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Células de Carga CCE
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Núm. de 
Catálogo

Ref. 
EMIC

Capacidade
(kN / kgf)

Sentido de Utilização Figura
N°

110137 CCE50N 0,05 / 5 Tração e Compressão 1

110138 CCE100N 0,1 / 10 Tração e Compressão 1

110139 CCE500N 0,5 / 50 Tração e Compressão 2

110140 CCE1KN 1 / 100 Tração e Compressão 3

110141 CCE2KN 2/ 200 Tração e Compressão 3

110142 CCE5KN 5 / 500 Tração e Compressão 3

110143 CCE10KN 10 / 1000 Tração e Compressão 4

110144 CCE20KN 20 / 2000 Tração e Compressão 4

110145 CCE30KN 30 / 3000 Tração e Compressão 5

110146 CCE50KN 50 / 5000 Tração e Compressão 5

110147 CCE100KN 100 / 10000 Tração e Compressão 6

110148 CCE200KN 200 / 20000 Compressão * 7

110149 CCE300KN 300 / 30000 Compressão * 7

110150 CCE600KN 600 / 60000 Compressão * 7

110151 CCE1MN 1000 / 100000 Compressão * 8

*As células de carga CCE200KN, 
CCE300KN, CCE600KN e 
CCE1MN (Fotos 7 e 8), traba-
lham sempre a compressão 
mesmo nos ensaios de tração. 
Através de um arranjo mecânico 
de montagem, onde a célula é 
montada na parte inferior da 
travessa móvel, o furo passante 
desses modelos permite que 
as garras montadas no campo 
superior da máquina quando 
submetidas a tração acabem por 
comprimir a célula de carga.

1 2 3 4

8765
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As células de carga modelos CCE da EMIC são produzidas no Brasil e tem custo acessível para 
aqueles que adquirem as máquinas da Série 23. São recomendadas para ensaios estáticos de 
tração, compressão, flexão, etc. A faixa de utilização recomendada é de 2% (1/50) a 100% da 
capacidade. Para a necessidade de células de carga mais sensíveis a Série 23 pode ser equipa-
da com a linha de células 2519 ou 2530 da Instron.

Veja abaixo os modelos e capacidades disponíveis da Série CCE:



Células de Carga CCE
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(1/250th) (1/500th) (1/250th) (1/1000th)

Low High Low High Low High Low High Low High Low High
5 N 0.025 N to 5 N 0.01 N to 5 N N/A to N/A 0.02 N to 5 N 0.02 N to 5 N 0.02 N to 5 N

10 N 0.05 N to 10 N 0.02 N to 10 N N/A to N/A 0.04 N to 10 N 0.04 N to 10 N 0.04 N to 10 N
50 N 0.25 N to 50 N 0.1 N to 50 N 1 N to 50 N 0.2 N to 50 N 0.2 N to 50 N 0.2 N to 50 N

100 N 0.5 N to 100 N 0.2 N to 100 N 2 N to 100 N 0.4 N to 100 N 0.4 N to 100 N 0.4 N to 100 N
500 N 2.5 N to 500 N 1 N to 500 N 10 N to 500 N 2 N to 500 N 1 N to 500 N 0.5 N to 500 N
1 kN 5 N to 1 kN 2 N to 1 kN 20 N to 1 kN 4 N to 1 kN 2 N to 1 kN 1 N to 1 kN
2 kN 10 N to 2 kN 4 N to 2 kN 40 N to 2 kN 8 N to 2 kN 4 N to 2 kN 2 N to 2 kN
5 kN 25 N to 5 kN 10 N to 5 kN 100 N to 5 kN 20 N to 5 kN 10 N to 5 kN 5 N to 5 kN

10 kN 50 N to 10 kN 20 N to 10 kN 200 N to 10 kN 40 N to 10 kN 20 N to 10 kN 10 N to 10 kN
20kN N/A to N/A N/A to N/A 400 N to 20 kN N/A to N/A N/A to N/A N/A to N/A
30 kN 150 N to 30 kN 60 N to 30 kN 600 N to 30 kN 120 N to 30 kN 60 N to 30 kN 30 N to 30 kN
50 kN 250 N to 50 kN 100 N to 50 kN 1 kN to 50 kN 200 N to 50 kN 100 N to 50 kN 50 N to 50 kN

100 kN 500 N to 100 kN 250 N to 100 kN 2 kN to 100 kN 400 N to 100 kN 200 N to 100 kN 100 N to 100 kN
150 kN 750 N to 150 kN 300 N to 150 kN N/A to N/A 600 N to 150 kN 300 N to 150 kN 150 N to 150 kN
200 kN N/A to N/A N/A to N/A 4 kN to 200 kN N/A to N/A N/A to N/A N/A to N/A
250 kN N/A to N/A N/A to N/A N/A to N/A 1 kN to 250 kN 500 N to 250 kN 250 N to 250 kN
300 kN N/A to N/A N/A to N/A 6 kN to 300 kN N/A to N/A N/A to N/A N/A to N/A
400 kN N/A to N/A N/A to N/A N/A to N/A 1.6 kN to 400 kN 800 N to 400 kN 400 N to 400 kN
600 kN N/A to N/A N/A to N/A 12 KN to 600 kN 2.4 kN to 600 kN 1.2 kN to 600 kN 600 N to 600 kN
1MN N/A to N/A N/A to N/A 20 KN to 1000 kN N/A to N/A N/A to N/A N/A to N/A

* 2525 / 2530 load cell * 2525 / 2530 load cell * 2530 / 2580 load cell
* Verification 1480-00x * Verification 1480-00x * Verification 1480-00x 
* Extended Range 1480-10x * Extended Range 1480-10x * Extended Range 1480-10x

* 5900 Controller
* 2580 load cell * BH3 Adv. Perf. 2450-1xxK1
* Verification 1480-00x * 2580 load cell
* Extended Range 1480-10x * Verification 1480-00x 

* Extended Range 1480-10x

* Extended Range 1400-05x * Verification 1481-01x 
* Extended Range 1400-05x

CARACTERÍSTICAS DAS CÉLULAS INSTRON E EMIC

Load Cell

Series 23 Series 23 Series 23
(1/200th) (1/500th) (1/50th) (1/250th)

5900 5900 5900
(±0.5% accuracy) (±1% accuracy) (±1% accuracy) (±0.5% accuracy) (±0.5% accuracy) (±0.5% accuracy)

2530 / 2580 load cells

*Required for class 1/200th *Required for 1/500th *Required for 1/50th *Required for 1/250th* *Required for 1/250th*

2519-2xx / 2530 load cells 2519-2xx / 2530 load cells EMIC LC CCE 2525 / 2530 load cells 2530/ 2580 load cells

*Required for 1/500th* *Required for 1/1000th*

NOTE:   At time of Load cell verification for OTC, Service will Gaurantee 
±1% of reading, which conforms to ASTM E4, but when we perform the 
verification there is a possiblity we get to our 0.5% of reading, which is 

only guaranteed at time of installation of the system.

*Required for 1/250th*

* Verification 1406-3XX * Verification 1406-3XX* Verification 1406-3XX
* Extended Range 1406-300

* 5900 Controller/Electronics

5

Quando em uso nas máquinas da Série 23, as células CCE permitem alcançar classe 1 segundo a ISO7500-1 ou Classe 0,5 a pedidos.

Veja abaixo uma tabela comparativa entre os modelos de célula de carga da Instron: CCE, 2519, 2525, 2530 e 2580.
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Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Máx.

Espesura

Amostra

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Dimensões

(A,B,C)

Peso

Unidade

Figura

N°

100350 GR001 Par de Garras auto travantes por 

efeito alavanca, simples estágio.

10 mm 5 / 500 Plásticos, polímeros, elastômeros 

e componentes em geral

A=136 mm

B=126 mm

C=48 mm

1,6  kg

100358 GR003 Par de Garras auto travantes por 

efeito alavanca, duplo estágio. 

10 mm 2 / 200 Plásticos, polímeros, elastômeros 

e componentes em geral que ne-

cessitam maior força de aperto

A=131 mm

B=147 mm

C=48 mm

1,2 kg

100582 GR052 Par de Garras auto travantes por 

efeito alavanca, simples estágio.

32 mm 5 / 500 Utilizada para ensaios de cisalha-

mento a tração em compensado 

de madeira

A=142mm

B=159 mm

C=52 mm

2,0 kg

1 2 3

As garras auto travantes por efeito alavanca EMIC são predominantemente utilizadas para a realização de ensaios de tração estática sobre 
uma vasta gama de materiais e tipos de amostras, incluindo plásticos, borrachas, polímeros em geral, madeiras, produtos e componentes 
acabados, entre outros. A força de aperto é transferida ao corpo de prova através de um sistema de alavancas que é aumentada com a 
resistência a tração do material. Além de ser uma garra de baixo custo, a operação rápida e simples das garras melhora a produtividade e traz 
facilidade na utilização. 

Veja abaixo as principais características dos modelos:

- Características Principais e Aplicações
- Sistema de aperto projetado com alavanca e mola que aumenta a força de aperto durante o ensaio;
- Fabricada em aço com tratamento superficial em níquel químico;
- Baixo Custo;
- Recomendada para ensaios de tração estática (não recomendada para ensaios cíclicos ou dinâmicos);
- Milhares de unidades em operação com excelente performance;
- Utilizada como solução simples para ensaios em corpos de prova padronizados de plásticos, borrachas, polímeros e elastômeros em geral.
- Utilizada para ensaios em produtos acabados, componentes, conectores, etc.
- Compatível com sistema de acoplamentos Instron

1

2

3
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- Mordentes

Características Comuns aos Modelos

- Acomplamentos Superiores e Inferiores: 
    Tipo Om Pino de 6 mm

- Faixa de Temperatura de Trabalho: 
    0  a +150 °C ou 32 a +302 °F

Dimensões

Dimensões da GR001 e GR052 Dimensões da GR003

Núm. Catálogo Ref. EMIC Descritivo Simplificado

100351 GR001.01* Jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova planos com largura máxima 32mm e espessura máxima 10mm.

102985 GR001.02 Jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova planos com largura máxima 55mm e espessura máxima 10mm.

102986 GR001.03  Jogo de mordentes com revestimento de poliuretano para corpos de prova planos com largura máxima 32mm e espessura máxima 10mm.

102987 GR001.04  Jogo de mordentes com revestimento de poliuretano para corpos de prova planos com largura máxima 55mm e espessura máxima 10mm.

Núm. Catálogo Ref. EMIC Descritivo Simplificado

GR052.01* *jogo de mordentes com revestimento plano fino para corpos de prova planos com largura máxima 36 mm

para GR001 e GR003

para GR052

* Mordentes que acompanham o par de garras
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Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Dimensões

(A,B,C)

Peso

Unidade

Figura

N°

100380 GR006 Par de Garras auto travantes por efeito cunha 

para ensaios de tração até 2.000 kgf. Essa 

garra requer escolha de mordente.

20 / 2000 Metais, Compósitos, Plásticos 

Rígidos e Componentes Auto-

motivos.

A=200 mm

B=máx 270 mm

C=79 mm

6,5  kg

100423 GR012 Par de Garras auto travantes por efeito cunha 

para ensaios de tração até 10.000 kgf. Essa 

garra requer escolha de mordente.

100 / 10000 Metais, Compósitos, Plásticos 

Rígidos e Componentes Auto-

motivos.

A=275 mm

B=máx 360 mm

C=75 mm

14 kg

12

As garras auto travantes por efeito cunha Série GR EMIC (Modelos GR006 e GR012) são bastante versáteis podendo ser utilizadas para a 
realização de ensaios de plásticos e polímeros reforçados, metais e ligas metálicas, fios e arames metálicos, compósitos de média resistên-
cia, produtos e componentes acabados, entre outros. A força de aperto é transferida para a extremidade do corpo de prova através do sistema 
de deslizamento dos mordentes em forma de cunha, permitindo o aumento do aperto no decorrer do ensaio. Além de serem garras de baixo 
custo, elas podem ser equipadas com diversos mordentes para corpos de prova com geometria plana ou cilíndrica.

Veja abaixo as principais características dos modelos:

- Características Principais e Aplicações
• Sistema de aperto projetado para deslizamento dos mordentes em forma de cunha que aumenta a força de aperto durante o ensaio.
• Pré aperto por sistema de rosca.
• Fabricada em aço de rigidez adequada e com tratamento térmico.
• Recomendada para ensaios de tração estática (não recomendada para ensaios cíclicos ou dinâmicos).
• Milhares de unidades em operação com excelente performance.
• Utilizada como solução simples para ensaios em corpos de prova padronizados de polímeros reforçados, metais e ligas metálicas, cabos e 
arames e compósitos em geral.
• Diversos mordentes para corpos de prova planos e cilíndricos.
• Utilizada para ensaios em produtos acabados, componentes, conectores, fixadores, etc.
• Compatível com sistema de acoplamentos Instron.

1

2

Características Comuns aos Modelos
- Acomplamentos Superiores e Inferiores: Tipo Dm Pino de 1/2 pol



Garras Auto Travantes por Efeito Cunha

ACESSÓRIOS LINHA EMIC

9

- Mordentes

Dimensões

Dimensões da GR006 e GR012

Núm. Catálogo Ref. EMIC Descritivo Simplificado

100381 GR006.01 jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova de seção retangular com largura máxima 40mm e espessura 0 a 5 mm.

100382 GR006.02 jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova de seção retangular com largura máxima 40mm e espessura 5 a 11mm.

100383 GR006.03 jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova de seção retangular com largura máxima 40mm e espessura 10 a 16mm.

100384 GR006.04 jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova de seção retangular com largura máxima 40mm e espessura 15 a 21mm.

100385 GR006.05 jogo de mordentes com recartilhado plano grosso para corpos de prova de seção retangular com largura máxima 40mm e espessura 0 a 6mm.

100386 GR006.06 jogo de mordentes com inserto de lima para corpos de prova de seção retangular com largura máxima 12mm e espessura 0 a 4mm.

100387 GR006.07 jogo de mordentes para corpos de prova de seção circular de Ø3mm a Ø8mm.

100388 GR006.08 jogo de mordentes para corpos de prova de seção circular de Ø8mm a Ø14mm.

100389 GR006.09 jogo de mordentes para corpos de prova de seção circular de Ø14mm a Ø18mm.

para GR006

Núm. Catálogo Ref. EMIC Descritivo Simplificado

100424 GR012.01 jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova de seção retangular com largura máxima 40mm e espessura 0 a 8mm.

100425 GR012.02 jogo de mordentes com recartilhado plano grosso para corpos de prova de seção retangular com largura máxima 40mm e espessura 0 a 8mm.

100426 GR012.03 jogo de mordentes com inserto de lima para corpos de prova de seção retangular com largura máxima 12mm e espessura 0 a 6mm.

100427 GR012.04 jogo de mordentes para corpos de prova de seção circular de Ø6mm a Ø12mm.

100428 GR012.05 jogo de mordentes para corpos de prova de seção circular de Ø12mm a Ø18mm.

100429 GR012.06 jogo de mordentes para corpos de prova de seção circular de Ø18mm a Ø20mm.

100430 GR012.07 jogo de mordentes para corpos de prova de seção circular de Ø20mm a Ø25,4mm.

100431 GR012.08 jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova de seção retangular com largura máxima de 40 mm e espessura de 8 a 
16 mm.

para GR012

Mordentes diversos para corpos de prova
planos ou cilíndricos

As Garras GR006 e GR012 necessitam escolha obrigatória de mordentes
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Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100554 GR048  Par de garras auto travantes por efeito cunha. Pré-aperto por sistema pneumático. Garra 

inferior com abertura frontal e superior com sistema de deslizamento para recuo da garra. 

Fornecida com pedais de acionamento pneumático. Requer escolha de mordente.

300 / 30000 Ensaios de Tração em Metais 

e Ligas Metálicas de Alta 

Resistência

100528 GR044 Par de garras auto travantes por efeito cunha. Pré-aperto por sistema pneumático. Garra 

inferior com abertura frontal e superior com sistema de deslizamento para recuo da garra. 

Fornecida com pedais de acionamento pneumático. Requer escolha de mordente.

600 / 60000 Ensaios de Tração em Metais 

e Ligas Metálicas de Alta 

Resistência

100560 GR049 Par de garras auto travantes por efeito cunha. Pré-aperto por sistema pneumático. Garra 

inferior com abertura frontal e superior com sistema de deslizamento para recuo da garra. 

Fornecida com pedais de acionamento pneumático. Requer escolha de mordente.

1000 / 100000 Ensaios de Tração em Metais 

e Ligas Metálicas de Alta 

Resistência

As garras auto travantes por efeito cunha para altas capacidades 
da EMIC foram projetadas exclusivamente para resolver proble-
mas ligados a baixa performance das garras de conceito mecânico 
para ensaios de tração em materiais de elevada resistência. 

Seu projeto foi definido com um par de garras onde a superior tem 
design compacto e diferenciado da garra inferior permitindo seu 
recuo quando não estiver em uso.  Essa característica proporciona 
um aumento no curso útil da máquina, criando duas grandes van-
tagens: primeiro que o par de garras, que é de elevado peso, pode 
ficar permanentemente montado no campo superior da máquina 
e segundo que outro dispositivo de ensaio pode ser montado no 
campo inferior da máquina com curso útil adequado para ensaios. 

Além disso, as garras da EMIC dispõem de pré aperto da amostra 
por sistema pneumático. Elas são fornecidas com uma pedaleira 
de acionamento e cilindros pneumáticos que fazem esse trabalho. 
Desta forma o operador pode prender a amostra de uma forma 
bastante simplificada e quando ocorre o início do ensaio o próprio 
efeito cunha permite que os mordentes se encarreguem de criar 
uma pressão de prendimento cada vez maior, evitando escorrega-
mentos.

Veja abaixo as principais características dos modelos:

1 2 3

1

2

3
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- Mordentes

- Características Principais e Aplicações
• Sistema de aperto projetado para deslizamento dos mordentes em forma de cunha que aumenta a força de aperto durante o ensaio.
• Garra Inferior com abertura frontal e superior compacta com sistema de deslizamento para aumentar o curso útil do ensaio da máquina.
• Pré aperto por sistema pneumático.
• Fabricada em aço de rigidez adequada e com tratamento térmico.
• Diversos mordentes para corpos de prova planos e cilíndricos.
• Utilizada para ensaios em corpos de prova metálicos padronizados, produtos acabados, componentes automotivos, fixadores, etc.
• Centenas em operação.

Núm. Catálogo Ref. EMIC Descritivo Simplificado

100555 GR048.01 Jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova planos com largura máxima de 50mm e espessura de 0 a 15mm.

100556 GR048.02 Jogo de mordentes com recartilhado plano grosso para corpos de prova planos com largura máxima de 50mm e espessura de 0 a 15mm.

100557 GR048.03 Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 5mm a 15mm..

100558 GR048.04 Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 15mm a 25mm.

100559 GR048.05 Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 25mm a 35mm.

109552 GR048.15 Jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova planos com largura máxima de 50mm e espessura de 15 a 30mm.

para GR048

Núm. Catálogo Ref. EMIC Descritivo Simplificado

100529 GR044.01 Jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova planos com largura máxima 60mm e espessura de 0 a 22mm.

100530 GR044.02 Jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova planos com largura máxima 60mm e espessura de 22 a 42mm.

100531 GR044.03 Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 5mm a 15mm.

100532 GR044.04 Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 15mm a 25mm.

100533 GR044.05 Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 25mm a 35mm.

100534 GR044.06 Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 35mm a 50mm.

100537 GR044.09 Jogo de mordentes com recartilhado plano grosso para corpos de prova planos com largura máxima 60mm e espessura de 0 a 22mm.

100538 GR044.10 Jogo de mordentes com recartilhado plano grosso para corpos de prova planos com largura máxima 60mm e espessura de 22 a 42mm.

107404 GR044.11 Jogo de mordentes para corpos de prova de aço de construção Ø19mm.

107405 GR044.12 Jogo de mordentes para corpos de prova de aço de construção Ø25mm.

108967 GR044.13 Jogo de mordentes para corpos de prova de aço de construção Ø32mm.

para GR044

para GR049
Núm. Catálogo Ref. EMIC Descritivo Simplificado

100561 GR049.01 Jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova planos com largura máxima 65mm e espessura de 0 a 20mm

100562 GR049.02 Jogo de mordentes com recartilhado plano fino para corpos de prova planos com largura máxima 65mm e espessura de 20 a 40mm.

100563 GR049.03 Jogo de mordentes com recartilhado plano grosso para corpos de prova planos com largura máxima 65mm e espessura de 0 a 20mm.

100564 GR049.04 Jogo de mordentes com recartilhado plano grosso para corpos de prova planos com largura máxima 65mm e espessura de 20 a 40mm.

100569 GR049.06 Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 40mm a 55mm.

100570 GR049.07 Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 10mm a 20mm.

100571 GR049.08 Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 20mm a 30mm.

100572 GR049.09 Jogo de mordentes para corpos de prova cilíndricos de diâmetro 30mm a 40mm.

106825 GR049.10 Jogo de mordentes para corpos de prova de aço de construção 19mm a 25mm.

106574 GR049.11 Jogo de mordentes para corpos de prova de aço de construção Ø32mm.

107004 GR049.12 Jogo de mordentes para corpos de prova de aço de construção Ø38mm.
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Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Dimensões Peso

Unid.

(kgf)

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100459 GR018 Par de garras articuladas de aperto frontal para ensaios de 

tração, largura máxima do corpo de prova 30mm.

A=60mm

B=45mm

C=52mm

0,5 0,5 / 50 Tração, Descolamento, Adesão e 

Delaminação em Fimes Plásticos. 

(embalagens).

100462 GR019 Par de garras de aperto frontal para ensaios de tração, largura 

máxima do corpo de prova 60mm.

A=91mm

B=80mm

C=82mm

1,0 0,5/ 50 Tração em filmes plásticos (em-

balagens) com largura superior a 

30 mm.

100465 GR020 Par de garras de aperto frontal para ensaios de tração, largura 

máxima do corpo de prova 110mm.

A=135mm

B=150mm

C=120mm

1,5 2 / 200 Tração em tecidos, não tecidos, 

tecidos de ráfia.

100470 GR021 par de garras de aperto frontal para ensaios de tração, largura 

máxima do corpo de prova 100mm.

A=139 mm

B=230mm

C=155mm

2,5 20 / 2000 Tração em tecidos, não tecidos, 

geotexteis.

100573 GR050 Par de garras de aperto frontal para ensaios de tração, largura 

máxima do corpo de prova 75mm e espessura de até 3 mm.

A=70mm

B=80mm

C=55mm

0,25 0,05 / 5 Tração em papéis.

As Garras de Aperto Frontal da EMIC são ideais para realização de ensaios em filmes 
plásticos utilizados em embalagens tanto na tração simples como nos testes de adesão, 
resistência a solda e delaminação (GR018 e GR019); para ensaios de tração em papéis 
(GR050) e para ensaios de tração em tecidos técnicos, não tecidos e alguns tipos de geo-
textêis (GR020 e GR021).

Seu princípio de funcionamento baseia-se em uma face fixa e outra frontal com uma regu-
lagem de aperto que é ajustada de acordo com o material a ser ensaiado.

Uma das grandes vantagens destes modelos é a forma simplificada e rápida de se colocar 
a amostra a ser ensaiada, comprovando versatilidade ao operador.

Além da versatilidade as garras de aperto frontal da EMIC tem excelente acabamento para 
uma adequada durabilidade.

Veja abaixo as principais características dos modelos:

2

1

2

3

3

4

5

1
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- Mordentes

Núm. Catálogo Ref. EMIC Descritivo Simplificado

100465 GR020.01 * Jogo de mordentes com revestimento de poliuretano para corpos de prova planos espessura máxima 10mm.

100466 GR020.02 Jogo de mordentes lisos para corpos de prova planos espessura máxima 10mm.

100467 GR020.03 Jogo de mordentes com ranhuras horizontais para corpos de prova planos espessura máxima 10mm.

100468 GR020.04 Jogo de mordentes com área de contato 1”x1” para ensaio de Grab para corpos de prova planos espessura máxima 10mm.

para GR020

3 4 5

Núm. Catálogo Ref. EMIC Descritivo Simplificado

100471 GR021.01 * Jogo de mordentes com revestimento de poliuretano para corpos de prova planos espessura máxima 13mm.

100472 GR021.02  Jogo de mordentes lisos para corpos de prova planos espessura máxima 13mm.

100473 GR021.03 Jogo de mordentes com ranhuras horizontais para corpos de prova planos espessura máxima 13mm.

100474 GR021.04  Jogo de mordentes com área de contato 1”x1” para ensaio de Grab para corpos de prova planos espessura máxima 13mm.

para GR021

Núm. Catálogo Ref. EMIC Descritivo Simplificado

* Jogo de mordentes revestidos em poliuretano, largura máxima do corpo de prova 75mm e espessura até 3mm.

para GR050

Núm. Catálogo Ref. EMIC Descritivo Simplificado

* Jogo de mordentes revestidos em poliuretano, largura máxima do corpo de prova 30mm.

para GR018

Núm. Catálogo Ref. EMIC Descritivo Simplificado

* Jogo de mordentes revestidos em poliuretano, largura máxima do corpo de prova 60mm.

para GR019

- Dimensões

* Mordentes que acompanham o par de garras

Dimensões para:
GR018, GR019, GR020, 

GR021, GR050
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Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Dimensões Peso

Unid.

(kgf)

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100476 GR023 Par de garras de aperto pneumático com prendimento por mordentes li-

sos e caracol atenuador de tensões, geometria exponencial, capacidade 

máxima 25kgf. Acompanham pedais de acionamento pneumático.

A= 86mm

B=91mm

C=39mm

0,5 0,25 / 25 Tração em fios texteis, 

cirúrgicos e cordonéis 

em geral

100477 GR024 Par de garras de aperto pneumático com prendimento por mordentes li-

sos e caracol atenuador de tensões, geometria exponencial, capacidade 

máxima 200kgf. Acompanham pedais de acionamento pneumático.

A=157mm

B=134mm

C=76mm

1,0 2/ 200 Tração em fios texteis, 

cirúrgicos e cordonéis 

em geral

100479 GR026 Par de garras de aperto pneumático com prendimento por mordentes li-

sos e caracol atenuador de tensões, geometria exponencial, capacidade 

máxima 500kgf. Acompanham pedais de acionamento pneumático

A=260mm

B=270mm

C=82mm

1,5 5 / 500 Tração em fios texteis, 

cirúrgicos e cordonéis 

em geral

As garras para fios com prendimento por sistema pneumático da EMIC foram proje-
tadas para uma excelente performance nos ensaios de tração em fios, cordonéis, 
barbantes e outros materiais filamentares. Os ensaios em fios, fitas e cordonéis 
são bastante críticos em pontos de prendimento e por isso a técnica mais aceita 
mundialmente é através de apoios com geometria exponencial que através do atrito 
atenuam a interferência do prendimento. O sistema pneumático também é o mais 
recomendado para materiais críticos quanto ao escorregamento, característica 
comum entre grande parte dos fios técnicos. 

Outra grande vantagem das garras pneumáticas é a certeza de uma força de aperto 
padronizada e a rapidez para colocação das amostras. A EMIC dispõe de três 
modelos de garra pneumática para fios: GR023 para ensaios até 25 kgf (250N), 
GR024 para ensaios até 200 kgf (2kN) e a GR026 para ensaios até 500 kgf (5kN).  
Acompanha o par de garras pedais de acionamento, além disso as garras EMIC são 
compatíveis com os sistemas Instron de fechamento automático por pré-tensiona-
mento definido. 

1

2

3

- Dimensões

Pedais de Acionamento Pneumático

- Garras Pneumáticas
3
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1

2

- Garras Manuais para Fios

Uma opção econômica para ensaios em fios é 
o par de garras de aperto manual por parafuso 
para ensaios de tração em fios e cordonéis com 
capacidade máxima de até 25kgf (250 N), mo-
delo GR022 (Figura 4) da EMIC. Essa garra tem 
aplicação voltada para fios texteis, fios cirúrgi-
cos, fios dentais, cordonéis simples, etc; onde o 
volume de ensaios e a pressão de prendimento 
não sejam tão críticas.

4

5
6

- Garras Manuais para Cordonéis, Cordas e Fitas Plásticas (Garra Bi-Partida)

Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Dimensões Peso

Unid.

(kgf)

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100475 GR022 Par de garras de aperto manual para ensaios de tração em fios 

e cordonéis capacidade máxima 25kgf.

A=105mm

B=90mm

C=50mm

0,5 0,25 / 25 Tração em fios texteis, cirurgicos e 

cordonéis em geral

100483 GR028 Par de garras tipo carretel bi-bartido capacidade máxima 

500kgf. Mordentes para cordões e para fitas a escolha do 

cliente.

A=140mm

B=70mm

C=35mm

1,0 5/ 500 Tração em cordonéis e fitas têxteis 

ou plásticas com largura de até 

18mm.

102223 GR054 Par de garras tipo carretel bi-bartido capacidade máxima 

2.000kgf. Mordentes para cordões e para fitas a escolha do 

cliente.

A=194mm

B=105mm

C=67mm

1,5 20 / 2000 Tração em cordonéis e fitas têxteis 

ou plásticas com largura de até 

25mm.

4

5

6

As Garras Bi-partidas podem ser uma solução interessante para cordonéis, 
cordas. Seu sistema de prendimento permite que o aperto ocorra com o 
movimento de tração do corpo de prova. A extremidade do corpo de prova é 
colocada na região central da garra e posteriormente a amostra é enrolada 
nos mordentes. Durante a tração do material o aperto é ampliado na extre-
midade da amostra evitando o escorregamento. Esse modelo de garra é bas-
tante usado para ensaios de tração em fitas plásticas, já que os mordentes 
podem ser substituídos para uma versão lisa.
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Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100486 GR029 Par de garras tipo carretel com caracol de 

três voltas e raio de curvatura 29mm para 

ensaios de tração.

5 / 500 Tração em fios metálicos e ara-

mes de até 2,2 mm de diâmetro.

102224 GR055 Par de garras tipo carretel com caracol de 

duas voltas para ensaios de tração

20/ 2000 Tração em arames e cabos de 

aço (cordoalha) de até 8 mm de 

diâmetro.

Os arames são materiais críticos para prendimento e realização de ensaios, já que qualquer saliência 
pode influenciar no teste, fazendo com que a amostra acabe rompendo nesse local. Desta forma gar-
ras que são usadas para corpos de prova planos ou cilíndricos muitas vezes não têm bom desempe-
nho para essa aplicação. 

As garras para ensaios em arame da EMIC foram projetadas em estilo carretel com raio de curvatu-
ra e guias que permitem serem dadas voltas antes do prendimento, tornando o aperto muito mais 
eficiente e permitindo que o sistema circular atenue as tensões de prendimento.

Estão disponíveis dois modelos: o GR029 para ensaios até 500 kgf (5kN) em arames de até 2,2mm 
de diâmetro e o GR055 para ensaios até 2000 kgf (20kN) em arames ou cabos de aço de até 8mm 
de diâmetro.

1

2

1

2

Garra Especial Pneumática para Ensaios 
em Geotêxteis
A EMIC desenvolveu uma garra especial para um dos materiais mais críticos para prendimento, o geotextil. Esse projeto não visou apenas a 
qualidade do prendimento, mas também a versatilidade e rapidez para manipulação de amostras. A GR047 da EMIC funciona com um siste-
ma misto de mordentes, onde um jogo de mordentes intercambiável é utilizado para prender as pontas da amostra e ser apoiada no segundo 
jogo de mordentes de acionamento pneumático que tem a função de prendimento numa região interna da amostra. Esse arranjo permite 
uma excelente performance e resolve os problemas de garras complexas em relação a difícil manipulação. Já testada em vários clientes a 
GR047 é a solução definitiva quando o ensaio é em geotêxtil.

3
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As Garras para ensaios em Cintos, Cintas e Alças da EMIC 
suprem as necessidades de ensaios até 100kN (10.000 
kgf) com excelente performance em todos os clientes que 
as utilizam. São voltadas para ensaios em cintos de se-
gurança, alças de big bag, cintas de elevação e materiais 
similares. 

As GR035 (para ensaios até 2.000 kgf) e GR036 (para en-
saios até 5.000 kgf)  dispõem de mordentes internos em 
forma de cunha solta onde o usuário realiza o prendimen-
to do corpo de prova e depois coloca o conjunto na garra 
para realização do ensaio. 

Já a GR046 (para ensaios até 10.000 kgf) foi projetada 
em formato de mordente bi-partido que faz o sistema 
autotravante durante a tração do material. Essa garra tem 
excelente performance para alças de elevação altamente 
resistentes de Kevlar.

Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100504 GR035 Par de garras auto travantes por efeito cunha, com prendimento por cunha solta, para 

ensaio de tração em cintas texteis capacidade, largura máxima do corpo de prova 

80mm.

20 / 2000 Tração em Cintos de Segurança, Cin-

tas de Carga, Tecido de Ráfia, etc.

100505 GR036 Par de garras auto travantes por efeito cunha, com prendimento por cunha solta, para 

ensaio de tração em cintas texteis capacidade, largura máxima do corpo de prova 

80mm.

50/ 5000 Tração em Cintos de Segurança, Cin-

tas de Carga, Tecido de Ráfia, etc.

100552 GR046 Par de garras auto travantes bi-partida, para ensaios de tração em cintas e alças (de 

big-bag ou kevlar), largura máxima do corpo de prova 100mm.

100 / 10000 Tração em Cintos de Segurança, 

Cintas de Carga, Tecido de Ráfia, reco-

mendado para alças de Kevlar.

100553 GR047 Par de garras auto travantes por efeito pneumático para ensaios de tração em geotêx-

teis, não-tecidos e geogrelhas, largura máxima do corpo de prova 200mm, espessura 

de 0 a 12 mm. Acompanha pedaleira de acionamento pneumático.

20 / 2000 Tração em geotêxteis, não-tecidos e 

geogrelhas.

4

5

6

4 6

3

5
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Núm. de 
Catálogo

Ref. 
EMIC

Diâmetro 
dos Pratos

Capacidade
(kN / kgf)

Material Prato Inferior Prato Superior

100225 DP2.08 160 mm 20/2000 Aço Fixo Fixo

102227 DP2.10 160 mm 20/2000 Aço Fixo Oscilante

100229 DP2.12 160 mm 100/10.000 Aço Fixo Fixo

100231 DP2.14 160 mm 100/10.000 Aço Fixo Oscilante

100232 DP2.15 160 mm 300/30.000 Aço Fixo com Círculos 
Concêntricos

Fixo

100233 DP2.16 160 mm 1000/100.000 Aço Fixo com Círculos 
Concêntricos

Oscilante

100236 DP2.19 160 mm 600/60.000 Aço Fixo com Círculos 
Concêntricos

Fixo

100238 DP2.21 160 mm 1000/100.000 Aço Fixo com Círculos 
Concêntricos

Fixo

100239 DP2.22 100 mm 1/100 Alumínio Fixo Fixo

Os pratos de compressão circulares da EMIC são fornecidos aos pares e com acoplamentos necessários para adaptação as células de carga 
que o cliente dispor. Os pratos inferiores são sempre fixos e os superiores podem ser escolhidos nas versões fixo ou oscilante. Veja abaixo os 
modelos padrões disponíveis: 

- Pratos Circulares

Os Pratos de Compressão da Linha EMIC foram projetados para terem uma centralização perfeita com o eixo de aplicação de carga das má-
quinas universais de ensaios da Série 23. Também dispõem de uniforme superfície para as mais complexas aplicações de compressão e são 
tratados superficialmente para evitar corrosão e ferrugem.

Dentro da linha de pratos estão disponíveis os circulares e os especiais, sendo ainda que a EMIC pode fornecer pratos on-demand de acordo 
com a dimensão e capacidade que o cliente necessitar.

Par de Pratos com Superior Oscilante

Par de Pratos com Superior Fixo
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Além dos pratos circulares a EMIC oferece alguns pratos especiais para aplicações específicas, é o caso do conjunto de pratos para ensaios 
de indentação em espumas de poliuretano que são largamente utilizados no mercado nacional. Também estão disponíveis pratos com áreas 
retangulares e prato para células de carga sensíveis, feito de alumínio para um peso mínimo que não comprometa a capacidade de leitura da 
célula. 

Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100234 DP2.17 Mesa inferior para ensaio de indentação e pós fadiga em espumas, dimensões 

390x390mm, acompanhada de prato superior oscilante Ø200mm.

2 / 200 Ensaios de compressão em espuma, 

pós fadiga e identação.

100235 DP2.18 Par de placas retangulares com  dimensões de 160x260mm para ensaio de compres-

são em embalagens e tubos de pequeno diâmetro.

5 / 500 Ensaios de compressão em geral 

como tubos, embalagens, etc.

100237 DP2.20 Par de pratos fixos, dimensões 390x390mm para ensaios de caixas, embalagens e 

tubos de grande diâmetro.

50 / 5000 Ensaios de compressão em emba-

lagens, caixas, Tubos de Grande 

diâmetro, etc.

100239 DP2.22 Prato superior fixo com diâmetro de 100 mm, usinado em liga de alumínio para 

ensaios de compressão com células de carga sensíveis

1 / 100 Ensaios de compressão com uso em 

células de carga sensíveis (baixas 

capacidades).

100240 DP2.23 Prato superior oscilante com diâmetro de 100 mm, usinado em liga de alumínio para 

ensaios de compressão com células de carga sensíveis

1 / 100 Ensaios de compressão com uso em 

células de carga sensíveis (baixas 

capacidades).

1

2

3

4

- Pratos Especiais

2 3

1
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4
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Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100261 DP5.02 Dispositivo para ensaio de flexão/dobramento, largura máxima do corpo de prova 

100mm, distância entre apoios ajustável de 16 a 250mm, fornecido com apoios e 

cutelo de aplicação de carga com raio de curvatura de 3,5mm (para CP’s largura 

máxima 100mm) e 8mm (para CP’s largura máxima 60mm).

100 / 10.000 Ensaios de flexão e ou dobra-

mento em diversos tipos de 

materiais.

100262 DP5.03 Dispositivo para ensaio de flexão/dobramento, largura máxima do corpo de prova 

60mm, distância entre apoios ajustável de 16 a 500mm, raio de curvatura dos apoios 

e cutelo de aplicação de carga 8mm.

100 / 10.000 Ensaios de flexão e ou dobra-

mento em diversos tipos de 

materiais.

100263 DP5.04 Dispositivo para ensaio de flexão/dobramento, largura máxima do corpo de prova 

150mm, distância entre apoios ajustável de 50 a 250mm, diâmetro dos apoios 

50mm. Acompanha 2 cutelos de aplicação de carga de diâmetros 50mm e 100mm.

300 / 30.000 Ensaios de flexão e ou dobra-

mento em diversos tipos de 

materiais.

1

2

3

Os dispositivos de flexão da Linha EMIC são produzidos 
no Brasil e atendem a uma ampla faixa de ensaios e 
diversos tipos de materiais como plásticos e polímeros 
em geral, metais, cerâmicas, madeiras, etc.

O modelo DP5.02 foi projetado para que o usuário possa 
regular a distância de apoios com precisão já que os 
mesmos dispõem de régua graduada e guia deslizante 
por “rabo de andorinha”.

Estão disponíveis cutelos padrões mas também on 
demand, onde o cliente pode definir qual o raio de cur-
vatura que deseja. Também sob consulta são fornecidos 
cutelos para ensaios de flexão a 4 pontos. Os dispositivos de flexão EMIC atendem ensaios em polímeros, metais, cerâmicas, etc.

O modelo DP5.04 é o de maior capacidade da linha que permite ensaios de flexão e dobramento de até 300 kN (30.000 kgf) que é suficien-
te para metais e ligas metálicas.

1 2 3
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A EMIC dispõe de uma linha completa de 
dispositivos para ensaios em fixadores ou para-
fusos que podem atingir cargas de até 600 kN 
(60.000kgf). Com um projeto bastante simples 
e ao mesmo tempo robusto, os dispositivos uti-
lizam um sistema de encaixe dos fixadores que 
proporciona uma grande rapidez na manipula-
ção dos corpos de prova.

Os dispositivos dispõem de rigidez adequada 
e são tratados termicamente para se evitar 
corrosão e oxidação.

Confira abaixo os modelos disponíveis:

Dispositivos para Ensaios de Fixadores (Parafusos)

Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100213 DP1.14 Dispositivo para ensaios de cisalhamento simples em fixadores roscados metáli-

cos (parafusos), segundo a norma ASTM F606.

200 / 20.000 Fixadores em Geral (Parafusos)

105203 DP1.27 Dispositivo para ensaio de tração em parafusos. 20 / 2.000 Fixadores em Geral (Parafusos)

105204 DP1.28 Dispositivo para ensaio de tração em parafusos. 100 / 10.000 Fixadores em Geral (Parafusos)

105205 DP1.29 Dispositivo para ensaio de tração em parafusos. 300 / 30.000 Fixadores em Geral (Parafusos)

106377 DP1.30 Dispositivo para ensaio de tração em parafusos. 600 / 60.000 Fixadores em Geral (Parafusos)

4

5
7

6 8

4

5

6

7

8

Dispositivo para atendera a ASTM F606
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Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100202 DP1.03 Dispositivo para ensaio de ruptura por embutimento em filmes plásticos. 

Conforme ASTM 3787 QETM-89.

5 / 500 Para Filmes Plásticos, Embala-

gens Plásticas.

100211 DP1.12 Dispositivo para determinação do coeficiente de atrito em filmes plásti-

cos conforme a norma ASTM D1894 com base fixada por parafusos que 

permite a utilização de outros acessórios (por ex: garras para tração) sem a 

sua desmontagem.

0,1 / 10 Embalagens plásticas e de 

papel para alimentos, fraldas, e 

outros produtos que possam ter 

contato com a pele.

102979 DP1.20 Dispositivo para análise de resistência a perfuração de filmes plásticos 
conforme a norma ASTM F1306.

5 / 500 Perfuração em filmes plásticos.

103333 DP1.21 Dispositivo para análise de resistência ao puncionamento em geotêxtil e 

geomembranas conforme a norma ASTM D4833.

10 / 1000 Puncionamento de geotêxteis e 

geomembranas.

1

2

3

A Série EMIC de acessórios dispõe de alguns importantes modelos aplicados para 
ensaios em filmes plásticos utilizados em embalagens ou produtos de higiene.

Um desses ensaios é o de perfuração onde a amostra é esticada e presa em uma 
base e um punção é deslocado até a amostra para uma aplicação de carga de 
compressão até a ruptura. Desta forma através da célula de carga, o software pode 
determinar a força máxima para o estouro da amostra.  Para essa aplicação a EMIC 
oferece os dispositivos DP1.03 e DP1.20.

Outro ensaio bastante importante é o de coeficiente de atrito (DP1.12), onde é possí-
vel determinar a força de atrito de uma embalagem definindo sua lisura ou rugosida-
de. Esse recurso é muito importante para análise de empilhamento, transporte ou 
mesmo do contato com a pele de embalagens e produtos de higiene.

4

Já o dispositivo DP1.21 permite ensaios de puncionamento em geotêxtil e geomembranas que são utilizadas na contenção de solos.

1 3 4
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A EMIC dispõe de dois acessórios voltados para 
a indústria de papel e embalagens de papelão. O 
dispositivo de “Page Pull” é indicado para editoras 
de grande porte que necessitam fazer o ensaio de 
arrancamento de páginas de livros, uma exigência de 
diversos setores do governo com relação a qualidade 
dos livros a serem fornecidos para o setor público. Já 
o dispositivo para ensaio de compressão da coluna 
de papelão ondulado permite verificar a resistência 
das embalagens (caixas) para diversos produtos 
como eletrodomésticos por exemplo.

Dispositivos para Ensaios em Produtos de Papel

Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100214 DP1.15 Dispositivo para ensaio de compressão da coluna de papelão ondulado conforme 

a norma NBR 6737.

2,5 / 250 Para ensaio de papelão ondulado 

usado em embalagens

100217 DP1.18 Dispositivo para ensaio de “Page Pull” (arrancamento de páginas de livros). 2,5 / 250 Arrancamento de Páginas de Livros 

e Afins

5

6

Para ensaios de adesão, 
peel-test e outros, con-
sultar Manual de Acessó-
rios da INSTRON

O dispositivo de COF da EMIC atende perfeitamente a ASTM D1894. Juntamente com o software 

Bluehill é possível determinar os coeficientes de atrito estático e dinâmico de filmes plásticos.

5 6

2

Para ensaios de tração
em filmes plásticos a GR018 
EMIC tem excelente perfor-
mance ou consulte a garra 
pneumática 2712-081 da 
INSTRON.
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A área de ensaios em biomateriais odontológicos como próteses, 
componentes de aparelhos ordotônticos, nitinol, cerâmicas de 
restauração, pinos, resinas; é bastante diversificada no Brasil. 

A EMIC e a INSTRON dispõem de um grande número de clientes, 
sejam empresas ou pesquisadores, que realizam ensaios de 
tração, micro tração, push out, extração, flexão, cizalhamento, 
fadiga, entre outros.

Muitos destes dispositivos não são baseados em normas espe-
cíficas mas sim baseados em pesquisas científicas que foram 
adotados pela comunidade pesquisadora.
 
Confira os dispositivos mais usuais para ensaios em produtos e 
materiais odontológicos da EMIC: 

1

3

2

4
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Além dos dispositivos específicos os ensaios em materiais e produtos odontológicos muitas vezes exigem garras e acessórios diversificados 
para aplicação. São os casos dos pratos de compressão com geometria e capacidades específicas, garras para ensaios de tração em fios de 
sutura ou fios de ligas metálicas como o nitinol e outros. Consulte um de nossos engenheiros para saber como a EMIC pode equipar ainda 
mais sua máquina de ensaios.

Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100205 DP1.06 Dispositivo para ensaio de tração em resina dentária. 5 / 500 Pivô , Resina Dentária

100206 DP1.17 Dispositivo para ensaio de cisalhamento a 45º de pino (pivô) aplicado em 

resina dentária.

5 / 500 Pivô, Resina Dentária

108321 DP1.31 Dispositivo Micro Tração em CP resina dentária 1mm x 1mm. 2 / 200 Resina Dentária

108317 DP1.32  Dispositivo de ensaio de Push Out em resina dentária. 2 / 200 Pivô, Resina Dentária

1

2

3

Garras e Pratos de Compressão para materiais odontológicos

4

Pratos de diversas geometrias e capacidades além de garras diversas são aplicadas a área odontológica
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1

2

3

A EMIC é tradicional fornecedora de máquinas de ensaios para a indús-
tria de couro, calçados e acessórios de vestuário, com equipamentos nas 
principais empresas e laboratórios. 

A linha de acessórios nessa área é completa abrangendo desde o dis-
positivo de descolamento de solas (chamado “pé de moleque”) até os 
dispositivos de perfuração e rasgo em couro.

Confira os modelos de acessórios da Linha EMIC abaixo disponíveis:

4

Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100241 DP3.01 Dispositivo para ensaio de deslocamento de solas e entre solas de 
calçados conforme norma DIN 4843 e método SATRA.

5 / 500 Calçados infantis, espor-
tivos, sapatos, etc. 

100242 DP3.02 Dispositivo para determinação da ruptura e distensão da flor – 
“Lastômero”, conforme norma ABNT MB 3307.

2/200 Couros em geral

100243 DP3.03 Dispositivo para determinação da adesão do acabamento em 
couros conforme norma NBR 12835.

2 / 200 Couros em geral

100244 DP3.04 Par de ganchos para ensaio de continuação do rasgo conforme 
IUP-8 (DIN 53329) e determinação da força de rasgamento pro-
gressivo NBR 11055.

2 / 200 Couros em geral

100245 DP3.05 Dispositivo para ensaio de absorção de energia na região do calca-
nhar conforme norma ABNT NBR 12577.

20/2000 Calçados em geral

100246 DP3.06 Dispositivo para ensaio de perfuração de pregos em papelão de 
reforço conforme método CTC S 008/ME.

5/500 Calçados em geral

100247 DP3.07 Dispositivo para ensaio de resistência a dobra de papelão de refor-
ço conforme método CTC S 007/ME.

2/200 Calçados em geral

100248 DP3.08 Dispositivo para ensaio de delaminação de papelão de reforço 
conforme método CTC S 009/ME.

2/200 Calçados em geral

5

6

7

8

1 2 3 4

A EMIC dispõe de diversos acessórios para a área de couro e calçados
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Para os ensaios de tração em couro uma garra bastante adequa-
da com relação ao seu custo benefício é a Garra Auto Travante 
por Efeito de Duas Alavancas (GR001), que dispõe de excelente 
performance para prendimento do material e permite bastante 
versatilidade para o usuário.

Caso a necessidade seja ainda maior em relação a rapidez e 
versatilidade a INSTRON oferece também sua linha de garras 
pneumáticas que são o estado da arte para ensaios de tração em 
materiais como couro, borracha, plasticos e afins.

Garra para ensaio de tração em couro

Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100249 DP3.09 Dispositivo para determinação da resistência ao rasgamento por 
agulha conforme a norma DIN 53506.

2 / 200 Couros em geral

100250 DP3.10 Dispositivo para determinação da resistência a perfuração em 
palmilha a prova de perfuração conforme a NBR 12575.

2 / 200 Calçados em geral

100251 DP3.11 Dispositivo para determinação da resistência a compressão e 
tração em fivelas, enfeites e reboques/paralamas.

2 / 200 Calçados e Acessórios de  
vestuário

100252 DP3.12 Dispositivo para determinação da resitência de fixação do tacão 
segundo o método SATRA PM 108:1992 e para determinação da 
resitência ao arrancamento de salto.

2 / 200 Calçados femininos

9

10

11

12

5 6 7 8

9 10 11 12
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A Madeira é considerada um importantíssimo material usado na construção 
civil, decoração, arquitetura e acessórios. Existem uma infinidade de tipos de 
madeiras que são utilizadas nas mais variadas aplicações.

Diversos acessórios para ensaios em produtos de madeiras que são fabri-
cados no Brasil estão disponíveis na linha da EMIC, sejam para controle de 
qualidade de móveis, compensados, aglomerados, madeiras de uso estrutu-
ral ou na caracterização de madeiras para a área acadêmica. Os dispositivos 
atendem as normas NBR, ASTM, EN, JIS, etc; nos ensaios de tração, compres-
são, flexão, cisalhamento entre outros.

Além da madeira natural esses dispositivos também são utilizados na 
determinação das propriedades mecânicas da madeira sintética ou madeira 
plástica onde diversas pesquisas tem sido feitas no Brasil.

A NBR 9534 prescreve o método de ensaios para a determinação da 
resistência da colagem de compensados ao esforço de cisalhamento. 
A EMIC dispõe de garra específica para essa aplicação. Trata-se da 
garra de prendimento por efeito de duas alavancas modelo GR052 
que tem capacidade para prender corpos de prova de até 32 mm de 
espessura com resitência de até 500 kgf (5kN). 

Garra para ensaio de cisalhamento a tração em compensado (NBR 9534)

1 2 3

4 5 6

Conheça abaixo os dispositivos mais utilizados nas máquinas de ensaios EMIC para essa área:
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Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100253 DP4.01 Dispositivo para tração em corpos de prova colagem de madeira de 5x5cm. 5 / 500 Madeira Aglomerada

100254 DP4.02 Conjunto de dispositivos que permitem ensaio de dureza Janka, determinação da 
resistência superficial, determinação da resistêcia ao arrancamento de pregos e 
parafusos de topo e superfície em corpos de prova de madeira.

- Madeira em Geral

100255 DP4.03 Dispositivo para ensaio de cisalhamento em corpos de prova de madeira. 100/10.000 Madeira em Geral

100256 DP4.04 Dispositivo para ensaio de fendilhamento em corpos de prova de madeira segun-
do a norma NBR-7190 e ASTM-D-143.

20 / 2000 Madeira Caracterização

100257 DP4.05 Dispositivo para ensaio de tração perpendicular às fibras em corpos de prova de 
madeira segundo a norma NBR-7190 e ASTM-D-143.

20 / 2000 Madeira Caracterização

100258 DP4.06 Dispositivo para ensaio de tração paralela às fibras em corpos de prova de madei-
ra segundo a norma  ASTM-D-143.

20 / 2000 Madeira Caracterização

100259 DP4.07 Dispositivo para ensaio de flexão em madeira, largura máxima do corpo de prova  
50mm, distância entre apoios ajustável de 30 a 1050mm, capacidade máxima 
2000kgf. Acompanha jogos de cutelo para atendimento as normas NBR-7190, 
DINEN310, JIS A5905 e NBR-9533.

100/10.000 Madeira Caracterização

102980 DP4.08 Dispositivo para ensaio de flexão em madeira compensada para uso estrutural 
segundo a norma EN-789.

100/10.000 Madeira Compensada

102981 DP4.09 Dispositivo para ensaio de tração em madeira compensada para uso estrutural 
segundo a norma EN-789.

300 /30.000 Madeira Compensada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7 8 9

Medição de Deformação para Módulo à Compressão e Flecha à Flexão 

Para a área medeireira a EMIC também dispõe de dois impor-
tantes acessórios para medição de deformação. 

O EE08 é um extensômetro de configuração dupla que é es-
sencial para medição de módulo de elasticidade a compressão 
da madeira (mais informações na página 35). 

Já o EE05 é o Deflectômetro eletrônico que faz a medição pon-
tual da deformação e dessa forma pode fazer uma medição da 
flecha nos ensaios de flexão em madeira com elevada precisão 
(mais informações na página 38)
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Os materiais cerâmicos são altamente resistentes a força, deforma-
ção e temperatura. Para essa área a EMIC dispõe de acessórios para 
ensaios em produtos de cerâmica vermelha (telhas e tijolos), de reves-
timento (azulejos) e refratários.

Confira abaixo os principais dispositivo fornecidos para ensaios em 
nossas máquinas:

Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação 

Básica

Figura

N°

100264 DP5.05 Dispositivo para ensaio de flexão em telhas cerâmicas tipo francesa e em telhas 

cerâmicas tipo romana conforme norma NBR 15310.

20 / 2000 Cerâmica 

Vermelha

100265 DP5.06 Dispositivo para ensaio de flexão em telhas cerâmica de capa e canal conforme 

norma NBR 15310.

20/ 2000 Cerâmica 

Vermelha

10266 DP5.07 Dispositivo para ensaio de flexão em revestimentos cerâmicos conforme norma ISO-
10545 e NBR-13818 (dimensão máxima do corpo de prova a ser fornecida).

20 / 2000 Cerâmica 

Branca

103336 DP5.09 Dispositivo para ensaio de flexão, largura máxima do corpo de prova 30mm, distân-

cia entre apoios ajustável de 10 a 40mm, raio de curvatura dos apoios e cutelo de 

aplicação de carga de 1,5mm, capacidade máxima 100kgf.

1 / 100 Cerâmica 

Refratária

105161 DP5.10 Dispositivo para ensaios de flexão em corpos de prova de refratários com dimen-
sões 228 x 114 x 64mm ou 76mm segundo a norma ASTM C133-97.

5 / 500 Cerâmica 

Refratária

100271 DP6.04 Par de pratos retangulares (dimensão de 200 x 420 x 50mm), para ser utilizado 
juntamente com prato superior oscilante, (não acompanha o dispositivo), capaci-
dade máxima 100tf, que permite a realização de ensaios de compressão diametral 
em corpos de prova de concreto Diâmetro15x30cm e compressão simples em 
blocos de concreto e cerâmica de até 20 x 20 x 40cm.

1000 / 100.000 Para ensaios em 
blocos cerâmicos 
até 100.000 kgf 
(1000 kN)

1

2

3

4

5

1 2

3 4 5

6

6
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Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100270 DP6.03 Dispositivo para ensaios de compressão em corpos de prova de argamassa 
Diâmetro 5x10cm, construído de acordo com especificações da ABCP.

100/ 10.000 Argamassa em geral

- DP6.06 Dispositivo para ensaios de aderência em argamassa de revestimentos, 
conforme norma NBR13528:1995. Permite a preparação de até 10 corpos 
de prova em placa de concreto de 250x500mm.

50/ 5000 Argamassa de Revestimento

100274 DP6.07 Dispositivo para ensaios de flexão em corpos de prova prismáticos de 
cimento 4 x 4 x 16cm.

50 / 5000 Cimento

100275 DP6.08 Dispositivo para ensaios de compressão na metade do corpo de prova 
prismáticos de cimento 4 x 4 x 16cm já rompido por flexão.

200 / 20.000 Cimento

100283 DP6.16 Dispositivo para ensaio de deformação transversal por flexão de adesivos e 
argamassas segundo a norma EN12002.

1 / 100 Argamassa Adesiva

107163 DP6.20 Dispositivo especial para ensaio de argamassa de assentamento e revesti-
mento de paredes e tetos pelo método squeeze-flow, segundo norma ABNT 
NBR 15839.

20/2.000 Argamassa Adesiva

7

8

9

10

O Cimento é o principal material de construção usado como aglomerante. É usado na 
fabricação do concreto e da argamassa que é uma  das principais misturas usadas 
para união de materiais e acabamentos.  Dentro desta área a EMIC dipõe de diversos 
acessórios como os ensaios nos prismas 4X4X16 e na argamassa o CP 5X10 cm. Outros 
dispositivos bastante interessantes são os de aderência da argamassa que pode ser 
determinada pelos métodos de arrancamento ou squeeze flow. Confira abaixo os disposi-
tivos usados para realização de ensaios em Cimento e Argamassa:

Dispositivos para cimento e argamassa

11

12

7 8

9 10 11 12
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Composto por uma mistura de cimento, areia, pedra e água, além de 
aditivos; o concreto é o material composto de maior uso estrutural na 
construção civil. 

Além disso o concreto tem sido utilizado também para outras aplicações 
dispondo de diversos projetos especiais como: o concreto autoadensá-
vel, concreto polimérico, concreto translucido, concreto colorido, concre-
to com fibras, etc.

Sendo uma das primeiras áreas que a EMIC criou equipamentos para 
ensaios mecânicos (prensas de compressão), além do expertise a EMIC 
dispõe de vários dispositivos que seguem principalmente as normas 
ABNT NBR, confira abaixo:

Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100268 DP6.01 Prato superior oscilante para ensaios de compressão em corpos de 
prova de concreto DIâmetro10x20cm. Acompanha calço quando não 
houver fuso de aproximação na prensa.

1000 / 100.000 Para ensaios de compressão 
em CP 10X20cm

100269 DP6.02 Prato superior oscilante para ensaios de compressão em corpos de 

prova de concreto Diâmetro15x30cm.

2000 / 200.000 Para ensaios de compressão 
em CP 15X30cm

100271 DP6.04 Par de pratos retangulares (dimensão de 200 x 420 x 50mm), para ser 
utilizado juntamente com prato superior oscilante, (não acompanha o 
dispositivo), capacidade máxima 100tf, que permite a realização de 
ensaios de compressão diametral em corpos de prova de concreto 
Diâmetro15x30cm e compressão simples em blocos de concreto e 
cerâmica de até 20 x 20 x 40cm.

1000 / 100.000 Para ensaios em blocos de 
concreto de revestimento 
e para ensaios em blocos 
cerâmicos até 100.000 kgf 
(1000 kN)

107729 DP6.21 Par de pratos retangulares (dimensão de 200 x 560 x 100mm), para 
ser utilizado com prato superior oscilante, (não acompanha o dispositi-
vo), capacidade máxima de 200tf, que permite a realização de ensaios 
de compressão diametral em corpos de prova de concreto Diâmetro 
15x30cm e compressão simples em blocos de concreto e cerâmica de 
até 20 x 20 x 54cm.

2000 / 200.000 Para ensaios em blocos de 
concreto estruturais e para 
ensaios em blocos cerâmi-
cos estruturais até 200.000 
kgf (2000 kN)

1

2

3

4

1

2 3

4
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O Módulo de Elasticidade ou Módulo de Young é um parâmetro mecânico que 
melhor define a rigidez de um material sólido. 

No Concreto esse parâmetro também pode ser determinado e a norma mais 
utilizada no Brasil é a NBR 8522.

Para realização desse ensaio é necessário um sistema de malha fechada 
(Closed looping) onde a máquina ou prensa deve ser servo controlada com sof-
tware que gerencia os dados através da leitura de carga e deformação durante 
o ensaio.

No caso da deformação, o aparelho utilizado é o extensômetro eletrônico. A 
EMIC dispõe do extensômetro EE08 que trabalha com a medição de defor-
mação nas duas extremidades do corpo de prova. Veja mais informações na 
página 35 desse guia.

Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Capacidade

(kN / kgf)

Aplicação Básica Figura

N°

100267 DP5.08 Dispositivo para ensaio de flexão em telhas de concreto conforme 
norma ABNT NBR 13858-2.

100 / 10.000 Telhas de Concreto

100272 DP6.05 Dispositivo para ensaios de flexão a quatro pontos em corpos de prova 

prismáticos de concreto 15 x 15 x 75cm.

1000 / 100.000 Flexão em vigas de concreto

100284 DP6.17 Conjunto de Calços para realização de ensaios em “pavers” de 40, 45, 
60, 80 e 100mm de altura.

2000 / 200.000 Compressão em pisos de 
concreto

5

6

7

NBR 8522 (Módulo do Concreto)

Dependendo do “traço” do concreto o engenheiro pode ajustar a resistência, peso, forma e durabilidade adequando suas características de 
fabricação com as de projeto. Uma das aplicações mais recentes de ensaios em produtos de concreto é o teste em pisos intertravados ou pa-
vers que acabou sendo bastante utilizado devido a grande quantidade de empresas que surgiram nesse setor nos últimos anos. Para ensaios 
em pavers a EMIC dispõe do dispositivo modelo DP6.17 (Figura 7).

5 6 7
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Já pensou em equipar um laboratório de ensaios mecânicos com um único 
equipamento que permita ensaios tração, compressão, flexão em metais, plás-
ticos, cerâmicas, cimento, argamassa, madeira, e concreto? Essa é a proposta 
dos Sistemas de Ensaios EMIC. 

O equipamento funciona com Duas Estruturas de Reação. A primeira, e 
principal, é a Série 23. A segunda é a Estrutura de Compressão de 2.000kN. 
O conjunto é controlado pelo software BLUEHILL da Instron, sendo que a 
Estrutura de Compressão necessita de um detalhe a mais: o Dispositivo de 
Comando Servo Hidráulico que através da “Teoria de Pascal” e dos “Vasos 
Comunicantes” possibilita que o Bluehill possa controlar a movimentação do 
pistão da estrutura e controlar a força aplicada.

- O que é e como funciona?

Sistema de Ensaios: Estrutura Universal da Série 23 + Dispositivo de Comando Servo + Estrutura de Compressão de 2.000kN + Software Bluehill.

- Dois Equipamentos em Um: Economia e Versatilidade
Com o arranjo proposto é possível fazer uma diversidade de ensaios em um 
único equipamento, trazendo economia de custo e de espaço no laboratório; 
permitindo que os alunos possam aprender e os professores pesquisar as 
propriedades de uma infinidade de tipos de materiais.

Máquina Universal Série 23: Com Dois ou Três Campos de Ensaios, permite 
acoplamentos de dispositivos diversos para ensaios em metais, polímeros, 
cerâmicas, argamassa, cimento, madeiras.
Estrutura de 2.000kN: Permite a realização de ensaios em concretos sejam 
compressão simples, módulo de elasticidade, blocos estruturais ou de revesti-
mento, pavers, flexão em vigas, compressão diametral, prismas, etc.
BLUEHILL: Através do sistema “Closed Loop” (Malha Fechada) faz toda a parte 
de gerenciamento de dados, controlando de forma direta a Série 23 e de 
forma indireta (com o dispositivo de comando servo) a Estrutura de 2000 kN. 
Além de registrar resultados, criar curvas de ensaios, permitir exportação de 
dados e muito mais.

TEST PROFILER: Controle de ensaio em blocos de forma simples.

Ensaio de Módulo do Concreto de Forma Automática

Sistemas de Ensaios EMIC
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- Estrutura de Compressão de 2000 kN (EMIC AC6.08)

- EXTENSÔMETROS: Módulo de Elasticidade e Tenacidade do Concreto
Para realização de ensaios de módulo e tenacidade do concreto é de extrema importância o uso de extensômetros para permitir o controle 
preciso de aplicação de carga e também para aquisição de pontos de deformação que permitam um cálculo adequado dos resultados de 
ensaios. A EMIC dispõe do extensômetro EE08 para o Módulo e do deflectômetro EE12 para a Tenacidade, ambos com configuração dupla. 

A Estrutura Auxiliar de Compressão para Concreto AC6.08 da 
EMIC foi projetada para suportar ensaios até 2.000kN (200 
Toneladas). Com rigidez adequada para ensaios em concreto, 
essa estrutura tem espaçamento vertical de 610mm que pos-
sibilita além dos ensaios em corpos de prova tradicionais como 
os de geometria Ø15X30 cm, Ø10X20 cm, também os ensaios 
em blocos de concreto e o chamado prisma cheio para blocos 
estruturais de concreto ou cerâmica.

Seu projeto com duas colunas cilíndricas permite visualização 
perfeita para análise de falhas pelo operador. O retorno por mo-
las auxilia no controle de aplicação de carga nos ensaios de mó-
dulo do concreto pois permite uma resposta rápida de retorno.

A Estrutura dispõe de entrada de óleo para acoplamento hidráu-
lico do dispositivo de comando servo hidráulico da EMIC

Detalhe da Entrada de Óleo 
na Estrutura de 2000 kN

Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Faixa de 

Medição (mm)

Bases (L0)

(mm)

Figura

N°

103823 EE08

Extensômetro eletrônico para medição de pequenas deformações em corpos de prova 

rígidos, configuração dupla com sensores independentes para medição em cada lado do 

corpo de prova e caixa de equalização para obtenção do sinal de deformação média.Para 

ensaio de Módulo de Elasticidade do Concreto NBR 8522 ou da Madeira NBR 7190.

0,0001 - 2,5000 50, 100 e 150

109309 EE12

Deflectômetro eletrônico para medição de pequenas deformações em corpos de prova 

submetidos a flexão, configuração dupla com sensores independentes para medição em 

cada lado do corpo de prova e caixa de equalização para obtenção do sinal de deformação 

média. Para ensaio de Tenacidade do Concreto.

0,001 - 12,500 _

1

2

1 2

Instrumentação Eletrônica da 
Série 23 permite uso de 

2 canais de deformação simultâneos
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O Dispositivo de Comando Servo Hidráulico é um pistão de alta precisão confeccionado para 
proporcionar o controle da Estrutura de Compressão (AC6.08) pelo software BLUEHILL. Com 
esse dispositivo o software aplicativo da INSTRON pode aplicar cargas através dos Teoremas 
de Pascal e dos Vasos Comunicantes, já que a força aplicada é amplificada e transferida 
hidraulicamente para a Estrutura de Compressão. O controle é auxiliado pela Célula de Carga 
instalada na Estrutura de 2000 kN e pelo Extensômetro Eletrônico (EE08 ou EE12) que 
fazem parte do arranjo de malha fechada gerenciado pelo BLUEHILL.

Os Dispositivos de Comando Servo Hidráulicos dispõem de um sistema mecânico de recuo 
para afastá-los do campo de ensaio quando os mesmos não estiverem em uso, assim pro-
porcionando ao operador usar a Série 23 para utilização de outros dispositivos.

- Dispositivo de Comando Servo Hidráulico

Sistema de recuo do Dispositivo 
para parte traseira da Máquina 
Universal quando não em uso.

Saída de óleo do Dispositivo para ser 
acoplado na entrada de óleo da 

Estrutura de 2000kN.

Detalhe de montagem do Dispositivo 
numa Máquina Universal da Série 23

DP1.23

DP1.24

DP1.25

DP1.26

- Modelos Disponíveis:

Teoremas de Pascal e dos Vasos Comunicantes
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- Configurações Disponíveis de Sistemas de Ensaios

Código
Ref.

Estrutura Universal
Série 23

Estrutura de 
Compressão 

2000kN

Dispositivo de 
Comando Servo 

Hidráulico

Software de con-
trole, aquisição e 

tratamento de dados

Acessórios p/ Ensaios
Disponíveis para os 

Sistemas
SISTEMA 200/2000 23-200

AC6.08
(Ref.: 100069)

DP1.23
(Ref.: 104892)

BLUEHILL 3
(Ref.: 2450-100)

COM MÓDULO TEST 
PROFILER

(Ref.: 2450-130F1)

MÓDULO OPCIONAL:
TESTCAM

(Ref.: 2450-130G1)

Toda Linha de 
Acessórios 

INSTRON e EMIC

SISTEMA 300/2000 23-300 DP1.24
(Ref.: 105200)

SISTEMA 600/2000 23-600 DP1.25
(Ref.: 105201)

SISTEMA 1000/2000 23-1MN DP1.26
(Ref.: 105202)

SISTEMA 200/2000: 23-200 + AC6.08 + DP1.23 + BH3 C/ 
TEST PROFILER

SISTEMA 300/2000: 23-300 + AC6.08 + ACESSÓRIOS + 
BH3 C/ TEST PROFILER

Complete o Sistema de Ensaios com uma infinidade de acessórios:
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O Deflectômetro eletrônico EE05 da EMIC é um dispositivo projetado para 
medir deformações em pontos específicos do corpo de prova. 

Além de proporcionar mobilidade, pois seu design permite que se possa 
medir pontos em locais variados, dipõe de sistema articulado para ajuste 
vertical, radial e angular que o torna mais versátil que os tradicionais LVDTs.

O Deflectômetro da EMIC é fornecido com duas bases sendo uma circular 
com circulos concêntricos que facilita o correto possicionamento do corpo 
de prova à compressão e um apoio guia auxiliar para ensaios de flexão. 

Também é fornecido uma mala/estojo para colocação das partes constituin-
tes do EE05 colaborando para guarda e segurança do dispositivo.

- Medição de Deformação Localizada

Núm. de 

Catálogo

Ref. 

EMIC

Descritivo 

Simplificado

Faixa de 

Medição (mm)

Aplicação Básica

100334 EE05

Deflectômetro eletrônico para medição de pequenas deformações em 
corpos de prova submetidos a compressão e/ou a flexão. Sistema com 
articulações na vertical, radial e angular para acoplagem em pontos 
específicos do corpo de prova. Fornecido com: 1) base circular com cír-
culos concêntricos para fixação no centro de força da máquina 2) base 
de apoio auxiliar para determinação da flecha em ensaios de flexão.

0,001 - 12,500 mm

Ensaios de Compressão e/ou Flexão 
na medição de pontos específicos de 
deformação do corpo de prova.

O EE05 é fornecido com mala/estojo para guarda 
de suas partes constituintes

Sistema com articulações proporciona
versatilidade ao EE05

EE05 medindo deformações em um ensaio de 
Coxim Automotivo

Montagem com base de apoio auxiliar para 
ensaios de flexão
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Apesar das máquinas universais de ensaios e prensas de 
ensaios de compressão não serem equipamentos causado-
res potenciais de acidentes de trabalho, alguns ensaios em 
materiais críticos podem criar estilhaços após a ruptura. Para 
esses casos a EMIC disponibiliza proteções em acrílico que 
protegem o operador durante os trabalhos com a máquina.

Veja abaixo as proteções que temos disponíveis para a Série 
23 e Linha PC.

Proteções

Núm. Catálogo Ref. EMIC Descritivo Simplificado

105192 AC1.15 Proteção frontal em lexan contra estilhaços para ser montado nos equipamentos 23-5D, 23-10, 23-20, 23-30 e 23-50.

105193 AC1.16 Proteção frontal em lexan contra estilhaços para ser montado nos equipamentos 23-100.

105194 AC1.17 Proteção frontal em lexan contra estilhaços para ser montado nos equipamentos 23-200.

105195 AC1.18 Proteção frontal em lexan contra estilhaços para ser montado nos equipamentos 23-300.

104826 AC1.19 Proteção frontal em lexan contra estilhaços para ser montado nos equipamentos 23-600.

105196 AC1.20 Proteção frontal em lexan contra estilhaços para ser montado nos equipamentos 23-1M.

105197 AC1.21 Proteção em lexan contra estilhaços para ser montado nos equipamentos PCM100C/PCE100C.

105199 AC1.23 Proteção frontal em lexan contra estilhaços para ser montado nos equipamentos PC200C/PC200CS/AC6.08.

Sistema Interlock:
A EMIC através da INSTRON U.S. dispõe de recursos para implementação do sistema interlock para as máquinas da Série 23, com ou sem 
possibilidade de continuação do ensaio após seu acionamento. A instrumentação eletrônica da Série 23 dipõe de entrada para chaveamento 
de segurança. Quando a proteção é aberta manda um comando para a máquina desativando o movimento. Para mais informações entre em 
contato com nossos engenheiros de vendas ou agentes.
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