Dezvoltarea portofoliului de produse inovative al SC CAOM SA prin transferul tehnologic al unei mărci
tensometrice cu sensibilitate ridicată
Acronim: StrainGage

RAPORT FINAL
Perioada de implementare: 2016 – 2018

Rezumatul proiectului:
StrainGage este un proiect implementat pe parcursul a 24 de luni si a urmarit facilitarea transferul rezultatelor
activității de cercetare-dezvoltare întreprinse anterior la nivelul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași
în domeniul mărcilor tensometrice cu fire magnetice amorfe către SC CAOM SA în sensul valorificării acestora la
nivelul piețelor interne și externe. Etapele și activitățile StrainGage au fost structurate în concordanță cu
succesiunea TRL-urilor și expertiza tehnică a partenerilor din proiect. Activitățile vor conduce la avansarea
tehnologiei la nivelul 6 de maturitate tehnologică (TRL6). Pentru aceasta, modelul de laborator al mărcii
tensometrice a fost testat și validat atât în condiții de laborator cât și în condiții similare condițiilor finale, iar în
faza finală a fost dezvoltat și omologat prototipul dispozitivului. Succesul pe piață al mărcii tensometrice este
garantat și susținut de previziunile economico-financiare prezentate în cadrul planului de afaceri. De asemenea,
analiza sustenabilității financiare a investiției a demonstrat un flux de numerar pozitiv pe întreaga perioadă de
implementare a proiectului, atat pe durata realizarii acestuia cat si pe durata de durabilitate.
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1. Obiectivele prevazute/realizate
1. Adaptarea și optimizarea modelului experimental funcțional al mărcii tensometrice pe bază de microfire
amorfe magnetice pentru testarea și validarea în condiții de laborator.
2. 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.
3. Interconectarea expertizei tehnologice a CAOM SA cu expertiza științifică a TUIASI în sensul dezvoltării și
omologării prototipului funcțional al mărcii tensometrice.
În ansamblul lucrărilor efectuate, considerăm că activitățile asumate în cadrul Planului de realizare
pentru cele trei etape din proiect au fost desfășurate fără întârzieri, fiind atinse obiectivele științifice în
proporție de 100%.
2. Gradul de atingere a rezultatelor estimate (prezentarea produsului/tehnologiei sau serviciului rezultat
al proiectului)
În cadrul etapei I - Identificarea necesităților tehnologice și a suportului logistic și documentare pentru
optimizarea modelului experimental, s-au avut în vedere următoarele aspecte:
- studiu privind principiul de funcționare și construcția mărcii tensometrice de înaltă sensibilitate,
prezentând detalii legate de producerea și proprietățile materialelor utilizate la realizarea firelor magnetice
amorfe. Analiza s-a efectuat prin trasarea ciclului de histerezis pentru două eșantioane de fire magnetice amorfe
de lungime 10 cm, având compozițiile Fe77,5Si7,5B15, respectiv (Co0,94Fe0,06)72,5Si12,5B15.
- studiu experimental, de laborator pentru trasarea caracteristicilor de material, privitoare la
comportarea materialului sub acțiuni mecanice axiale, utilizând un stand experimental, realizat în laborator.
Placa de test pe care firul amorf este lipit se supune unui efort de alungire sub acțiunea unei forțe de încovoiere,
definându-se deformația ε, alungirea relativă a firului. Elementele componente ale impedanței, R și L fiind
măsurate cu o punte RLC.
- studiu experimental, de laborator privind stabilirea parametrilor metrologici de interes în funcționare.
Utilizând standul experimental, s-a investigat comportarea firelor în raport cu parametrii de influență: frecvența
și intensitatea curentului aplicat senzorului, lungimea firului, torsiunea inițială, temperatura, câmpul magnetic,
în scopul optimizării parametrilor metrologici de funcționare ai senzorului: domeniul de funcționare,
sensibilitatea, liniaritatea, histerezis, reopetabilitatea, constanta mărcii. Achiziția și prelucrarea rezultatelor a
fost realizată de un calculator pe baza unui soft specializat în mediul de programare LabVIEW.
De asemenea în această etapă s-au desfășurat activități de identificare a necesarului de materiale și a
potențialilor furnizori în vederea realizarii transferului tehnologic.
Tot în această etapă s-a definit suportul logistic (din punct de vedere al echipamentelor, spatiilor, resurselor
financiare și umane) necesar transferului tehnologic.
Toate rezultatele estimate in cadrul etapei I au fost atinse în proporție de 100%.
Etapa a II a proiectului 39PTE/2016 - Validarea modelului experimental în condiții de laborator în
prezența factorilor de influență similari celor din funcționarea reală, 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 asmenea, 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.
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, iar 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.

Fig.1. Mărci montate pe placa de test
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.
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 realizat cu ajutorul unui stand experimental.
Valorile au fost măsurate cu ajutorul unei punți automate, analizor de impedanță Keysight E4990A, întregul
proces fiind supravegheat si înregistrat prin intermediul unui computer. Marcile au fost montate pe un palca de
textolit a cărei deformație a fost controlata printr-un micrometru de precizie.
În cazul variantei 1 constructive, s-a constatat faptul că firul magnetic amorf 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 s-a 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. Mărcile cu fir amorf cu diametrul de 120
μm au condus la rezultate relevante.
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 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:

Fig. 2. Caracteristicele Z siφ, L=20 mm, F=300 gF, I = 0,5 mA
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, introducând marca tensometrică într-o bobina cu parametrii geometrici si
electrici cunoscuți, ce a permis calculul intensității campului 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 ⁰C.
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
funcționarea 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.
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.
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.
Toate rezultatele estimate in cadrul etapei II au fost atinse în proporție de 100%.
Etapa a III a proiectului 39PTE/2016 - Validarea modelului de laborator în condiții de funcționare
relevante, a presupus stabilirea testelor finale de validare, identificarea posibilități interne de validare,
laboratoare de încercări externe, calibrarea modelului experimental pentru validare, testarea si validarea
funcțională a senzorului în laboratoare specializate și a parametrilor metrologici ai senzorului, elaborarea cărții
tehnice și a documentației de omologare internă. De asemenea, s-a avut în vedere realizarea studiului de
marketing și re-evaluarea pieței pentru pregătirea producției de serie.
În cadrul celei de-a treia etape a proiectului, în ce privește testele finale de validare, au fost selectate
două mărci tensometrice cu sensibilitate ridicată. Pentru mărcile dezvoltate ce funcționează în curent alternativ
la diverși curenți și frecvențe s-au determinat impedanța Z în modul și fază (|Z|, θ) în funcție de deformare.
Deformarea se determină măsurând săgeata de încovoiere a mărcii pe dispozitiv.
Condiții de măsurare:
-Deformația: ± 2,5 mm cu pas de 0,5 mm față de poziția de zero (nedeformat).
-Curenți prin dispozitiv: 0.1 mA, 1 mA, 2 mA, 5 mA.
-Frecvențe: 100 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 5 MHz, 10 MHz.
Condiții de referință: 1 mA, 1 MHz.
Sunt prezentate mai jos rezultatele obținute pentru cele 2 mărci dezvoltate și selectate.
Caracteristicile grafice aferente sunt prezentate în figura următoare (Fig.3):

Fig. 3. Caracteristici grafice mărcile tensometrice seria M3 și M18
În cea de-a doua parte a etapei, s-a realizat o testare a parametrilor metrologici de interes în
funcționare, practic s-a realizat o validare internă a mărcilor tensometrice.
Circuit de prelucrare a semnalului cu ieșire în frecvență

Fig.4
Astfel, s-au obținut următoarele rezultate:
1. Domeniul de măsurare – ± 100 µm/m în următoarele condiții:
- Precizie 2,5 %
- Liniaritate < 1 %
- I = 100 µA
- f = 1 MHz
- l = 20 mm
- diametru fir: 120 µm
- Compoziție fir: CoFeSiB
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Fig.5. Caracteristica impedanță - deformație
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Fig.6. Caracteristica fază - deformație

2.
3.
4.
5.

Sensibilitatea – 0,06 Ω/ppm
Liniaritatea – <1 % pe domeniul de măsură
Histerezis – 2,7 % în amplitudine ; 4,8 % în fază
Repetabilitatea – reproducerea de valori ale mărimii de ieșire cât mai apropiate între ele, atunci când se
aplică senzorului în mod repetat aceeași valoare a mărimii de intrare, în aceleași condiții experimentale.
6. Constanta senzorului(mărcii)- raportul dintre variația relativă a impedanței și deformația firului
magnetic amorf.

pentru domeniul de măsurare, măsurat pe caracteristică
7. Deriva cu temperatura – influența variației de temperatură asupra constantei senzorului
kθ = 0,12 %/°C
8. Influența câmpului magnetic - asupra constantei senzorului.
Kmf = 1,8 %/mT (necesită compensare)
9. Influența intensității și frecvenței curentului alternativ de alimentare a senzorului
KI ≈ 0 pentru domeniul 100 µA – 2 mA
Kf = > 12 %/MHz pentru f > 1 MHz
Kf = 9 - 12 % pentru domeniul 100 kHz – 1 MHz
Toate rezultatele estimate in cadrul etapei I au fost atinse în proporție de 100%.
3. Prezentarea si argumentarea nivelului de maturitate tehnologica (TRL) la finalul proiectului
Argumentarea existenței nivelului de maturitate tehnologică în cadrul acestui proiect și anume TRL4,
este susținută de lucrarea științifică cu titlul “A high performance strain gage based on the stressimpedance
effect in magnetic amorphous wires”, publicată în anul 2013 în revista Sensors and actuators A: Physical de o
echipă de cercetare a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, care este o universitate de cercetare
avansată și educație.

În cadrul acestui proiect echipa de cercetare a universității a avansat nivelul de maturitate tehnologică de
la TRL1 la TRL4 prin exploatarea variației impedanței unui fir magnetic amorf la aplicarea unui stres mecanic
care produce deformări la nivelul geometriei firului.
Pentrru atingerea gradului de maturitate tehnologică asumat, TRL6, etapele și activitățile au fost realizate
în concordanță cu succesiunea TRL-urilor și expertiza tehnică a partenerilor din proiect. În prima fază, la nivelul
TRL5, în cadrul Etapei I, s-a efectuat verificarea funcționalității senzorului în absența factorilor de influență
pentru identificarea parametrilor care au permis adresarea necesităților tehnologice și a suportului logistic și
documentar pentru optimizarea modelului experimental. Apoi în cadrul Etapei II, cu ajutorul unui banc
experimental de testare-validare construit, s-a determinat modul în care parametrii de influență pentru câmpuri
magnetice, temperatură, factori mecanici (vibrații, șocuri) afectează funcționalitatea mărcii tensometrice.
Rezultatele obținute în laborator au condus la soluții de compensare a influenței acestori factori și de optimizare
a funcționalității senzorului. În final în cadrul Etapei III s-a realizat calibrarea modelului experimental, testarea și
validarea parametrilor metrologici în condiții de funcționare relevante similare condițiilor de operare reale,
toate acestea conducând la optimizarea intertnă a mărcii tensometrice realizate. Astfel progresul tehnologic a
avansat către gradul de maturitate tehnologică TRL6.
4. Modul de atribuire și exploatare de către parteneri a drepturilor de proprietate (intelectuală, de
producție, difuzare, comercializare etc.) asupra rezultatelor proiectului
Membrii Parteneriatului au convenit asupra unui protocol de proprietate intelectuală bazat pe gradul de
implicare a fiecăruia dintre parteneri în activitățile proiectului, informațiile și cunoștințele ("background-ul")
puse la dispoziție în cadrul proiectului, pentru o protecție adecvată și exploatare eficientă a rezultatelor
tangibile și intangibile realizate ("foreground-ul"). Pe parcursul implementării proiectului, fiecare partener a
putut să acceseze cunoştinţele deţinute de ceilalţi parteneri în mod liber, fără taxe. Partenerii au menținut
confidențiale documentele care prezintă dezvoltarea / generarea de cunoștințe sau rezultate în conformitate cu
standardele corespunzătoare. Beneficiile de exploatare a drepturilor de proprietate intelectuală vor fi împărțite
în mod egal între partenerii consorțiului, în conformitate cu know-how-ul, eforturile și resursele alocate pentru
implementarea proiectului. Diseminarea rezultatelor proiectului prin intermediul publicațiilor științifice au fost
realizate de către fiecare dintre partenerii de proiect, împreună sau separat, numai după obținerea acordului
celeilalte părți în scris (electronic sau clasic) dreptul de diseminare (inclusiv noi pagini web care divulgă
rezultatelor obținute). Având în vedere potențialul comercial ridicat de rezultatul proiectului, transmiterea unei
cereri de brevet pe parcursul celei de-a doua perioade de implementare a proiectului va fi o sarcină comună ce
implică responsabilitate pentru toți partenerii proiectului până la diseminarea în parteneriat.
5. Realizările economice și/sau tehnologice obținute la finalul proiectului comparativ cu obiectivele
propuse în planul de afaceri
În ceea ce privește pregătirea producției de serie, în cadrul prezentei etape s-a realizat un studiu de piață
actualizat cu privire la oportunitățile de piață. Piața internațională a senzorilor de deformație și a celor de forță
este într-o continuă creștere determinată în principal de creșterile semnificative ale industriei automotive.
Această piață poate constitui o piață foarte atractivă și pentru SC CAOM SA în condițiile în care piața de senzori
de forță și deformație din România este acoperită într-o foarte măsură de producători internaționali consacrați,
fie datorită faptului că producătorii din industria automotivă au preferat să colaboreze cu producători
consacrați.

Trendul ascendant al pieței mărcilor tensometrice este susținut de nevoia creșterii siguranței
construcțiilor civile, infrastructurii de transport rutier. Pentru SC CAOM SA, politica promoțională reprezintă o
componentă importantă a politicii de marketing, o permanentă și complexă comunicare cu mediul extern, cu
piata. De aceea principalele obiective ale societății vizează: castigarea încrederii clienților, informarea corectă a
clienților asupra activității și ofertei societății, prospectarea și analiza sistematică a pieței. Pentru promovarea
cât mai rapidă a produsului ce urmează a fi lansat pe piață, SC CAOM SA consideră că cea mai bună metodă este
aceea de a oferi mostre gratuite potențialilor clienți fie în cadrul târgurilor și expozițiilor la care va participa (vor
fi realizate mici demonstrații cu privire la funcționalitatea noilor produse).
Potențialii clienți vor beneficia de rezultatele obținute în cadrul proiectului de realizare a marcilor
tensometrice de sensibilitate ridicată, în scopul monitorizării sanătății structurale a clădirilor pe structure clasice
și metalice, monitorizarea solicitărilor structurale la nivelul infrastructurii rutiere, de căi ferate, poduri etc.,
monitorizare calitate structurală piste aeroportuare, utilizare ca produs semifabricat pentru fabricarea de
senzori de vibrație, defoemație, forță, deplasare. Pe piața internă există o solicitare din partea S.C.
ELECTROMASTER CONSULTING S.R.L de furnizare mărci tensometrice, pentru testare in cadrul unor
echipamente de precizie pentru măsurarea deplasărilor în domeniul automatizărilor industriale. Acest contract
permite demararea activităților economice pentru atingerea obiectivelor economice ale proiectului pentru o
rata de actualizare de 9 % în termeni reali. Estimarea costurilor operaţionale si anume costuri referitoare la
asigurarea functionarii obiectivului au fost considerate cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile;
cheltuieli cu utilitatile; cheltuieli cu salariile (incluzand asigurarile sociale), în timp ce capacitatea de producţie a
echipamentului este aproximata ca fiind de cateva zeci de marci tensometrice per oră, programul de lucru zilnic:
8 h, numărul de zile/săptămână: 5
6. Impactul rezultatelor obținute, cu sublinierea celui mai semnificativ rezultat obținut
În pregătirea producției de serie, s-a construit un echipament dedicat producției în masă a mărcilor
tensometrice. Echipamentul dezvoltat a permis dezvoltarea în paralel a mai multe mărci tensometrice, așa cum
sunt cele prezentate în figura următoare:
Demonstrarea funcționalității echipamentului de producție, s-a realizat prin testarea parametrilor
metrologici de interes în funcționare, practic s-a realizat o validare internă a metodei de realizare în serie a
mărcilor tensometrice, asigurându-se o îmbunătățire a comportamentului senzorului la provocări tehnologice de
funcționare în condiții reale, și anume tehnologia de lipire(control temperatură, contact element sensibil,
terminale de legătură), tip suport electroizolant-realizare cablaj, uniformitatea pretensionării firului magnetic
amorf.
Concluzii:
În cadrul primei etape de implementare a proiectului StrainGage s-au avut în vedere următoarele
aspecte: verificarea funcționării în condiții ideale de lucru a modelului experimental, obținând rezultatele dorite,
de laborator privind necesitățile tehnologice; stabilirea parametrilor metrologici de interes în funcționare,
realizând teste experimentale de laborator privind stabilirea parametrilor metrologici de interes în funcționare a
senzorului; identificarea necesarului de materiale și a potențialilor furnizori în vederea transferului tehnologic;
definirea suportului logistic necesar în privința echipamentelor, spații, resursă financiară și umană necesare.
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, adica dezvoltarea și
omologarea prototipului funcțional al mărcii tensometrice.
În cadrul celei de-a treia etape a proiectului s-a avut în vedere demonstrarea funcționalității tehnologiei
propuse și s-a realizat practic transferul tehnologic din stadiul de produs cu funcționalitate demonstrată în
laborator până la faza de funcționalitate în mediu relevant (TRL6). Pentru introducerea în producție a
rezultatelor a fost dezvoltat un echipament dedicat de producție la scară medie a punților tensometrice și s-a
demonstrat funcționalitatea acestui echipament. S-a realizat cartea tehnică a produsului după validarea soluției
în cadrul unor laboratoare specializate de testare. Prototipului funcțional al mărcii tensometrice a fost omologat
intern de către beneficiarul finanțării și s-a realizat un studiu pentru evaluarea posibilităților de introducere pe
piață a mărcilor tensometrice ținându-se cont de faptul că industria automotivă este practic la nivel
internațional cel mai important ”consumator” al unor senzori de deformatie.
În ansamblul lucrărilor efectuate, considerăm că activitățile asumate în cadrul Planului de realizare
pentru cele trei etape din proiect au fost desfășurate fără întârzieri, fiind atinse obiectivele științifice în
proporție de 100%.
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