da máquina 

que permite ao operador, em caso de emergência desligar a bomba 
a qualquer momento). 

stante do prato superior da 
“AVANÇO RÁPIDO”  na alavanca da 

bomba, para isto o usuário deve observar continuamente o corpo de prova para que ele 
encoste no prato superior com a alavanca na posição de Avanço Rápido. 

uando o corpo de prova estiver na iminência de encostar no prato superior, 
Avanço Ensaio”   e pressione a 

para que o valor indicado em 

Neste momento pode manipular rapidamente a alavanca de ensaio para a 
pequena pré-carga de 

Como o CP já estava muito próximo do prato 
superior, essa movimentação da alavanca para a posição de Avanço Rápido e 

deve ser bastante rápida. 

Se os procedimentos acima tiverem sido feitos no tempo adequado e sem passar da pré-
carga sugerida, a carga começará a ser aplicada na velocidade em que a válvula da bomba 
estiver posicionada e com o passar do carregamento o indicador triangular da escala 
analógica mostrada no display passará a indicar se a velocidade do carregamento está ou 
não de acordo com a velocidade selecionada para o ensaio (RATE) em Mpa/s. 

se aguardar  um pouco depois 
a no sentido horário diminui a 

É importante mencionar que a indicação da velocidade média de aplicação 
a mais para ajudar o operador a cumprir os 

A escala completa analógica mostrada no display 
25% a +25% em relação ao valor 

Recomenda-se realizar os 



OBS: Visando mais praticidade nos ensaios, 
valor sugerido para a válvula 
através de uma comparação com cronometragem. Para esta comparação
coloque um corpo de prova de alta resistência na prensa. Em seguida 
cronometre a variação da força 
momento que o indicador chegar a 
velocidade alvo de 0,5 MPa/s e o CP 10x20 cm, a regulagem da válvula 
estará adequada se em 20 segundos o indicador atingir 
procedimento até chegar a regulagem adequado. Para facilitar, somente 
manipule a válvula entre um teste e outro.
 
➢ Ao notar uma queda de carga 

conforme o exemplo acima)
desligará a bomba.
automaticamente e poderão ser lidos por softwares específicos (não 
fornecidos pela Solotest junto com a prensa).
 

➢ Os resultados se manterão no display conforme a tela seguinte e serão 
armazenados na 
para a posição 
máquina para o próximo ensaio.

 

 
➢ Se desejar realizar outro ensaio com as mesmas características 

necessário apenas pressionar o ícone 
membrana) três vezes (3x). O mesmo tipo de ensaio será então repetido. 

 
 
NOTA: O indicador digital grava automaticamente o resultado de todos os ensaios 
que foram corretamente finalizados com um rompimento. Para acess
selecione o ícone  
aproximadamente 999 ensaios, sendo que quando tal memória se esgota, o 
indicador se recusa a ligar a prensa e apresenta a mensagem “Full Archive”, ou 
algo equivalente em outra língua. Neste ca
para limpar a memória toda.
cima. 
 
 
 
 

Visando mais praticidade nos ensaios, é recomendáve
alor sugerido para a válvula está adequado à necessidade, isto é 

através de uma comparação com cronometragem. Para esta comparação
coloque um corpo de prova de alta resistência na prensa. Em seguida 

riação da força em kN, durante 20 segundos, a partir d
momento que o indicador chegar a 100 kN. Levando

de 0,5 MPa/s e o CP 10x20 cm, a regulagem da válvula 
estará adequada se em 20 segundos o indicador atingir 178,5 kN. Repita este 

ento até chegar a regulagem adequado. Para facilitar, somente 
manipule a válvula entre um teste e outro. 

Ao notar uma queda de carga – pré-configurada para 
conforme o exemplo acima), o indicador dará o ensaio por finalizado e 

bomba. Os resultados serão enviados via porta serial 
automaticamente e poderão ser lidos por softwares específicos (não 
fornecidos pela Solotest junto com a prensa). 

s resultados se manterão no display conforme a tela seguinte e serão 
armazenados na memória do indicador. Posicione a alavanca da bomba 
para a posição ”RETORNO”, visando baixar o pistão e preparar a 
máquina para o próximo ensaio. 

 

e desejar realizar outro ensaio com as mesmas características 
necessário apenas pressionar o ícone  (ENTER do teclado de 

vezes (3x). O mesmo tipo de ensaio será então repetido. 
 

O indicador digital grava automaticamente o resultado de todos os ensaios 
que foram corretamente finalizados com um rompimento. Para acess

 do display. A memória do indicador armazena 
ensaios, sendo que quando tal memória se esgota, o 

indicador se recusa a ligar a prensa e apresenta a mensagem “Full Archive”, ou 
algo equivalente em outra língua. Neste caso, o usuário precisa acessar 
para limpar a memória toda. Para voltar ao menu principal, pressione a seta para 

recomendável é verificar se o 
está adequado à necessidade, isto é feito 

através de uma comparação com cronometragem. Para esta comparação 
coloque um corpo de prova de alta resistência na prensa. Em seguida 

0 segundos, a partir do 
100 kN. Levando-se em conta a 

de 0,5 MPa/s e o CP 10x20 cm, a regulagem da válvula 
178,5 kN. Repita este 

ento até chegar a regulagem adequado. Para facilitar, somente 

configurada para 10% (configuração 
, o indicador dará o ensaio por finalizado e 

Os resultados serão enviados via porta serial 
automaticamente e poderão ser lidos por softwares específicos (não 

s resultados se manterão no display conforme a tela seguinte e serão 
a alavanca da bomba 

, visando baixar o pistão e preparar a 

e desejar realizar outro ensaio com as mesmas características é 
NTER do teclado de 

vezes (3x). O mesmo tipo de ensaio será então repetido.  

O indicador digital grava automaticamente o resultado de todos os ensaios 
que foram corretamente finalizados com um rompimento. Para acessar esses dados, 

A memória do indicador armazena 
ensaios, sendo que quando tal memória se esgota, o 

indicador se recusa a ligar a prensa e apresenta a mensagem “Full Archive”, ou 
so, o usuário precisa acessar icone  

Para voltar ao menu principal, pressione a seta para 



  05)  DADOS TÉCNICOS 
 

➢ Dimensões:......................................................(L) 730 x (A) 750 x (P) 372 mm 
➢ Alimentação elétrica.....................................................220V-60Hz monofásico 
➢ Potência...................................................................................1 HP – 0,75KW 
➢ Corrente nominal......................................................................................3,6 A 
➢ Curso do pistão.......................................................................30 mm (máximo) 
➢ Capacidade útil do reservatório de óleo...............................................7,2 litros 
➢ Capacidade máxima de força..............................................................1000 KN 

 

 
 
 
 
  06)    MANUTENÇÃO 
 

➢ Ao final de cada período de trabalho, limpe a máquina inteiramente com 
uma escova de cerdas macias. Não use ar comprimido, pois ele pode levar 
partículas para dentro do pistão, apesar das proteções presentes na 
máquina. Mantenha a alavanca da bomba sempre na posição RETORNO 
enquanto a máquina não estiver em uso. 
 

➢ Observe sempre que o pistão, as mangueiras ou a cânula de 90 graus que 
sai do pistão apresentam algum vazamento de óleo. Em caso positivo, 
entre em contato com a Solotest para saber como proceder. 

 
➢ Verifique periodicamente o estado dos pratos superior e inferior da prensa 

com auxílio de uma escala de aço. Deve-se apoiar a escala sobre os pratos 
em 2 ou mais posições diametrais e verificar a não passagem da luz. Se 
houver luz passante os pratos deverão ser substituídos. 

 
 
 
07)CONSERVAÇÃO 
 

➢ Manter os pratos untados com óleo, graxa ou vaselina; 
➢ A prensa é fornecida com óleo para o seu funcionamento, não 

necessitando de complementação ou troca, durante aproximadamente 2 
anos – se não houver vazamentos; 

➢ Todavia se necessário, deverá ser colocado óleo  enchendo-se  até  cerca 
de 1 cm abaixo do máximo do visor de nível da bomba. Isto é feito através 
do orifício localizado na parte superior da bomba com auxílio de um funil 
com peneira de malha de 60 microns ou menor. (OBS.: A operação de 
complementação, bem como a própria verificação do óleo deverão ser 
feitas com o pistão totalmente abaixado); 

➢ Nunca deve se usar, mesmo que provisoriamente, qualquer tecido como 
elemento filtrante. Os fiapos que se desprendem podem ocasionar defeitos 
nos componentes do equipamento; 



➢ Uma vez determinado o tipo e a marca de fluído a ser usado, após a troca 
de 2 anos,  nunca  se  deve misturá-lo com óleo de outras marcas pois 
resultará numa decomposição química com possível formação de lodo e 
espuma; 

➢ USE ÓLEO HIDRÁULICO COM VISCOSIDADE 46 PARA ALTA 
PRESSÃO. 

   
 
  08)   OBSERVAÇÕES GERAIS 
 

➢   Não abrir o equipamento sem previa autorização da SOLOTEST; 
➢    GARANTIA: 06 Meses contra defeitos de fabricação.  
  


