
Transdutores ultrassônicos extrema-
mente potentes para a monitoração de 
fluxo precisa e econômica de PCCP

 p Sem obras invasivas nas tubagens ou interrupção de fornecimento
 p Transdutores extremamente potentes
 p Adequado para alto conteúdo de gás ou de sólidos
 p Para obter informações técnicas detalhadas sobre o FLUXUS® WD  

ou FLUXUS® WS veja o folheto do produto (www.flexim.com)

Para o monitoramento do fluxo em Tubos de Cilindro de Concreto  
Protendido a FLEXIM oferece duas séries de produtos, o FLUXUS® WD 
para água limpa e o FLUXUS® WS para a água de esgoto. Estes medidores  
de fluxo clamp-on ultrassônicos de alto desempenho são capazes de  
penetrar nas paredes dos tubos mais difíceis, tais como PCCP, e fornecer 
dados de fluxo precisos. A tecnologia não-intrusiva da FLEXIM é uma 
grande vantagem para o operador, visto que não há efeitos negativos 
na integridade da tubagem quando se intala o medidor de fluxo. Outras  
tecnologias, tais como medidores de vazão de inserção, exigem que sejam 
efetuados orifícios no tubo. Este processo pode prejudicar a estabilidade 
estrutural do tubo, especialmente se um dos arames de aço protendido 
é cortado no processo.

Cilindro de aço Revestimento externo

Revestimento interno Reforço

 FLUXUS® WD / FLUXUS® WS –  
 Fluxo de Monitoramento em Tubos de  
 Cilindro de Concreto Protendido (PCCP)

 Medidor de vazão de água ultrassônico permanente 



A estrutura desafiadora de PCCP
Os Tubos de Cilindro de Concreto Protendido, por vezes referidos como tubos 
Bonna, são compostos de várias camadas de material diferente. O material 
do núcleo destes tubos é de concreto, seguido por um cilindro de aço. A  
camada seguinte é constituída por arames de aço protendido, que criam 
uma pressão de compressão consistente. Estes arames são incorporados 
num revestimento de argamassa que representa o material exterior do cano. 

A estrutura e multi-material complexa de PCCP é um desafio para a  
tecnologia de medição de vazão não-intrusiva. Mas com muito potentes 
transdutores não-intrusivos e algoritmos avançados de avaliação a FLEXIM 
domina este desafio, fornecendo dados de medição precisos e de fluxo sem 
desvio, mesmo nos maiores Tubos de Cilindro de Concreto Protendido.

Nossa solução tecnológica
Os tubos extremos exigem transdutores extremos. A fim de medir o fluxo  
em grandes PCCP com diâmetros externos de vários metros a FLEXIM 
emprega seus transdutores da série G. O poder desses transdutores de bai-
xa frequência e alta amplitude é impressionante (e assim é o seu tamanho). 

São capazes de enviar e receber sinais através das várias camadas de ma-
terial encontrado em tubos, tais como PCCP, mantendo assim a qualidade 
do sinal suficiente para medições de fluxo precisos e fiáveis. Os sinais de 
ultrassônicos são enviados até 1000 vezes por segundo e avaliados por um 
processador de sinal digital altamente sofisticado que calcula a diferença de 
tempo com base na correlação cruzada. Isso garante a excelente supressão 
de ruído e resulta em dados de alta precisão, mesmo em tubos difíceis. 

Sem validação de desvio e medição 
confiável
Os dados do FLUXUS® WD são muito confiáveis, como seus transdutores 
permanecentes sem desvio. A FLEXIM consegue isso através da análise 
das características de cada piezo-transdutor e, posteriormente, combin-
ando os pares ideaisde  transdutores não-intrusivos. A combinação acú-
stica perfeita alcançada por este processo permite que os transdutores 
permaneçam sem desvio após a calibração de fábrica inicial, o que é uma 
vantagem crucial sobre outras tecnologias de medição de vazão. Para  
obter mais detalhes técnicos, veja o folheto do produto do FLUXUS® WD.
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