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1. Segurança e responsabilidade

1.1 Precauções de segurança e uso
Este manual contém informações importantes relativas à segurança, uso e manutenção do  
RockSchmidt. Leia o manual atenciosamente antes de utilizar o instrumento pela primeira vez. 
Guarde este manual em local seguro para consultas futuras.

1.2 Responsabilidade e garantia
Os "Termos e condições gerais de venda e fornecimento" da Proceq aplicam-se em todos os 
casos. Reivindicações de garantia ou responsabilidade em consequência de lesões pessoais ou 
danos materiais não se sustentam quando decorrerem de uma ou mais das seguintes causas:

• Falha ao utilizar o instrumento conforme sua designação de acordo com a descrição neste 
manual.

• Verificação de performance incorreta para operação e manutenção do instrumento e seus 
componentes.

• Não efetuar as operações conforme se encontram descritas no manual de instruções quanto 
à verificação de performance, operação e manutenção do instrumento e de seus componen-
tes.

• Modificações estruturais não autorizadas no instrumento e seus componentes.
• Dano sério resultante de corpos externos, acidentes, vandalismo e força maior.

Todas as informações contidas nesta documentação são apresentadas de boa fé e com a certeza 
de estarem corretas. A Proceq SA não dá garantias e exclui-se de toda a responsabilidade relativa 
à completitude e/ou precisão da informação.

1.3 Instruções de segurança
O equipamento não deve ser operado por crianças ou qualquer pessoa sob influência de álcool, 
drogas ou preparados farmacêuticos. Qualquer pessoa que não esteja familiarizada com este ma-
nual deve ser supervisionada quando estiver utilizando o equipamento.

1.4 Etiquetas
Estes símbolos estão presentes em todas as observações de segurança importantes usadas neste 
manual.

OBSERVAÇÃO! Este símbolo identifica uma informação importante.

Utilização correta
O instrumento apenas deve ser usado para o objetivo a que se destina conforme descrito neste 
manual.
Somente substitua peças defeituosas por peças originais da Proceq.
Somente devem ser conectados ou instalados acessórios expressamente aprovados pela Proceq. 
Caso sejam instalados ou conectados outros acessórios ao instrumento, a Proceq não aceitará ser 
responsabilizada e a garantia do produto perde a validade.
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2. Instruções preliminares

OBSERVAÇÃO! Quando fornecidos, os conjuntos de baterias não estão totalmente 
carregados. Antes de usá-los, carregue a bateria completamente. A fim de prevenir que 
a bateria seja danificada, evite descarregá-la demais ou guardá-la durante períodos 
prolongados quando estiver descarregada. Guarde a bateria em temperatura ambiente 
e carregue a bateria totalmente pelo menos uma vez por ano.

2.1 Noções básicas do RockSchmidt
No caso de alerta de bateria fraca, ainda será possível registrar aproximadamente 100-200 medi-
ções. Para recarregar a bateria, ligue o RockSchmidt ao carregador ou ao PC. Aproximadamente 
90 minutos de carga bastarão para recarregar totalmente o seu RockSchmidt.

Power ON (Ligar)
Aperte o botão SELECIONAR para ligar o aparelho.

Êmbolo Entrada USB Display LCD Botão SELECIONAR

Verifique a calibração do martelo
Verifique regularmente a calibração do martelo conforme descrito no capítulo 8.

Dar um reset
Caso seja necessário resetar o aparelho, efetue uma medição com o botão SELECIONAR pressionado.
Isto resetará todas as configurações de parâmetro à condição de fornecimento de fábrica.
Se o seu aparelho estiver totalmente descarregado, dê um reset após a recarga.

Power OFF (desligar)
O RockSchmidt se desligará automaticamente após 5 minutos de inatividade.

Padrões e diretrizes aplicadas
Os padrões e diretrizes a seguir foram aplicados no RockSchmidt para determinar o valor do rebote:
• ISRM (Aydin A: método sugerido pelo ISRM para determinar a dureza do esclerômetro Schmidt: 

Versão revisada. Int J Rock Mech Mining Sci (2008), doi:10.1016/j.ijrmms.2008.01.020) 
• ASTM D 5873 (Método de ensaio padrão para a determinação da dureza da rocha através do 

método do esclerômetro). 

Energia de impacto
O RockSchmidt tipo N tem energia de impacto padronizada de 2,207 Nm. É especialmente apro-
priado para ensaios em campo.
O RockSchmidt tipo L com energia de impacto de 0,735 Nm é mais apropriado para ensaios em 
núcleos.
Ao realizar ensaios em núcleos com qualquer um dos tipos de martelo, eles devem estar firmemen-
te fixos. Consulte os dois documentos mencionados acima a fim de obter orientações acerca do 
suporte de amostra apropriado.
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2.2 Componentes do RockSchmidt 

Módulo totalmente eletrônico

      
Carcaça

      
Módulo totalmente mecânico do tipo N

Peças

1 Botão SELECIONAR 7.1 Encaixe da bateria incl. bateria

2 Tampa para a porta USB 8 Módulo mecânico completo

4 Êmbolo completo 9 Barra guia do martelo e disco guia

5 Manga guia completa 10 Mola de impacto

6 Carcaça 11 Suporte da mola de carga completa

7 Módulo eletrônico completo 12 Mola de carga

13 Massa do martelo
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2.3 O Display do RockSchmidt

Impacto 
único 

Estatísticas Revisão  Conv. Curva Unidades Fator de correção

Um display típico após uma medição mostra:
                      

Uma escala pseudo-analógica imitando a agulha na indicação mecânica.
O valor de rebote atual com um número de dois e meio dígitos.
Um contador que exibe o número atual de medições válidas numa série de medições.

Caso seja exibida uma advertência de bateria ou de energia de impacto baixas (veja capítulo 8), 
aparecerá entre o símbolo "R" e o valor de rebote.

2.4 Filosofia da interface do usuário
Estas ações simples são as únicas necessárias para navegar pelo menu, configurar o RockSchmidt, 
realizar medições e revisar resultados e configurações.

INCLINAR Inclinar o dispositivo significa elevar o lado esquerdo (o lado do êmbolo) do dispo-
sitivo para rolar até os ícones à esquerda do ícone "centralizado" ou elevar o lado 
direito do dispositivo (lado da tecla SELETOR) para rolar até os ícones do à direita 
do ícone "centralizado".

ROLAR Rolar o dispositivo significa que o mesmo permanece na posição horizontal, mas o 
display é rolado na sua direção ou afastando-o de você.

SELECIO-
NAR

Aperte o botão SELECIONAR.

TIP Aperte o êmbolo um pouco, mas não a ponto de disparar.

MEDIÇÃO Pressione o êmbolo até que dispare.
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2.5 Preparação de amostras
Quando efetuar medições de rebote em amostras de núcleo, ASTM e ISRM recomendam o uso de 
um suporte de amostras pesado a fim de prevenir o dano aos núcleos durante o impacto. O ideal 
é que possua uma entrância semicircular do mesmo diâmetro que o núcleo, mas também pode ser 
uma entrância com formato em V.

Consulte as diretrizes listadas no capítulo 2.1 com relação a mais detalhes acerca da preparação 
da amostra e dos suportes de amostra apropriados.

Quando efetuar ensaios em campo pode ser necessário alisar a superfície de teste usando a pedra 
esmeril fornecida. No entanto, observe que isso poderá afetar o resultado do ensaio. Mais informa-
ções sobre isso encontram-se num estudo da Universidade de Oxford através do site da Proceq "O 
uso dos esclerômetros Schmidt e Equotip para a avaliação de dureza da rocha na geomorfologia e 
ciência do patrimônio: uma análise comparativa".

2.6 Uso correto do martelo de teste
Realize alguns impactos de teste com o RockSchmidt antes de fazer quaisquer medições que você 
irá avaliar. O modo de impacto único é útil para este objetivo. Realize uma verificação na bigorna 
de teste.

O número de medições de teste necessárias para um número 
de rebote válido é definido nas diretrizes. A não ser que es-
teja usando o modo de grau de intemperismo, normalmente 
serão no mínimo 10 impactos. Os impactos isolados devem 
ser separados por no mínimo a largura do êmbolo. Assegure-
se que o esclerômetro esteja perpendicular à superfície de 
teste. Empurre o martelo de teste contra a superfície de teste 
em velocidade moderada até que a medição seja efetuada.

OBSERVAÇÃO! O êmbolo gera um recuo quando dispara. Sempre segure o martelo 
RockSchmidt com ambas as mãos, perpendicular à superfície de teste, antes de efe-
tuar o disparo do impacto!
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3. Configurações opcionais
Após selecionar cada uma das configurações opcionais definidas abaixo será solicitado confirmar 
ou cancelar a configuração.

3.1 Unidades 

OBSERVAÇÃO! Somente é possível selecionar uma unidade diferente da padrão "R" 
se tiver sido selecionada uma curva de conversão UCS ou módulo E. (veja capítulo 3,3)
Caso esteja selecionado grau de intemperismo como método estatístico, então R é automa-
ticamente configurado como valor padrão.

Selecione as unidades para a estimativa de resistência à com-
pressão uniaxial UCS ou do módulo de elasticidade. 
R, N/mm2, MPa, GPa, psi,

OBSERVAÇÃO! Em função da diferença por ordem 
de magnitude, GPa apenas pode ser selecionado 
para conversões de módulo de elasticidade.

3.2 Estatísticas

Selecione um método de estatísticas pré-definido

WG, ASTM, ISRM, Mediana, Média, Usuário

O método GI (grau de intemperismo) requer que sejam efetuados dois impactos exatamente no 
mesmo local de teste. A diferença entre os dois valores de impacto é calculada e exibida. Consulte 
a diretriz ISRM para obter uma explicação completa.

O método ASTM D 5873 requer 10 medições das quais se calcula a média. Impactos isolados que 
difiram mais do que 7 da média calculada são descartados e é calculada uma média nova a partir 
dos valores restantes.
Caso tenha sido selecionada uma curva de conversão, inclinar o instrumento exibe o UCS na uni-
dade selecionada.

O método ISRM requer 20 medições sem deletar os valores atípicos. Uma série pode ser finaliza-
da prematuramente caso qualquer uma das 10 medições subsequentes diferir em ±2. Ao final, o  
RockSchmidt calcula a média e a faixa. Se tiver sido baixado para um PC, o RockLink também cal-
cula a mediana e o modo. 
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Caso tenha sido selecionada uma curva de conversão, inclinar o instrumento exibe o UCS na uni-
dade selecionada. 
Ao inclinar novamente, são exibidos todos os impactos em ordem decrescente e os valores máxi-
mo e mínimo.

O método da mediana não especifica o número de impactos. A série pode ser finalizada a qualquer 
momento e a mediana é exibida como resultado.

O método da média não especifica o número de impactos. A série pode ser finalizada a qualquer 
momento e a média é exibida como resultado.

O pré-ajuste do usuário permite ao operador definir seu próximo método estatístico, determinando 
o número de medições necessárias, quantos valores atípicos serão deletados, etc. Isso é feito com 
o uso do software RockLink. (veja o capítulo 9.7).

3.3 Curva de conversão
As curvas de conversão para as correlações UCS e módulo-E devem ser criadas primeiro no  
RockLink e carregadas para o RockSchmidt.

Role até a curva desejada ROLANDO o martelo aproximando 
ou afastando-o de si.

3.4 Fator de correção
Use para inserir um valor de correção caso o martelo não cumpra a verificação de calibração e não 
haja a possibilidade imediata de substituir a mola de impacto. (veja capítulo 2.5 e 8).

O fator de correção é calculado dividindo o valor especificado na bigorna pela média de dez me-
dições na bigorna.

p.ex. O valor especificado na bigorna = 91 R, valor do rebote medido na bigorna = 88 R

Fator de correção = 91/88 = 1,03

Incline para a esquerda para ajustar o valor.
Os valores de correção podem ficar entre 0,75 e 1,25

OBSERVAÇÃO! Os valores R não corrigidos são salvos como parte do resultado do 
ensaio. O fator de correção é aplicado à média calculada e pode ser corrigido pos-
teriormente no RockLink. (veja capítulo 9.1)



12                 © 2016 Proceq SA

3.5 Verificando as configurações atuais
As configurações atuais serão exibidas quando você TOCAR/TIP o êmbolo (veja capítulo 2.4).  
O formato do display é exibido abaixo.

Unidade Curva

Estatísticas Correção

4. Aplicações
Os esclerômetros tem sido usados para muitas aplicações de ensaio em rochas. Alguns exemplos:
• Aplicações geomorfológicas, que investigam as propriedades de dureza volumétrica de um 

afloramento rochoso.
• Previsão de graus de intemperismo
• Correlação de resistência à compressão uniaxial (UCS)
• Correlação com o módulo de Young
• Previsão das taxas de penetração para máquinas de perfuração de túneis e cortadores de 

tambor rotativo.
• Ensaios em núcleos e blocos.

Você pode encontrar mais informações, instruções de uso e uma lista de estudos de referência na 
página da Proceq na internet.

5. Operando o instrumento

5.1 Modo de impacto único
É recomendável que se realize uma série de medições antes de obter o número de teste para veri-
ficar a operação do martelo. O modo de impacto único é ideal para isso. Neste modo os resultados 
não são salvos.

Selecione o modo de impacto único.

Confirme ou cancele a ação.
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5.2 Séries de medição
O número de impactos necessários para um valor do rebote válido depende do modo estatístico 
selecionado.

Tendo selecionado as configurações opcionais, simplesmen-
te faça uma medição para iniciar.

Medição nº. 1.

Entre as medições, mova para o próximo local. A não ser que 
esteja no modo de grau de intemperismo, nunca efetue o 
impacto no mesmo local duas vezes.

Medição nº. 20. A série está completa indicada pela inversão 
de cores no contador de impactos.

 
Pressione a tecla "Selecionar" para encerrar a série.

 
Confirme ou cancele a ação

O valor de rebote é calculado de acordo com o método es-
tatístico selecionado, desvio padrão, faixa e número de im-
pactos.

INCLINE para obter a estimativa UCS (compressão uniaxial) 
definida pelas configurações opcionais.

Quando apenas no modo estatístico ISRM, INCLINE nova-
mente para exibição do histograma.

5.3 Série de medição – Grau de intemperismo
Este método difere dos outros porque são efetuados apenas dois impactos, ambos no mesmo 
local. Normalmente o segundo valor de rebote é maior do que o primeiro em função da compac-
tação. A diferença pode ser relacionada aos graus de intemperismo (p.ex. I – não intemperizado, 
II – ligeiramente intemperizado, III – moderadamente intemperizado, IV – altamente intemperizado, 
V – totalmente intemperizado, VI – solo residual).
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"R" é configurado automaticamente como a unidade para este 
método, já que não é feita correlação com UCS e módulo-E.

Efetue a 1ª medição.

Efetue a 2ª medição no mesmo local.

Finalize a série

O resultado é a diferença entre os dois valores de rebote.

5.4 Exclua o último impacto (valor atípico)
Valores atípicos óbvios podem ser deletados, se quiser.

A medição número 8 é um valor atípico.

 
 
Deletar

 
Confirmar

 
O contador é resetado em uma unidade.
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5.5 Trabalhando com a lista de revisões

Podem ser revistas as últimas 20 séries registradas na lista de dados. A memória pode armazenar 
muitas séries mais (veja capítulo 7). Todas as séries armazenadas no RockSchmidt podem ser baixadas 
para o PC para que sejam revisadas.

Selecione a lista de revisões.

 
Navegue na lista ROLANDO o RockSchmidt afastando-o ou 
aproximando-o de si. A seta indica a série atual.

 
Selecione resumo para visualizar os detalhes da série.

Selecione para deletar a série.

Selecione para voltar ao menu principal.

6. Informação para pedidos

P/N Descrição

343 10 000 RockSchmidt tipo N incluindo: carregador com cabo USB, software, alça para 
transporte, pedra esmeril, documentação e a bolsa para transporte

343 20 000 RockSchmidt tipo L incluindo: carregador com cabo USB, software, alça para 
transporte, pedra esmeril, documentação e a bolsa para transporte

 
Peças e acessórios

341 10 113 Tampa para a porta USB 

343 10 310 Êmbolo RockSchmidt completo (com a mola do êmbolo)

341 10 400 Bigorna

310 99 037 Pedra esmeril 

341 80 105 Bolsa para transporte completa

351 90 018 Cabo USB 1,8 m 

341 80 112 Carregador USB, global 

341 80 203 Alça para transporte
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7. Especificações técnicas

Faixa de resistência à compressão uniaxial

ISRM recomenda o uso de esclerômetros para UCS numa faixa de 20 – 150 MPa.

ASTM recomenda um limite UCS superior de 100 MPa.

Foram realizados estudos em rochas com UCS de até 250 MPa.

A experiência da Proceq de testes em concreto recomenda como precaução um limite inferior de 
aprox. 10 MPa e superior de 100 MPa em função do gradiente da curva de correlação.

Dados mecânicos

Energia de impacto (N) 2,207 Nm, (L) 0,735 Nm 

Massa do martelo 115 g 

Extensão da mola 75 mm (2,95")

Raio do êmbolo 25 mm (0,98")

Dimensões do compartimento 55 x 55 x 250 mm (2,16" x 2,16" x 9,84")

Peso 570 g

Dados da memória

Nº de impactos numa série No máximo 99

Capacidade de memória dependente do comprimento da série de ensaios

Exemplo 400 séries com 10 valores por série

Exemplo 200 séries com 20 valores por série 

Dados elétricos

Display 17 x 71 pixel, gráfico

Ciclo da bateria >5000 impactos entre as recargas

Conexão do carregador Tipo USB B (5V, 100 mA)

Condições ambientais

Temperatura operacional 0 a 50°C 

Temperatura de  
armazenamento

de -10 a 70°C
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8. Manutenção e suporte
Os esclerômetros requerem manutenção e verificação periódica a fim de fornecer resultados con-
fiáveis.

Função auto-teste
O RockSchmidt realiza uma série de auto-testes e dá um alerta quando há um problema.

Estes três alertas indicam a situação da bateria:
 
Bateria fraca

Bateria totalmente carregada

Bateria carregando

Baixa energia de impacto: A mola de impacto está fora da tolerância e deve ser substituí-
da. Recomendamos encaminhar o RockSchmidt à um serviço de assistência autorizado.

Verificando a calibração da bigorna
A mola de impacto é um item consumível que se deteriora com o tempo. O RockSchmidt verifica se 
a energia de impacto está correta para cada um dos impactos. Ainda assim, recomendamos que a 
calibração seja verificada regularmente. 
Ajuste o martelo para o modo de impacto único e efetue no mínimo três impactos antes de fazer 
qualquer medição. 

Efetue uma série de 10 medições na bigorna (art. nº 341 10 400)
Verifique se o valor médio R encontra-se dentro da tolerância que consta no rótulo. (p.ex. 91+/–2 R 
para o tipo N).
Caso esteja fora da tolerância, verifique se o êmbolo opera bem. Esse problema pode ser resolvido 
aplicando-se uma ou duas gotas (não mais) de óleo fino (p. ex. óleo para máquinas de costura). Se 
o êmbolo estiver sujo, limpe-o com um pano macio antes de aplicar o óleo. Após aplicar o óleo, 
gire o êmbolo e pressione-o algumas vezes para distribuir o óleo homogeneamente. Limpe todo 
excesso de óleo antes de usar. Caso ainda esteja fora da tolerância é provável que a mola de im-
pacto precise ser substituída. 
A curto prazo, use o método de fator de correção (veja capítulo 3.4) para continuar os ensaios.
A longo prazo, envie o martelo para a central de assistência da Proceq para manutenção.

Substituição do êmbolo
Os êmbolos podem quebrar-se quando impactarem em materiais muito duros ou ao impactar em 
ângulo, ou seja, não perpendicularmente à superfície. Caso necessite substuí-lo, simplesmente 
puxe o êmbolo antigo para fora tomando cuidado para não perder a mola (veja observação abaixo) 
e substitua-o com o êmbolo para reposição, (peça nº 343 10 310).

OBSERVAÇÃO! Há uma mola pequena no interior do êmbolo. Cuidado para não per-
dê-la quando remover o êmbolo para limpeza. Portanto segure o RockSchmidt com o 
êmbolo voltado para baixo. Puxe o êmbolo para fora e remova a mola. 

Conceito de suporte
A Proceq se compromete a fornecer assistência completa para este instrumento através do nosso 
serviço de assistência e instalações de apoio globais. Recomenda-se que o usuário registre o produto 
sob www.proceq.com a fim de obter as atualizações mais recentes e outras informações importantes.
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Garantia padrão e garantia estendida
A garantia padrão cobre a parte eletrônica do instrumento por 24 meses e a parte mecânica do 
instrumento por 6 meses.
Pode ser adquirida uma garantia estendida por um, dois ou três anos para a parte eletrônica do 
instrumento em até 90 dias após a compra.

9. RockLink
Iniciando o RockLink

Localize o arquivo “RockSchmidt_Setup” no seu compu-
tador ou no CD e dê dois cliques nele. Siga as instruções 
que aparecem na tela. 

Configurações do aplicativo
O item do menu "Arquivo–Configurações do aplicativo" permite que o usuário selecione o idioma e 
o formato de data e hora a serem usados. 
Conectando com o RockSchmidt

Conecte o RockSchmidt a uma porta USB livre, então clique no ícone para abrir a 
janela abaixo:

Deixe as configurações em padrão 
ou, caso conheça a porta COM, po-
derá inseri-la manualmente.

Clique em “Próximo >”

O driver USB instala uma porta com virtual que é usada para a comunicação com o RockSchmidt. 
Quando um RockSchmidt for encontrado, você verá uma outra janela. Clique no botão "Finalizar" 
para estabelecer a conexão.
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9.1 Visualizar os dados 
Os dados armazenados no seu RockSchmidt serão exibidos na tela:

A série de teste é identificada pelo valor do "contador de medições".
Na coluna "Nome" o usuário pode definir um nome para a série.
Clique com o botão direito do mouse nas colunas para alterar as configurações definidas no mo-
mento da medição.

Clique no ícone da seta dupla na coluna do contador de medições para ver mais detalhes:

OBSERVAÇÃO! O usuário também poderá adicionar um comentário à série de medição. 
Para isso, clique em “Adicionar”.

OBSERVAÇÃO! O usuário poderá alterar a ordem na qual as medições são exibidas. 
Clique em “ordem de medição” para alternar para “ordenado por valor” e vice-e-versa.

Janela de resumo

Além da visualização “Série” descrita acima, o RockLink também oferece ao usuário uma janela 
“Resumo”. Isso é útil para comparar os valores do rebote reunidos em uma área grande.

Clique na respectiva aba para trocar entre uma visualização 
e a outra.

OBSERVAÇÃO! Para incluir ou excluir uma série de um resumo, clique no símbolo re-
sumo na coluna de ID. Este símbolo ou estará “preto” ou “cinza”, o que mostra se uma 
série específica está ou não incluída no resumo. Para fazer um resumo, todas as séries 
selecionadas devem ter a mesma unidade. A visualização do resumo pode ser ajustada 
de forma similar à visualização detalhada da série.
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9.2 Ajuste das configurações 
Cada uma das configurações (método de estatística, curva de conversão, unidade e fator de cor-
reção) que foram utilizadas no RockSchmidt no momento da série de medição pode ser ajustada 
posteriormente no RockSchmidt. 
Isso pode ser feito clicando diretamente no item na coluna apropriada ou clicando no item de con-
figuração azul na visualização detalhada de uma série de medição. Em ambos os casos aparecerá 
uma caixa de seleção do tipo drop down com a opção de configuração. 

9.3 Ajuste do registro de hora 

Com o botão direito do mouse clique na coluna de 
"Data e hora".

A hora será ajustada apenas para a série selecio-
nada.

9.4 Exportação dos dados
O RockLink permite que você exporte séries selecionadas ou todo um projeto para usá-los em 
programas de terceiros.
Clique na tabela da série de medições específica que deseja exportar. Ela será realçada, como 
mostra a figura.

Clique no ícone “Copiar como texto”. Os dados para esta série de medição são co-
piados para a área de transferência e também podem ser colocados em um outro 
programa, como o Excel. Caso deseje exportar os valores individuais de impacto da 
série, terá de exibi-los clicando no ícone de seta dupla conforme descrito acima antes 
de “Copiar como texto”.

Clique no ícone “Copiar como figura” - Para exportar os itens selecionados apenas 
para um outro documento ou relatório. Isto realiza a mesma ação acima, mas os dados 
são exportados no formato de figura e não no formato de texto.

Ícone “Exportar como texto” - Permite que você exporte todos os dados do projeto 
como um arquivo de texto que então pode ser importado para um outro programa 
como o Excel. Clique no ícone “Exportar como texto”. 

Isto abrirá a janela “Salvar como” onde você poderá definir o local onde deseja salvar o arquivo .txt.

OBSERVAÇÃO! O Rocklink tem duas "abas" que exibem dois formatos de tela. “Série” e 
“Resumo”. Ao realizar esta operação, os dados do projeto serão exportados no formato 
definido pela “Aba” ativa, p.ex. no formato “Série” ou no formato “Resumo”. 

Para abrir o arquivo em Excel, localize o arquivo e clique com o botão direito do mouse nele e então 
em “Abrir como” – “Microsoft Excel”. Os dados serão abertos num documento Excel para proces-
samento posterior. Ou arraste e solte o arquivo para dentro de uma janela Excel aberta.
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9.5 Deletando e restaurando dados
O item do menu “Editar – Excluir” permite que você exclua uma ou mais séries selecionadas dos 
dados baixados. 

OBSERVAÇÃO! Isso não exclui dados do RockSchmidt, apenas dados no projeto atual.

O item do menu “Editar – Selecionar tudo” permite que o usuário selecione todas as séries do 
projeto para exportar, etc.

Restaurar dados baixados originalmente
Selecione o item do menu “Arquivo – Restaurar todos os dados originais” para restaurar os da-
dos no formato original em que foram baixados. Esta é uma ferramenta útil quando você esteve 
manipulando os dados, mas deseja retornar aos dados originais. Será dada uma advertência que 
indicará que os dados originais serão restaurados em seguida. Confirme para restaurar.

OBSERVAÇÃO! Quaisquer nomes ou comentários que tenham sido adicionados a séries 

serão perdidos.

Deletar dados armazenados no RockSchmidt
Selecione o menu “Dispositivo - Deletar todos os dados no dispositivo” para deletar todos os 
dados armazenados no RockSchmidt. Será dada uma advertência para dizer que os dados serão 
deletados em seguida. Confirme para deletar.

OBSERVAÇÃO! Atenção, isso vai deletar todas as séries de medição. Não é possível 
deletar séries individualmente. 

9.6 Mais funções
Os seguintes itens do menu estão disponíveis através dos ícones no alto da tela:

Ícone "Upgrade" – Permite atualizar o seu firmware através da Internet ou a partir de 
arquivos locais.

Ícone “Abrir projeto” - Permite que abra um projeto salvo anteriormente). Também é 
possível colocar um arquivo .roc no Rocklink para abri-lo.

Ícone “Salvar projeto” - Permite que salve o projeto atual (Note que este ícone não 
está ativo - cinza - caso tenha aberto um projeto salvo anteriormente).

 Ícone “Imprimir” - Permite imprimir o projeto. Você poderá selecionar no diálogo da 
impressora, se deseja imprimir todos os dados ou apenas os trechos selecionados.
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9.7 Estatísticas personalizadas
O RockLink permite a você criar um método de estatísticas definido pelo usuário e fazer o upload 
disto para o RockSchmidt.
Selecione o item do menu Arquivo – Configurações do aplicativo" "Dispositivo – Estatísticas perso-
nalizadas..." para abrir a janela a seguir.

Defina o método de estatísticas conforme desejado e carregue esta configuração para o RockSchmidt 
clicando na seta no centro da janela.

Veja o capítulo 3.2. para selecionar estatísticas personalizadas no RockSchmidt.

9.8 Curvas personalizadas
O RockLink permite que você crie curvas personalizadas específicas para o tipo de rocha em 
teste ou use curvas de correlação UCS ou módulo-E definidas previamente e as carregue para o  
RockSchmidt.

Selecione o item do menu "Dispositivo – Curvas personalizadas..."

Isto abrirá a janela a seguir.

Aqui você poderá rever curvas personalizadas 
que tenha criado previamente, criar curvas  
novas, deletar curvas e carregá-las para o  
RockSchmidt. 

Clique em "Criar nova curva..." para abrir a  
janela a seguir.
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Digite o nome da curva nova e insira os parâmetros e o tipo do martelo (RockSchmidt N) a que se 
aplica.

OBSERVAÇÃO! A curva pode ser exponencial ou de primeira, segunda ou terceira or-
dem polinomial.
ISRM recomenda o uso de curvas exponenciais para UCS e módulo de elasticidade. 
Caso seja a curva do módulo de elasticidade, assegure-se de ticar a caixa abaixo do 
tipo de martelo. Quando estiver usando este tipo de curva, é necessário selecionar GPa 
como unidade no RockSchmidt (veja capítulo 3.1).

Também é possível limitar a faixa válida para a medição R. Valores fora desta faixa não serão 
avaliados pelo RockSchmidt e isso será exibido no instrumento e também nos dados baixados no 
RockLink.
Uma vez que tenha inserido os dados a curva será exibida.

Clique em "Criar" para finalizar a ação.

Fazendo o upload da curva para o RockSchmidt
A partir da janela "Curvas personalizadas...", 

selecione a curva que acabou de criar e clique em "Salvar no RockSchmidt...".

Você pode salvar até 3 curvas personalizadas de uma vez no RockSchmidt. Selecione a localização 
da curva (C1, C2 ou C3) e faça o upload. Uma janela de advertência é exibida. Clique em "Sim" para 
finalizar a ação.

OBSERVAÇÃO! Você poderá criar até 200 curvas que ficarão disponíveis no RockLink.

Veja o capítulo 3.3. para selecionar a curva de conversão no RockSchmidt.



24                 © 2016 Proceq SA

Proceq Europa
Ringstrasse 2
CH-8603 Schwerzenbach
Telefone +41-43-355 38 00
Fax +41-43-355 38 12
info-europe@proceq.com

Proceq UK Ltd.
Bedford i-lab, Priory Business Park
Stannard Way
Bedford MK44 3RZ
Reino Unido
Telefone  +44-12-3483-4515
info-uk@proceq.com

Proceq USA, Inc.
117 Corporation Drive
Aliquippa, PA 15001
Telefone +1-724-512-0330
Fax +1-724-512-0331
info-usa@proceq.com

Proceq Asia Pte Ltd
12 New Industrial Road
#02-02A Morningstar Centre
Cingapura 536202
Telefone +65 -6382-3966
Fax +65-6382-3307
info-asia@proceq.com

Proceq Rus LLC
Ul. Optikov 4
Korp. 2, Lit. A, Office 410
197374 São Petersburgo
Rússia
Telefone/Fax +7 812 448 35 00 
info-russia@proceq.com

Proceq Oriente Médio
P. O. Box 8365, SAIF Zone,
Sharjah, Emirados Árabes Unidos
Telefone  +971-6-557-8505
Fax  +971-6-557-8606
info-middleeast@proceq.com

Proceq SAO Ltd.
Rua Paes Leme, 136, cj 610
Pinheiros, São Paulo
Brasil Cep. 05424-010 
Telefone +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq China
Unit B, 19th Floor
Five Continent International Mansion, No. 807
Zhao Jia Bang Road
Xangai 200032
Telefone +86 21-63177479
Fax +86 21 63175015
info-china@proceq.com

Sujeito a alterações. Copyright © 2016 por Proceq SA, Schwerzenbach. Todos os direitos reservados.
Número de peça: 820 343 01P ver 10 2016


	1.	Segurança e responsabilidade
	1.1	Precauções de segurança e uso
	1.2	Responsabilidade e garantia
	1.3	Instruções de segurança
	1.4	Etiquetas

	2.	Instruções preliminares
	2.1	Noções básicas do RockSchmidt
	2.2	Componentes do RockSchmidt 
	2.3	O Display do RockSchmidt
	2.4	Filosofia da interface do usuário
	2.5	Preparação de amostras
	2.6	Uso correto do martelo de teste

	3.	Configurações opcionais
	3.1	Unidades 
	3.2	Estatísticas
	3.3	Curva de conversão
	3.4	Fator de correção
	3.5	Verificando as configurações atuais

	4.	Aplicações
	5.	Operando o instrumento
	5.1	Modo de impacto único
	5.2	Séries de medição
	5.3	Série de medição – Grau de intemperismo
	5.4	Exclua o último impacto (valor atípico)
	5.5	Trabalhando com a lista de revisões

	6.	Informação para pedidos
	7.	Especificações técnicas
	8.	Manutenção e suporte
	9.	RockLink
	9.1	Visualizar os dados 
	9.2	Ajuste das configurações 
	9.3	Ajuste do registro de hora 
	9.4	Exportação dos dados
	9.5	Deletando e restaurando dados
	9.6	Mais funções
	9.7	Estatísticas personalizadas
	9.8	Curvas personalizadas


