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Resumo: Objetivo deste trabalho é realizar a medição 
geométrica do penetrador esferocônico de diamante, 
utilizado para medição de dureza Rockwell, descritos pela 
norma NBR NM-ISO 6508 – partes 1, 2 e 3 [1, 2, 3], através 
de sistemas diferentes dos propostos a isso. Mostrar 
resultados da calibração direta e a análise de seu 
desempenho pelo método de calibração indireta do 
penetrador de acordo com a norma NBR NM-ISO 6508-
parte 2. 

 
Palavras chave: Dureza, Penetradores de dureza, Dureza 
Rockwell. 

1. INTRODUÇÃO 

Em ensaios de dureza, é notória a identificação do 
penetrador como uma das principais partes do sistema para 
realizá-los. Este trabalho apresenta resultados de 
comparações da medição das características geométricas do 
penetrador esferocônico de diamante utilizado em ensaios 
Rockwell. 

A característica mais difícil de ser mensurada é o raio da 
ponta do cone de diamante que tem valor nominal de 200 
µm. Historicamente, a única forma de medir era por 
projeção óptica e as tolerâncias para essa medição eram 
maiores que as atuais, presentes nas versões antigas das 
normas ASTM E18-74/79/84 [10] e ISO R716-1968 [11]. 

A metodologia para medição dos parâmetros destes 
penetradores vem evoluindo desde a década de 80 com 
desenvolvimento de diferentes técnicas e instrumentos [4].  

Atualmente, existem muitas formas de mensurar as 
características de um penetrador de dureza, tais como, 
medições por contato (apalpação mecânica, medições de 
perfil e escaneamento mecânico) e medições sem contato 
(interferométricas, escaneamento eletrônica e escaneamento 
de força atômica).  

Na maioria dos casos, os resultados desses parâmetros 
são expressos pelo raio da ponta e o ângulo entre as faces do 
cone de diamante. Contudo, esses valores não descrevem as 
características do penetrador por completo [5]. 

Existem dois métodos para verificação dessas 
características: métodos indireto e direto. O método indireto 
analisa a performance do penetrador através das 
profundidades de penetração em blocos de dureza com 

valores e escalas diferentes, figura 1. Alguns estudos 
comparativos mostram que, através do método indireto, as 
características do penetrador de diamante são totalmente 
representadas, sendo possível a análise em toda superfície de 
contato. O mesmo não ocorre no método direto, devido à 
verificação ser realizada em 8 seções distintas da mesma 
área de contato do cone [6].  

 

 
 

Figura1.: Profundidades de impressões Rockwell 

 
As particularidades de cada penetrador influem 

diretamente nos resultados da calibração dos blocos-padrão, 
quando diferentes valores absolutos de dureza podem ser 
atribuídos ao mesmo material se utilizados dois penetradores 
com geometria distinta [7]. 

Devido ao comportamento de cada material, a norma 
NBR NM-ISO 6508 - 3 estabelece os valores e faixas de 
dureza dos blocos utilizados para calibração indireta do 
penetrador, tomando como referências o material mais 
macio e o mais duro, a fim de determinar a maior e a menor 
profundidade alcançadas respectivamente. Assim, a 
calibração desses penetradores está diretamente relacionada 
à exatidão dos resultados de dureza obtidos em um ensaio, 
por isso a importância do conhecimento de sua geometria e 
de seu desempenho. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para realizar as medições do penetrador padrão de 
dureza do foram utilizados três sistemas distintos: uma 
Máquina de Medir por Coordenedas (MMC) (Legex 9106, 
Mitutoyo, Japão), pertencente ao Laboratório de Metrologia 
Dimensional – LAMED/INMETRO, um Sistema Primário 
de Calibração de Penetradores de Dureza Gal Indent e o 
Padrão Primário de Dureza HSM (LTF S.p.A, 



Antegnate/Itália), pertencentes ao laboratório de força – 
LAFOR/INMETRO.  

O GalIndent opera com dois sistemas anexos, Barra-
Seno e Mesa Rotatória. O Barra-Seno é utilizado para 
medição do ângulo entre as faces, retilineidade e 
ortogonalidade do cone. O microscópio integrado ao sistema 
com aplicação metrológica é equipado com objetivas 
interferométricas, onde o feixe de luz é dividido em dois 
feixes, um é refletido pela superfície observada e enviado 
para câmera acoplada ao microscópio e o outro vai 
diretamente para o campo de observação da câmera. Os dois 
feixes inicialmente separados são recompostos e é formado 
um padrão de interferência com franjas claras e escuras em 
conseqüência da superposição dos feixes que percorreram 
diferentes caminhos ópticos, o feixe refletido tem um atraso 
de fase em relação ao outro.  

Por esse fenômeno físico é possível a reconstrução da 
geometria de uma superfície observada, analisando as 
franjas de interferência formadas, onde estas representam o 
local geométrico que se encontram no eixo normal ao eixo 
óptico. 

A Mesa Rotatória é utilizada para caracterizar a ponta 
esférica do penetrador Rockwell. Tem como princípio de 
funcionamento girar o penetrador em um eixo fixo com raio 
nominal conhecido e detectar deslocamento do perfil através 
de um transdutor de deslocamento linear também com ponta 
esférica em relação e uma referência de rubi com diâmetro 
nominal de 400 µm  anteriormente medida e assumida como 
“zero” do sistema. Esta operação é realizada para 8 seções 
com eixos pré definidos pelo software GalIndent para 
definição geométrica da ponta avaliada, dando  como 
resultado um raio médio da extremidade esférica. Este 
sistema é equipado com mancais de ar comprimido para 
eliminar atrito, não uniformidade na rotação da mesa e/ou 
variação de rotação sobre o mesmo eixo devido a forças 
externas [8].  

O novo sistema utilizado para medição do raio foi a 
Máquina de Medir por Coordenadas, que tem como 
princípio de medição tocar o penetrador em vários pontos 
em um único sentido e eixo, obtendo, através do software da 
máquina, um arco de circunferência para medição do raio e 
do ângulo da ponta do penetrador [9]. Para escaneamento do 
penetrador foram utilizados os parâmetros de funcionamento 
da máquina com valores  presentes na figura 2. 

Figura 2.: Parâmetros utilizados na medição na MMC. 

 
Para o software iniciar a medição é realizado um 
procedimento de centrallização do apalpador e do 
mensurando, em que são determinados 3 pontos em torno do 
corpo do penetrador para a determinação do centro deste. 

Após, utilizando um apalpador com esfera de 0,5mm de 
diâmetro, o software realiza um escaneamento da superfície 
passando sobre o centro determinado (figura 3). Para o 
cálculo do diâmetro são selecionado os pontos medidos 
referentes a extremidade do penetrador e realizada a 
“plotagem” de uma circunferência ideal que os contém, 
sendo assim determinado o valor do raio da ponta. 

Figura 3.: Pontos medidos na superfície do penetrador de dureza. 

 

3. RESULTADOS 

   Os parâmetros definidos pelas normas NBR NM-ISO 
6508-parte foram utilizados como referência,  com valores e 
tolerâncias citados abaixo: 

Para verificação direta do penetrador: 

- A superfície do cone de diamante e da ponta esférica deve ser 
polida para a uma profundidade de penetração de 0,3 mm e 
devem se encontrar de maneira verdadeiramente tangencial. 
Ambas as superfícies devem estar livres de defeitos. 

- Ângulo entre as faces de 120º ± 0,35º; 

- Os desvios na retitude da geratriz do cone de diamante, 
adjacente à junção, não deve exceder 0,002 mm em um 
comprimento mínimo de 0,4 mm. 

- O ângulo entre o eixo do cone de diamante e o apoio do 
penetrador (normal à superfície de assentamento) não deve 
exceder a 0,5º; 

- A distância entre os círculos concêntricos não podem ser maior 
que 0,004 mm. Cada valor deve estar dentro de (0,2 ± 0,015) 
mm. O valor médio de no mínimo quatro valores deve estar 
dentro (0,2 ± 0,01) mm 

Para verificação indireta e análise de desempenho do 
penetrador:  

Tabela 1.: Valores de dureza para diferentes escalas.  

Escala 
Valor aproximado 

de dureza (± 3) 

HRC 23 

HRC 55 

HR45N 43 

HR15N 91 

 

 



No presente trabalho, os resultados medidos no GalIndent  
(Padrão Primário de Calibração de Penetradores  de 
diamante Rockwell e Vickers) foram utilizados como 
referência.  

O outro sistema foi utilizados para obtenção somente do 
raio médio ponta.  

A medição do raio no GalIndent é realizada através do 
contato entre a extremidade de um Transdutor de 
Deslocamento Linear (LVDT) e a extremidade do 
penetrador como citado nos pricípios de medição em 
Materiais e Métodos. A partir da centralização dos eixos 
cartesianos X, Y e Z por meio de uma mesa rotatória com 
deslocamento de –45º a 45º (raio nominal) são realizadas a 
caracterização da ponta em 8 seções. A figura 3 mostra o 
valor obtido da calibração direta do penetrador em uma das 
seções, onde o  sistema LVDT/mesa rotatória  realizou o 
escaneamento da ponta do diamante plotando um gráfico do 
perfil com faixa de –30º a 30º na tela do computador. 
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Figura 5.: Gráfico da medição do raio em uma das interfaces do 
cone (0º-180º). 

O mesmo processo é repetido para todas as interfaces dando 
origem a tabela 2 onde é mostrado o raio médio. 

Tabela 2.: Valores medidos na Mesa Rotatoria/GalIndent – calibração 
direta do penetrador padrão de dureza. 

Obs.: Os valores em vermelho não foram utilizados neste trabalho.  

A calibração indireta do penetrador é realizada através 
do desempenho deste utilizando blocos padrão com valores 
pré definidos por norma (tabela 1). Os valores obtidos nesta 
calibração são citados nas tabelas 3 e 4. 

Tabela 3.: Valores de blocos de dureza utilizados para verificação 
indireta do penetrador.  

Escala 
Valor aproximado 

de dureza (± 3) 
Valor medido de 

dureza 

HRC 23 21,76 

HRC 55 55,29 

HR45N 66 65,74 

HR15N 91 90,46 

 

Tabela 4.: Valores medidos na calibração indireta do penetrador 
padrão de dureza. 

Seção Raio em µm 

0°-180° 194,5 

30°-210° 192,2 

45°-225° 193 

75°-255° 194,8 

90°-270° 195,9 

120°-300° 193,8 

135°-315° 192,6 

165°-345° 193,6 

Média 193,80 

desvio padrão 1,229401713 

 

A tabela 5 mostra os valores de diâmetro e raio médio 
medidos com a MMC. 

Tabela 5.: Valores medidos na MMC 

Número de pontos 
479 

No. de pontos selecionados 
20 

Diâmetro 
0,376819 

desvio padrão 
0,001100 

No. de pontos selecionados 
9 

Diâmetro 
0,382758 

desvio padrão 
0,000523 

  
 

Número de pontos 
843 

Diâmetro 
0,376712 

desvio padrão 
0,000696 

No. de pontos selecionados 
32 

Diâmetro 
0,448049 

desvio padrão 
0,000305 

No. de pontos selecionados 
12 

 

 

 



4. DISCUSSÕES  

Como forma de avaliar os resultados obtidos utilizando a 
máquina de medir por coordenadas, foi utilizada a 
ferramenta estatística chamada: Teste de hipóteses e 
significância. 

O teste de hipóteses e significância tem com objetivo nos 
levar a uma decisão a respeito de uma determinada situação. 
Neste caso estamos avaliando a capacidade da MMC para a 
medição do padrão em questão.  

Para se chegar a uma decisão utilizando o teste de 
hipóteses é necessário que sejam estipuladas suposições 
sobre o processo envolvido. E como conclusão devemos 
dizer se as suposições são verdadeiras ou falsas. 

Em um teste de hipóteses é necessário considerar alguns 
erros que podem ser cometidos neste tipo de analise. Esses 
erros são considerados como erro do tipo I, quando 
rejeitamos uma hipótese que é de fato verdadeira, e erro do 
tipo II, quando aceitamos a hipótese que de fato é falsa. 

Ao realizar um teste de hipóteses, a probabilidade de se 
obter um erro do tipo I é chamada de nível de significância. 
No teste realizado neste trabalho foi adotado um nível de 
significância de 0,05, por ser o mais usual [12]. 

 No teste de hipóteses realizado foi adotada como 
hipótese nula o valor de 0,2 mm (H0 = 0,2), que é o valor de 
referencia para o diâmetro da ponta de penetradores 
esferocônicos. 

Para testar a hipótese H0 foi utilizada a equação 1, onde 

X é a média dos valores obtidos na MMC, µ é o valor de 
referencia da norma e n o tamanho da amostra e 

)1/( −= nnS , considerando s um parâmetro utilizado para 

pequenas amostras. 

n
X

T

S
⋅

−
=

^

µ                                                                 (1) 

Através da equação 1, e os resultados obtidos nas 
medição o valor de T encontrado foi 0,003. Este valor aceita 
a hipótese H0 uma vez que o intervalo t para o nível de 
confiança de 0,05 com 3 graus de liberdade é 3,18. 

 

5. CONCLUSÃO 

Através dos resultados obtidos no teste de hipótese, 
concluímos que a metodologia para a medição de 
penetradores esferoconicos utilizando MMC foi satisfatória, 
uma vez que a hipótese nula escolhida foi aceita. A partir de 
uma análise completa, poderá ser criada uma metodologia 
de manutenção e verificação intermediária do método 
primário, utilizando os valores medidos em outros sistemas. 
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