Dezvoltarea portofoliului de produse inovative al SC CAOM SA prin
transferul tehnologic al unei mărci tensometrice cu sensibilitate
ridicată
Acronim: StrainGage
ETAPA II - Validarea modelului experimental în condiții de laborator în prezența
factorilor de influență similari celor din funcționarea reală

Raport tehnico-științific
- 2017 -

Obiective etapă (TRL5): Adaptarea și optimizarea modelului de laborator funcțional al mărcii tensometrice pe
bază de fire amorfe magnetice pentru testarea și validarea în condiții relevante de lucru similare condițiilor
reale.
Rezumatul etapei:
Etapa a II a proiectului 39PTE/2016 a presupus identificarea limitelor și valorilor optime calitative și cantitative
pentru parametrii tehnologici și a posibilităților tehnologice de îmbunătățire a comportamentului senzorului la
provocări tehnologice (contact element sensibil-terminale de legătură, suport electroizolant, geometria ariei
sensibile). De asemenea, a fost dezvoltat un banc experimental de testare-validare și s-a avut în vedere studiul
influenței câmpurilor magnetice, temperaturii și factorilor mecanici de influență asupra comportării senzorului.
Pe baza rezultatelor anterioare s-a realizat optimizarea funcționalității mărcii tensometrice.
In concluzie, Etapa a II a a proiectului s-a incheiat cu indeplinirea obiectivelor in proportie de 100%.

Rezultate etapă
În prima parte a acestei etape au fost realizate cinci variante constructive diferite a mărcii tensometrice.
Astfel, petru toate cele 5 variante ale mărcii tensometrice, pentru devoltarea elementului sensibil, s-au folosit
fire magnetice amorfe CoFeSiB, nemagnetostrictiv, cu diametre: 80, 100, 120 μm.
Pentru dezvoltarea substratului s-a folosit o placă din sticlotextolit placată cu cupru (Cu) cu următoarele
caracteristici:
0,2 mm simplu placată;
0,5 mm dublu placată;
1 mm simplu placată.
Din fiecare variantă constructivă s-a fabricat 3-5 exemplare pentru trasarea caracteristicilor electrice și pentru
demonstrarea reproductibilității rezultatelor.
Pentru studiul variantelor constructive s-a avut în vedere trasarea caracteristicilor (Ls, Rs, Z, θ) = f(ε),
unde:
Ls = inductanța serie a mărcii
Rs = rezistența serie
Z = modulul impedanță a mărcii
θ = faza impedanței
ε = deformația
Pentru prima variantă constructivă a mărcii tensometrice s-a folosit un fir amorf cu L = 20 mm și
diametrele de 80, 100, respective 120 μm.

a)
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Fig.1. Mărci montate pe placa de test nr.1
Substratul mărcii a fost realizat din sticlotextolit simplu placat cu Cu de grosime 0,2 mm. În această
variantă constructivă lipirea s-a realizat la cald, nu a fost folosit adeziv între folii, iar pretensionarea aleasă a fost
de 150 gF.
Pentru cea de-a doua variantă constructivă a mărcii tensometrice s-a utilizat un fir amorf cu lungimea L
= 5, 10, 20 mm și diametru de 120 μm. În acest caz pretensionare s-a efectuat la 100 gF si 300 gF. Firele au fost
lipite direct pe placa de test, fără un substrat auxiliar, în timp ce pentru folia superioară s-a ales un sticlotextolit
simplu placat cu grosimea de 0,2 mm, lipit pe suport cu Loctite gel. De asemenea, lipirea s-a realizat cu aer cald.

Fig.2. Placa de test nr. 2
Trasarea caracteristicilor de impedanță si faza |Z| si faza φ in raport cu deformarea, |Z|(ε)|i, f=ct. siφ(ε)|i,
f=ct., unde deformația notata cu ε=l/l·106 părți-pe-milion [ppm], s-a trasat pe baza aranjamentului
experimental prezentat in fig. 3. Valorile au fost măsurate cu ajutorul unei punți automate Agilent 4285A,
întregul proces fiind supravegheat si înregistrat prin intermediul unui computer. Marcile au fost montate pe un
palca de textolit a căreideformație a fost controlata printr-un micrometru de precizie (Fig. 3b).
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Fig. 3 . Vedere schematicaa a) aranjamentului de măsurarea variațieiimpedanței/ fazei sia b) standului de
deformație controlata micrometric
În cazul variantei 1 constructive, s-a constatat faptul că firul magnetic amorf firul flambează la
comprimare, din cauza faptului că nu a fost fixat între folii, iar pretensionarea nu a fost realizată corespunzător.
Firele cu diametre de 80 μm si 100 μm nu sunt foarte stabile. Pentru cea de-a doua varianta constructiva,
mărcile tensometrice de 5 mm prezintă o variație a lui Z necorespunzătoare, și de asemenea varianta
constructivă de 10 mm 300 gF are o comportare necorespunzătoare, așa cum reiese din rezultatele prezentate
mai sus. În aceste condiții s-a trecut la realizarea celei de-a treia variante constructive a mărcii pentru care s-a
folosit un fir amorf cu L = 10 mm, diametrul de 80, 100, respective 120 μm. Pentru substrat și folia superioară sa optat pentru un sticoltextolit simplu placat 0,2 mm. Foliile au fost lipite între ele cu adeziv Loctite gel, în timp
ce pretensionarea s-a realizat la 150 gF. Mărcile de 80 μm si 100 μm au condus la rezultate irelevante
prezentând valori instabile în timp ce variația lui Z în această varianta constructivă a fost neașteptată.

a)

b)

c)
d)
Fig. 4. Caracteristicele a- b) Z si φ, la frecventele f=0,1;1,1;2,1;3,1 MHz, pentru marca de 5 mm cu F=100gF si
caracteristicaZ pentru mărcile de 10mm si 20 mm tensionate cu F=100gF
Mărcile cu fir amorf cu diametrul de 120 μm au condus la rezultate relevante care au fost prelucrate,
caracteristicile fiind prezentate mai jos. Pentru prima marcă tensometrică dezvoltată în condițiile descrise mai
sus s-au trasat următoarele caracteristici
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Fig. 5. Caracteristicele Z, φsi ΔZ/Z pentru mărcile de 120 μm
Din cauza substratului prea subțire, datorita pretensionării, mărcile se curbează in stare libera, rezultând
necesitatea folosirii unui substrat mai rigid. În cazul celei de-a doua variante constructive s-au trasat
următoarele caracteristici:
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Fig.6.Caracteristicele Z, φsi Δ Z/Z pentru mărcile pe suport rigidizat
Mai mult, în cazul celei de-a doua variante constructive s-a verificat și influența curentului:

a)
b)
Fig.7. Caracteristicele Z pentru I=0,5;2,5;4,5 mA la frecventele a)f=600kHz si b)f=3100kHz
Pentru o comparare celor două variante constructive, este prezentată caracteristica de mai jos:

Fig. 8. Grafic comparativ pentru f=0,1 respectiv 1,1 MHz privind caracteristicile Z
În cazul celei de-a treia variante constructive a mărcii tensometrice s-au folosit fire amorfe cu diametrul
de 120 μm cu L = 10 mm si L = 20 mm, pe un substrat simplu placat 0,5 mm si dublu placat 0,5 mm. Folia
superioară, simplu placată, a avut grosimea de 0,2mm. Ca și în cazul variantelor constructive anterioare, foliile
au fost lipite intre ele cu adeziv Loctite gel, iar pretensionarea s-a realizat la 200 gF, respectiv 300 gF.Pentru
prima marcă dezvoltată conform celei de-a treia variante constructive dependența de deplasare a modulului
impedanței mărcii respectiv a fazei impedanței de sunt prezentate mai jos:
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Fig. 9. Caracteristicele Z siφ, pentruL=10 mm, F=300 gF, I = 0,5 mA si L=20 mm, F=300 gF, I = 0,5 mA
În ce privește cea de-a doua marcă dezvoltată conform celei de-a treia variante constructive
dependența de deplasare a modulului impedanței respectiv a fazei sunt prezentate mai jos:
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Fig. 10.Caracteristicele Z si φpentru L=10 mm, F=200 gF, I = 0,5 mA si L=20 mm, F=200 gF, I = 0,5 mA
De asemenea, în această fază s-a realizat și o comparație între caracteristicile diferitelor mărci
dezvoltate în cadrul acestei variante constructive (M1: L=10 mm, F=200 gF, placat inferior, M2: L=10 mm, F=200
gF, neplacat inferior, M3: L=10 mm, F=300 gF, neplacat inferior):
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Fig. 11. M1: L=10 mm, F=200 gF, placat inferior, M2: L=10 mm, F=200 gF, neplacat inferior, M3: L=10 mm, F=300
gF, neplacat inferior, a) f=1,1MHz, b) f=2,1MHz si c) f=3,1MHz
În cazul trasării caracteristicii într-un interval restrâns în jurul punctului de zero, adică x = 34,5 ……. 35,5
mm și ε = -150 …. 150 ppm, s-au obținut următoarele dependențe:

a)
b)
Fig.12. Caracteristicele Z siφ, I=0,1mA, F=300gF, lungimea deL= 20 mm, f=2-5 MHz
În cazul ultimei variante constructive a mărcii tensometrice, s-au folosit fire amorfe cu L = 10 mm si L =
20 mm, iar diametrul D = 120 μm. Substratul utilizat a fost unul simplu cu diametrul de 0,5 mm și dublu 0,5 mm,
folia superioară simplu cu diametrul de 0,2 mm. Foliile au fost lipite între ele cu adeziv Loctite gel, dar nu s-a mai
realizat o pretensionare a firelor. Rezultate obținute, care nu sunt prezentate în cadrul acestui raport au
demonstrate o neliniaritate pronunțată a caracteristicii.
Pentru stabilirea dependenței de temperaturii și câmpuri magnetice a comportamentului mărcii s-a
dezvoltat bancul experimental schematizat în figură, introducând marca tensometricaîntr-o bobina cu
parametrii geometrici si electrici cunoscuți, ce a permis calculul intensitățiicampului magnetic dezvoltat de
aceasta. La rândul ei, bobina a fost introdusa într-o camera climatica (Binder KBF 115) ce permite baleierea
temperaturii intre -10 si 100 de grade:

a)
b)
Fig. 13. a) Schema bancului experimental de determinare a influentei temperaturii si a câmpului magnetic si b)
geometrie marcă tensometrică

a)
b)
Fig. 14. Influenta a) temperaturii, t si b) a câmpului magnetic, H asupra impedanței Z
Variația influenței temperaturii s-a obținut menținând constantă valoarea intensității câmpului magnetic
si variind temperatură între 10 si 70⁰C, iar pentru a determinarea influenței câmpului magnetic, temperatura a

fost menținută constant la 22⁰C, in timp ce valoarea câmpului magnetic a fost variată. Temperatura nu
afectează semnificativ caracteristicile în timp ce câmpul magnetic are o influență considerabilă) datorita
structurii interne specifice. Prin urmare, sunt necesare măsuri speciale de compensare electronică a acestor
parametri. Aceasta se va realiza pe bază de senzori martori care să monitorizeze temperatura și valoarea
câmpului magnetic pentru o marcă în stare nedeformată.
Pentru determinarea influenței vibrațiilor mecanice s-a confecționat un stand experimental bazat pe
unui generator de vibrații electromagnetic alimentat cu un semnal sinusoidal cu spectru de frecvența intre 0 si
400Hz. Actuatorul inerțial de vibrații (AIV) cu arc magnetic diferențial are în componență trei magneți inelari,
toți având magnetizare axială. Magnetul mobil (RX04X0 – NdFeB, diametru exterior și înălțime egale - de 25,4
mm - și diametru interior de 6,25 mm) este montat între ceilalți doi magneți (R-25-04-05-N – NdFeB, diametru
exterior 25 mm, diametru interior 4,2 mm și înălțime de 5 mm) fixați pe cele două capace. Bobinele actuatorului
sunt identice (770 spire fiecare din sârmă CuEm de 0,5 mm) și sunt sau nu (în funcție de experiment) înseriate în
opoziție de fază.

a)
b)
Fig. 15. Schema a) de funcționare a generatorului de vibrații si b) vedere in perspectiva
Modelul matematic se reduce la o ecuație diferențială de ordinul II:
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unde φ este faza oscilației masei mobile față de curentul prin bobine.
Măsurătorile efectuate au arătat ca nu exista un efect asupra răspunsului mărcii, datorita pretensionării inițiale
a firului în etapa de fabricație.
Astfel, pe baza rezultatelor experimentale prezentate anterior, s-a trecut la optimizarea funcționalității
senzorului, fiind proiectate noi configurații geometrice ale mărcii tensometrice, iar apoi au fost printate la scară
industrială mai multe plăci cu contacte de prindere, ca în figurile de mai jos:

a)
b)
Fig. 16. Modele de marci tensometrice cu cotacte de prindere
Concluzii: În cadrul celei de-a doua etape a proiectului s-a realizat un studiu amănunțit cu privire la Identificarea
posibilităților tehnologice de îmbunătățire a comportamentului senzorului la provocări tehnologice (contact
element sensibil-terminale de legătură, suport electroizolant, geometria ariei sensibile). Astfel, a fost studiat
comportamentul mărcii tensometrice pe baza dependenței anumitor factori de influență, și s-au testat în
condiții de laborator influența acestor factori. În partea a doua a etapei, s-a propus realizarea unei optimizări a
dispozitivului și s-a trecut la realizarea unor teste primare de dezvoltare la scară industrială a mărcilor
tensometrice. Prin urmare, în cadrul etapei II aferente anului 2017, pe lângă faptul că au fost îndeplinite
obiectivele asumate, s-au creat toate premisele trecerii în etapa a treia a proiectului, cea în care se va urmări
dezvoltarea și omologarea prototipului funcțional al mărcii tensometrice.
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