
Máquinas de Ensaio de 
Materiais



A Empresa

A Intermetric dedica-se desde 2002 ao desenvolvimento e fabricação de componentes e 

sistemas voltados à área de ensaios de materiais. Desde então já colocou no mercado mais 

de 2500 sistemas completos de instrumentação de máquinas de ensaio, a grande maioria 

em funcionamento até hoje. Também desenvolve e comercializa o software Tesc para en-

saio de materiais, o mais utilizado no Brasil, com mais de 2000 cópias comercializadas.

Conta hoje com uma experiente equipe técnica que, completamente comprometida com as 

necessidades do mercado, tem produzido equipamentos que representam absolutamente 

o estado-da-arte, com excelente relação custo / benefício. Atua basicamente na área de 

ensaios mecânicos destrutivos, incluindo em sua linha de fabricação máquinas universais 

de ensaio (para ensaios de tração, compressão, flexão, etc.), máquinas para ensaios à com-

pressão para determinação das propriedades mecânicas do concreto e cimento (prensas 

para ensaio de concreto), pórticos de reação, componentes para aplicação de carga como 

unidades hidráulicas e atuadores, além de diversos acessórios utilizados em conjunto com 

esses equipamentos (células de carga, extensômetros, etc.).

Conta também com uma competente equipe de assistência técnica, treinada para dar 

suporte aos equipamentos produzidos pela empresa. Isso inclui máquinas de outros fabri-

cantes que utilizam placas eletrônicas e software de sua fabricação.

 

    A Empresa

ABC Fabricante de Produtos Plásticos S.A.
Laboratório de Controle de Qualidade

Relatório de Ensaio

Máquina: - Célula: Trd 25 Extensômetro: Trd 15 Data: 24/05/2000 Hora: 08:46:01 Trabalho n° 0006
Programa: Tesc versão 1.08 Método de Ensaio: Plastico rigido II
Ident. Amostra: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cliente: Cliente no. 45.123 Material: Plástico Rígido Amostra: Esp 2,8 mm

Corpo de Força Alongamento Alongamento Tensão Tensão Tensão
Prova Máxima na Força na Ruptura na Ruptura Máxima na Máxima na

Máxima Parte Inicial Parte Final
do Ensaio do Ensaio

(N) (%) (%) (MPa) (MPa) (MPa)

CP 1 467.02 745.76 746.81 27.76 19.55 27.80
CP 2 457.31 738.93 741.03 27.18 19.70 27.22
CP 3 430.66 700.56 703.19 25.32 20.02 25.63

Número CPs 3 3 3 3 3 3
Média 451.7 728.4 730.3 26.75 19.76 26.88
Desv.Padrão 18.82 24.36 23.69 1.277 0.2382 1.121
Coef.Var.(%) 4.168 3.345 3.244 4.774 1.206 4.168
Mínimo 430.7 700.6 703.2 25.32 19.55 25.63
Máximo 467.0 745.8 746.8 27.76 20.02 27.80
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Deformação (mm)

Força (kgf)

 CP 1  CP 2  CP 3  CP 4  CP 5

Observação: O ensaio transcorreu normalmente.



Modelo iM-2 iM-5 iM-10 iM-20 iM-30 iM-50 iM-100-B iM-100 iM-200 iM-300 iM-600 iM-1000

Capacidade nominal kN 2 5 10 20 30 50 100 100 200 300 600 1000

Porte - Bancada Bancada Bancada Bancada Bancada Bancada Bancada Piso Piso Piso Piso Piso

Velocidade máxima de ensaio mm/min 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 200

Velocidade mínima de ensaio mm/min 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Velocidade de retorno mm/min 600 600 600 600 600 600 600 600 500 500 300 200

Curso máximo mm 750 1148 1148 1148 1148 1148 1366 1366 1180 1220 1280 1200

Distância livre entre colunas mm - 420 420 420 420 420 575 575 450 650 500 550

Altura mm 1340 1633 1633 1633 1671 1671 1885 2342 2282 2315 2535 2680

Largura mm 650 780 780 780 780 780 1060 1060 1210 1280 1220 1450

Profundidade mm 450 575 575 575 575 575 575 575 980 1010 1115 1280

Peso kg 92 172 172 172 185 185 468 482 970 1980 2200 3400

Consumo máximo VA 420 390 420 475 645 895 1650 1650 2820 4050 4050 4550

Características comuns aos modelos
As máquinas universais de ensaio da linha iM são equipamentos de laboratório voltados à área de 
controle de qualidade, desenvolvimento, ensino e pesquisa, em indústrias, instituições de ensino e 
laboratórios particulares prestadores de serviço. Mediante a utilização de acessórios adequados, po-
dem ser utilizadas na determinação da resistência dos materiais em ensaios de tração, compressão, 
flexão, dobramento, cisalhamento, arrancamento, delaminação, adesão, embutimento, etc, ou seja, 
na grande maioria dos ensaios mecânicos destrutivos. Esses ensaios podem ser realizados em ma-
teriais metálicos, plásticos, compostos, biomédicos, elastoméricos, poliméricos, cerâmicos, papel, 
madeira, etc, bem como em produtos acabados como embalagens, coxins, brinquedos, carcaças, 
fixadores, fitas adesivas e outros. Ainda, com o uso de um dispositivo especial que transforma a 
força mecânica em pressão hidráulica, permite o acionamento de uma estrutura hidráulica de alta 
capacidade (por exemplo, modelos 2220 ou 2240), possibilitando ensaios de alta capacidade com 
os mesmos recursos e precisão, estendendo sua utilização a materiais como concreto, produtos ci-
mentícios, cerâmicas, rochas, etc.
São máquinas de concepção eletromecânica, com acionamento por servo-motor brushless e fusos 
de esferas recirculantes pré-carregados. Com sistema de colunas guias independentes e genero-
so dimensionamento de suas travessas, os equipamentos desta linha apresentam grande rigidez e 
precisão no movimento da travessa, garantindo que o corpo de prova seja ensaiado rigorosamente 
dentro das condições de carga previstas. O servo-motor de alto desempenho, em conjunto com a 
eletrônica de controle, garante um movimento suave e preciso.
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Características adicionais
• Medição de força: através de células de carga intercambiáveis, com reconhecimento automático.

• Precisão de medição de força: satisfaz ou excede Classe 1 segundo a norma NM ISO 7500-1 na faixa 
de 2 a 100% da capacidade nominal da célula de carga em uso, com calibração rastreável pela RBC 
(Rede Brasileira de Calibração). Opcional Classe 0,5.

• Medição de deformação: através de extensômetros intercambiáveis, satisfazendo ou excedendo a 
norma NBR ISO 9513.

• Medição de deslocamento: através de sensor ótico ou magnético, com resolução mínima de 0,0001 
mm.

• Opera conectada a computador operando no sistema operacional Windows, o qual serve como 
elemento principal de interface com o operador e processamento das informações e resultados de 
ensaio.

• Instrumentação interna à máquina, dotada de memória não-volátil encarregada de armazenar 
todos os parâmetros de calibração e operação do equipamento, de forma a que a performance e 
resultados de ensaio não dependam do computador ao qual está conectada.

• Comunicação da máquina com computador efetuada através de portas USB ou Ethernet-TCP/IP.

• Controle digital tipo “closed loop” integrado, com os modos de operação em controle por desloca-
mento, por carga ou por deformação. Esses controles são executados em “real time” na instrumen-
tação embutida na máquina, de forma a seu desempenho independer do link de comunicação ou 
da disponibilidade de CPU do computador.



Controladores eletrônicos
A Intermetric dispõe de uma linha de controladores eletrônicos específicos para as máquinas de ensaio de sua fabricação. Todos eles foram 
projetados “in house”, pelo nosso departamento de engenharia, que conta com profissionais com décadas de experiência em projetos de 
máquinas de ensaio.

Todos os modelos dispõe de recurso de reconhecimento automático dos transdutores, sejam eles células de carga, transdutores de pressão 
ou extensômetros. Isso significa versatilidade - por exemplo, pode-se facilmente instalar uma célula de carga de baixa capacidade para 
ensaios mais delicados.

Modelo CT201
Indicador digital com dis-
play de cristal líquido, com 
entrada para uma célula de 
carga.

- Auto reconhecimento da 
célula em uso, compatível 
com norma IEEE 1451.4, 
permitindo  fácil intercam-
bio por células de menor 
capacidade. 

- Caracteres de grande visibilidade, com altura de 18 mm.

- Detecção de carga máxima.

- Indicação da taxa de incremento de carga.

- Detecção de sobrecarga.

Modelo CT302
Controlador eletrônico com 
display gráfico e tela “touch”, 
com entrada para uma célula 
de carga, com servo controle 
da carga no sentido ascen-
dente.

- Auto reconhecimento da 
célula em uso, compatível 
com norma IEEE 1451.4, 
permitindo  fácil intercambio 
por células de menor capacidade. 

- Tela “touch” de 7 polegadas, compatível com uso de luvas de qualquer 
espessura.

- Botões auxiliares para preservação da tela “touch”.

- Número ilimitado de programas de ensaio, com transmissão dos 
resultados dos ensaios via rede.

- Leitor de código de barras opcional para identificação dos corpos de 
prova.

- Possibilidade de exportação da curva de carregamento do ensaio 
executado.

- Acompanha programa servidor para exportação automática dos 
resultados para o sistema do usuário.

- Backup interno dos dados enviados, com capacidade para armazena-
mento de centenas de milhares de ensaios.

- Apto a operar com estruturas de ensaio com medição por célula de 
carga ou por transdutor de pressão.

- Permite também execução de ensaios em controle manual, oferecen-
do nesse caso a visualização gráfica da taxa de incremento de carga, 
bem como de sua tendência.

Unidades hidráulicas
A Intermetric desenvolve e fabrica suas próprias unidades hidráulicas, com características específicas para utilização em máquinas de en-
saios de materiais, como grande controlabilidade e capacidade de trabalhar em baixíssimas vazões. Trabalham à pressão nominal de 700 
bar, e são oferecidas em três modelos: UH101, com controle manual de vazão, UH102 com vazão controlada por controlador servo no senti-
do de vazões positivas, e UH501, com vazão controlada em ambos os sentidos, sendo este último modelo, portanto, adequado à realização 
de ensaios de determinação de módulos tangente e secante do concreto.

Modelo UH101 Modelo UH102
Modelo UH501

Acessórios
A Intermetric disponibiliza uma linha de acessórios para utilização específicas com equipamentos de sua fabricação, tais como células de 
carga, extensômetros, deflectômetros, pratos de compressão, dispositivo para ensaios de flexão e compressão diametral, etc. Consulte-nos 
para cada caso específico.

Modelo CT101

Controlador eletrônico com entrada para uma célula de carga 
e um extensômetro (ou deflectômetro), com servo controle 
por carga ou deformação nos sentidos ascendente e descen-
dente. Possui auto reconhecimento dos transdutores em uso, 
permitindo  fácil intercambio. Trabalha em conjunto com mi-
crocomputador e programa para tratamento de ensaios Tesc.
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Modelos de máquinas
Qualquer composição envolvendo as estruturas, unidades hidráulicas, controladores eletrônicos, transdutores e acessórios é possível, dado 
o cuidado tomado no projeto destes componentes no sentido de garantir total compatibilidade. Os modelos listados abaixo são os prefer-
enciais, otimizados para as aplicações mais frequentes.

Modelo 2121 2123 2223 2243 2244
Capacidade 1 MN (100 tf ) 1 MN (100 tf ) 1MN (100 tf ) 2 MN (200 tf ) 2 MN (200 tf )

Estrutura modelo 2120 2120 2220 2240 2240

Topologia 2 colunas retan-
gulares

2 colunas retan-
gulares

2 colunas retangu-
lares

4 colunas cilín-
dricas

4 colunas cilín-
dricas

Controlador modelo CT201 CT302 CT302 CT302 CT101

Medição de carga Transd. pressão Transd. pressão Célula de carga Célula de carga Célula de carga

Medição de deformação - - - - Extensômetro 
(não incluso)

Classe de precisão, segundo NM 
ISO 7500-1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1

Distância livre entre colunas 
(mm) 230 230 230 320 320

Curso útil do atuador (mm) 30 30 30 30 30

Distância máxima entre pratos 315 315 315 615 615

Dimensões externas (larg. x alt. 
x prof ) (mm) 540 x 830 x 300 540 x 830 x 300 840 x 1630 x 400 950 x 1780 x 400 -

Peso aproximado (kg) 350 350 650 1100 -

Alimentação / consumo 220 V monof.    
750 VA

220 V monof.
750 VA

220 V monof.
750 VA

220 V monof.
750 VA

220 V monof.
1200 VA

Estruturas de ensaio
As estruturas para máquinas de ensaio devem não apenas suportar as cargas desenvolvidas durante o ensaio, mas também apresentar rigi-
dez suficiente para que as deformações sofridas pela estrutura não interajam com o corpo de prova a ponto de afetar os resultados.

As estruturas produzidas pela Intermetric apresentam um alto grau de rigidez e estabilidade, requisitos estes conseguidos através de um 
projeto cuidadoso e emprego da materiais adequados.

Os atuadores hidráulicos são usinados com alta precisão, resultando em um sistema com baixíssimo atrito, não necessitando portanto de 
molas de retorno. Isso é particularmente importante nas máquinas com medição por transdutores de pressão, pois tanto o atrito quanto as 
molas induzem a erros de medição. Mesmo nas máquinas com medição por células de carga o baixo atrito é importante, pois permite um 
controle mais preciso e suave da carga.

Modelo 2120 - 1 MN Modelo 2220 - 1 MN / 2 MN Modelo 2240 - 2 MN



Intermetric Instrumentos Ltda.
Av. Francisco Rodrigues Filho, 4598
08810-000  -  Mogi das Cruzes  -  SP
Fone: (11) 4761-8009
www.intermetric.com.br

Características especiais
A Intermetric, por desenvolver e fabricar seus próprios equipamentos, está apta a oferecer equipamentos com características espe-
cias, de forma a atender a necessidades específicas do cliente. Consulte-nos.

Todas as especificações mostradas neste folheto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Programa Tesc
Com mais de 15 anos de tradição e mais de duas mil cópias instaladas, o programa Tesc é um “best-seller” em programas de ensaios de 
materiais, sendo hoje o mais utilizado no Brasil.
Compativel com sistema operacional Windows, alia uma extrema facilidade de uso com uma grande flexibilidade e abrangência no 
tratamento dos ensaios. Isto é conseguido através de uma poderosa linguagem de script, desenvolvida especificamente para este tipo 
de aplicação, chamada TestScript, através da qual pode-se especificar passo a passo todo o procedimento de ensaio e análise dos resul-
tados. Essa linguagem é disponivel ao usuário, diretamente ou através de assistentes que, baseados em algumas poucas informações 
fornecidas pelo usuário, geram o script automaticamente.

ABC Fabricante de Produtos Plásticos S.A.
Laboratório de Controle de Qualidade

Relatório de Ensaio

Máquina: - Célula: Trd 25 Extensômetro: Trd 15 Data: 24/05/2000 Hora: 08:46:01 Trabalho n° 0006
Programa: Tesc versão 1.08 Método de Ensaio: Plastico rigido II
Ident. Amostra: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cliente: Cliente no. 45.123 Material: Plástico Rígido Amostra: Esp 2,8 mm

Corpo de Força Alongamento Alongamento Tensão Tensão Tensão
Prova Máxima na Força na Ruptura na Ruptura Máxima na Máxima na

Máxima Parte Inicial Parte Final
do Ensaio do Ensaio

(N) (%) (%) (MPa) (MPa) (MPa)

CP 1 467.02 745.76 746.81 27.76 19.55 27.80
CP 2 457.31 738.93 741.03 27.18 19.70 27.22
CP 3 430.66 700.56 703.19 25.32 20.02 25.63

Número CPs 3 3 3 3 3 3
Média 451.7 728.4 730.3 26.75 19.76 26.88
Desv.Padrão 18.82 24.36 23.69 1.277 0.2382 1.121
Coef.Var.(%) 4.168 3.345 3.244 4.774 1.206 4.168
Mínimo 430.7 700.6 703.2 25.32 19.55 25.63
Máximo 467.0 745.8 746.8 27.76 20.02 27.80
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Força (kgf)

 CP 1  CP 2  CP 3  CP 4  CP 5

Observação: O ensaio transcorreu normalmente.

Características principais
• Operação extremamente simples: basta selecionar o Método de 

ensaio e o equipamento estará pronto para executá-lo.
• Opera em modos de controle por deslocamento, força ou defor-

mação.
• Executa ensaios cíclicos.
• Permite um número ilimitado de corpos de prova por amostra.
• Todos os procedimentos de execução do ensaio e análise das cur-

vas são armazenados em arquivos de Método, focando o opera-
dor na execução do ensaio propriamente dito, e não na configu-
ração do equipamento. De fato, pode-se executar um ensaio com 
apenas um clique após o carregamento do programa.

• Com o uso do TestScript é possível a execução de ensaios bastan-
te complexos, com execução de um número ilimitado de pré-ci-
clos, desvios condicionais e mudança de taxa de aquisição de 
dados durante o ensaio, inclusive com chaveamento “bumpless” 
entre modos de controle, execução de rampas e patamares, etc.

• A mesma versatilidade é verificada na análise das curvas, com 
possibilidade de detecção de picos locais e absolutos, máximos 
e mínimos, inclinações de rampas, compensação de deformação, 
contagem de picos, médias e medianas, etc.

• Emissão automática de relatórios, pré configurados no próprio 
método de ensaio.

• Precisão de cálculos comprovada através de mais de duas mil có-
pias em operação nos mais renomados laboratórios.
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