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Máquina de Ensaios Dinâmicos  
capacidade 750 kN (75 tf) 
Testes preliminares 
 

Objetivo 
O objetivo deste relatório é apresentar os resultados dos primeiros ensaios efetuados na 

Máquina de Ensaios Dinâmicos com capacidade de 750 kN, desenvolvida de forma otimizada 

para ensaios em corpos de prova de concreto reforçado com fibras. 

Máquina de ensaio 

 

  



 
 

 



 
 

Ensaios realizados 
Foram realizados ensaios de flexão em corpos de prova prismáticos de 15 x 15 x 60 cm, de 

acordo com a norma EN 14651 – Test method for metallic fibre concrete – Measuring the 

flexural strength (limit of proporcionality (LOP), residual). 

Foi utilizado um arranjo mecânico conforme abaixo: 

 

Foi utilizada uma célula de carga com capacidade para 750 kN (75 tf) e um extensômetro tipo 

clip-gage próprio para medição de CMOD. 



 
 

Como dispositivo de flexão foi utilizado um dispositivo desenvolvido especialmente para esse 

tipo de ensaio. Como características principais destacam-se:  

• Sistema inovador de báscula dos cutelos, que além de proporcionar uma alta rigidez ao 

conjunto, bem maior do que o sistema de articulação sobre pinos tradicionalmente 

utilizada, também tem o eixo de articulação dos cutelos alinhado com a face inferior 

do corpo de prova, evitando o surgimento de forças laterais transversais ao eixo do 

corpo de prova. 

• Cutelos inferiores livres para rolar sem atrito, evitando o surgimento de forças de 

constrição na face inferior do corpo de prova. 

 

Configuração da instrumentação 
A instrumentação foi configurada da seguinte forma: 

• Taxa de aquisição de pontos: 5 kHz. 

• Taxa de atualização de loop de controle: 5 kHz. 

• Taxa de plotagem de pontos no gráfico: 50 Hz até 0,1 mm de abertura de boca e 5 Hz 

no restante do ensaio (totalizando aproximadamente 10.000 pontos). 

• Modo de controle: realimentado pelo extensômetro de CMOD. 

 

Resultados obtidos 
A figura a seguir mostra o gráfico obtido do ensaio. Verifica-se a ocorrência do pico de força ao 

redor dos 0,05 mm de CMOD. 

 

A figura a seguir mostra o detalhe do pico de força, na verdade dois máximos locais bastante 

próximos.  



 
 

Obs.: Em todos os gráficos a seguir, os pontos plotados encontram-se representados por 

pequenas circunferências amarelas. Quando os pontos estão muito próximos, a junção das 

pequenas circunferências forma um traço largo amarelo. 

De início chama a atenção a existência de um pequeno ruído no canal de força (sentido 

vertical). Esse ruído é, em média, aproximadamente o valor de uma divisão da escala gráfica, 

que é de 0,05 kN. Como a célula de carga utilizada é de 750 kN, esse ruído representa 0,0067% 

da capacidade da célula, ou seja, uma parte em 15.000, o que é excelente considerando-se se 

tratar de aquisição em alta velocidade. Dadas, porém, as forças relativamente pequenas 

desenvolvidas durante o ensaio, sugere-se que seja utilizada uma célula de 100 kN, ao invés da 

célula 750 kN, o que deverá ocasionar uma redução do ruído pelo fator de 7,5. 

Porém, o mais importante é que fica visível que os trechos descentes da curva 

(correspondentes às sucessivas fraturas) apresentam aproximadamente a mesma 

concentração de pontos dos outros trechos, o que demonstra que esses trechos foram 

percorridos com total controle. 

 

 



 
 

A figura a seguir mostra o mesmo trecho da curva anterior, porém com plotagem de CMOD em 

relação ao tempo. Nele também se observa o absoluto controle do sistema nos instantes dos 

dois picos iniciais. Lembrando que essa curva foi obtida por medição direta do CMOD, 

qualquer instabilidade apareceria como um desvio da reta, o que absolutamente não ocorreu. 

 

 

A figura a seguir mostra a evolução do CMOD ao longo do tempo. É bem visível a mudança de 

velocidade a partir dos 120 segundos, instante em que o CMOD atinge 0,1 mm. 



 
 

 

 

Telas de controle 
Apenas para registro, as duas figuras a seguir representam as duas telas mais utilizadas no 

programa de ensaio. 



 
 

 

 

 


