
Máquinas de ensaio 
para determinação das 
propriedades mecânicas 
do concreto e cimento

Ensaios de compressão, 
flexão e compressão 
diametral



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 
display 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.
Detecção de sobrecarga.

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 descendente.
- Auto reconhecimento dos transdutores em uso, permitindo  
fácil intercambio.
- Trabalha em conjunto com microcomputador.
- Acompanha programa para tratamento de ensaios Tesc, 
compatível com Windows, que dentre outros recursos 
disponibiliza o TestScript, uma poderosa linguagem de 
programação que confere uma extrema versatilidade ao 
equipamento. Através dela é possível programar métodos de 
ensaio dos mais simples aos mais complexos, como ensaios 
de compressão simples, módulo tangente e secante, tenaci-
dade, ensaios cíclicos e outros.
- Possibilita exportação das curvas e resultados obtidos dos 
ensaios para o sistema de informação do usuário.

Modelo CT301
Controlador eletrônico 
com display gráfico e tela 
“touch”, com entrada para 
uma célula de carga e 
monitoramento da taxa 
de incremento de carga 
aplicada.
- Auto reconhecimento da 
célula em uso, compatível 
com norma IEEE 1451.4, 
permitindo  fácil intercam-
bio 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”.
- O monitoramento da taxa de incremento de carga é efetuada 
de forma gráfica, ficando o gráfico disponível ao final do ensaio 
para comprovação de que as taxas foram mantidas dentro dos 
parâmetros especificados.
- Apto a operar com estruturas de ensaio com medição por célula 
de carga ou por transdutor de pressão.

Modelo CT302
Controlador eletrônico 
com display gráfico e tela 
“touch”, com entrada para 
uma célula de carga, com 
servo controle da carga no 
sentido ascendente.
- Auto reconhecimento da 
célula em uso, compatível 
com norma IEEE 1451.4, 
permitindo  fácil intercam-
bio 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 
armazenamento de centenas de milhares de ensaios.
- Apto a operar com estruturas de ensaio com medição por célula 
de carga ou por transdutor de pressão.



Estruturas de ensaio
As estruturas para máquinas de ensaio devem não apenas suportar as cargas desenvolvidas durante o ensaio, mas também apre-
sentar rigidez 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 por-
tanto 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 impor-
tante, pois permite um controle mais preciso e suave da carga.

Modelo 2120 - 1 MN
2 colunas retangulares

Modelo 2220 - 1 MN / 2 MN
2 colunas cilíndricas

Modelo 2240 - 2 MN
4 colunas cilíndricas

Unidades hidráulicas
A Intermetric desenvolve e fabrica suas próprias unidades hidráulicas, com características específicas para utilização em máquinas 
de ensaios 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 sentido 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

Extensômetro duplo

Modelo UH102

Célula de carga 1 MN

Modelo UH501

Prato oscilante

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

Enclausuramento



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 cilín-
dricas

4 colunas cilín-
dricas

4 colunas cilíndri-
cas

Controlador modelo CT201 CT302 CT302 CT302 CT101

Medição de carga Transdutor de 
pressão

Transdutor de 
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

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 
preferenciais, otimizados para as aplicações mais frequentes.

Intermetric Instrumentos Ltda.
Av. Francisco Rodrigues Filho, 4598
08810-000  -  Mogi das Cruzes  -  SP
www.intermetric.com.br

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

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.

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 ensaio 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.


