
Sonelastic® Sonelastic® é um conjunto de sistemas para a medição não-destrutiva 
dos módulos elásticos (módulo de Young, de cisalhamento e coefi-
ciente de Poisson) e do amortecimento de materiais empregando a 
Técnica de Excitação por Impulso.

A Técnica de Excitação por Impulso

Esta técnica é fundamentada nas frequências naturais de vibração. 
Ao sofrer um leve impacto, o corpo de prova emite um som que 
depende de suas dimensões, densidade e propriedades elásticas;
a atenuação e as frequências presentes neste som permitem a de-
terminação precisa dos módulos elásticos e do amortecimento.

A solução prática, precisa e não-destrutiva para medir
os módulos elásticos e o amortecimento de materiais. 
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Aplicações e corpos de prova

O Sonelatic® mede os módulos elásticos e o amortecimento de 
qualquer material rígido no formato de cilindro, barra, disco ou 
anel, com dimensões de 20 milímetros a 5,3 metros.

Sistemas Sonelatic®  

Os Sistemas Sonelatic® típicos incluem um software, um captador 
acústico e um suporte, que depende da geometria e das dimensões 
do corpo de prova. Acessórios, como o Pulsador Eletromagnético 
Automático IED e os fornos instrumentados, permitem medições au-
tomáticas em função do tempo e da temperatura.

1°) Excitação;

2°) Captura da resposta    
    acústica;

3°) Detecção das frequências naturais de 
vibração e cálculo dos módulos elásticos. 
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Atende as normas ASTM 
E1876, C215, C1548 e C1254.



Concretos, refratários e rochas

O Sonelastic® é aplicado na caracterização 
de concretos e materiais cimentícios, na 
avaliação da resistência ao dano por choque 
térmico de refratários e na determinação da 
velocidade do som em rochas. 

O Sonelastic® possui acessórios para 
caracterizações automáticas em função 
do tempo e da temperatura, que são 
aplicáveis ao estudo de processos de 
secagem, cura e queima. Os acessórios 
também podem ser empregados em
estudos de situações de incêndio.

Rebolos, abrasivos e materiais de fricção

O Sonelastic® testa rebolos, abrasivos, pastilhas e lonas de freio, através da
detecção de alterações nos módulos elásticos e no amortecimento do
material. Defeitos reduzem a rigidez e aumentam o amortecimento. 

Madeiras e derivados

O Sonelastic® classifica madeiras e produdos de
madeira com praticidade. Também obtêm os
módulos de elasticidade longitudinal, transversal e 
radial. Podem ser ensaiados troncos, vigas e lamelas  
assim como madeira laminada colada e compensada.

Aplicações dos Sistemas Sonelastic®

Suporte ajustável para barras e cilindros

Suporte para até 2 toneladas

Variação do módulo de Young ao longo do ciclo 
de queima de um concreto refratário

Compósitos, biomateriais e cerâmicas técnicas 

O Sonelastic® mede os módulos elásticos de biomateriais, 
polímeros, compósitos, metais e cerâmicas técnicas com
incerteza típica inferior a 1%. São caracterizáveis anéis, 
discos, barras retangulares e cilindros. 

Medições em função do tempo e da temperatura

Suporte para 
placas e discos  

Suporte para amostras de grande porte 

Desenvolvido e fabricado no Brasil.
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Elementos estruturais e de grande porte

O Sonelastic® caracteriza as frequências naturais de
vibração e o amortecimento para o controle tecnológico 
de elementos pré-fabricados como vigas, painéis,
dormentes, pilares e postes. 

Suporte para amostras pequenas e barras engastadas 


