
Transdutores de força
Como escolher o sensor correto para minha aplicação
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Felipe Zucconi

Analista T&M

- Técnico mecânico – Senai

- Física – IF/USP

- HBK – 22 anos

- Técnicas de medição – >30 anos



Perguntas a serem feitas antes de escolher um 
transdutor de força
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Tração, compressão ou ambos?

Máxima força a ser medida?

Posso fazer a calibração na posição de montagem?

Quanto espaço há disponível para o sensor?

Medição dinâmica ou estática?

Qual a menor força a ser medida?

Como é o ambiente da aplicação?



Um sensor para todas aplicações?

Baixa

incerteza de

medição
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Apropriado para

medições

dinâmicas

Não muito

caro

Dimensões

compactas

Insensível à

variações de

temperatura

e umidade

Para tração, 

compressão 

ou ambos

Trabalhar bem 

sob forças 

laterais e flexão

 Um único sensor que atenda tudo não existe.

Mas existe um mais apropriado para cada caso!

 Estratégia: Entender a aplicação e as características 

dos diversos tipos sensores ajudará a escolher a 

melhor opção.



Forças: Direção da Força

Forças de compressão:

Exemplo simples: Pesagem!

Comum em aplicações industriais: teste de

materiais, monitoramento de processo

(Solda ponto, forjamento, laminação,...)

Forças de tração:

Testes em cabos,monitoramento de 

tirantes, Monitoramento de sobrecarga

(Pontes rolantes, guindastes,...)

Forças alternadas:

Testes de fadiga, testes funcionais de 

peças.

Medição de torque em dinamômetros.
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Sensor para tração 

e compressão, e

forças alternadas

Roscas internas

- Mais comuns

- Resiste a forças laterais

e momento fletor

Roscas externas

- Força lateral e  

momento fletor 

limitados

Montagem por flange

- Melhor forma de montagem

- Momento fletor limitados

(em comparação com rosca 

interna)

Sensor para compressão

Contato esférico

- Muito comum

- Preciso

- Forças laterais não 

podem ser introduzidas

Arruela de força/ furo 

passante

- Classe industrial

- Baixa repetibilidade

- Compacto

Montagem por flange

- Melhor forma de montagem

- Comum em sensores 

piezo-eletricos para 

compressão
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Máxima força a ser medida
F

Corpo elático Se uma força é introduzida uma 

deformação ocorrerá na superfície do 

material, então o strain gage mudará sua 

resistência elétrica.

A ponte de Wheatstone 

converte esta mudançana 

resistencia em uma mudança 

de voltagem.

 A relação entre força e deformação determina a sensibilidade do sensor a base de strain gage.

• Maior rigidez: Menor sensibilidade, maior capacidade

• Menor rigidez: Maior sensibilidade, menor capacidade

A capacidade de um sensor a base de strain gage é definida pelo desenho do elemento elástico.
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C6B: 2mV/V @ 10 MN

S2M: 2mV/V @ 10 N
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Modelos até 60 MN já foram produzidos

Máxima força a ser medida

Dificuldade – CALIBRAÇÃO!!

1 2 3 F [kN]

20.000

10.000

15.000

5.000
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Quanto espaço tem disponível?

C11:
Diâmetro

Peso:  

Capacidades:

9 Public

10 mm

6.5 g

50...2.000N

U10M:

Diâmetro:  

Peso:  

Capacidade:

390 mm

186 kg

2.5 MN

Grandes capacidades & dimensões 

compactas são um desafio.

Sensores miniatura HBK

50 N … 20 KN - 26  mm de diâmetro

50KN - 46  mm de diâmetro



Quanto espaço é necessário para o sensor? É possivel 
calibrá-lo montado?
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Falta de espaço, forças altissimas, necessário

solução econômica, …

=> Transdutor de deformação ou strain gage

Strain gauges

- Medição de força econômica > 500kN

- Facil de instalar, sem alterações na rigidez da máquina

- Após o sensor ser montado na estrutura, é necessário fazer uma

calibração (se você deseja uma resultado “preciso” em Kg, N, bar, etc)
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Transd. de deformação 

com strain gage
Transd. deformação 

Piezoelétrico



Outra solução compácta: Arruelas de força

- Muito compactas

- Excelente repetibilidade

- Insensível a momento fletor e 

forças excentricas

- Precisa se pré-tensionadas 

para um bom desempenho

- Sem deriva

- Excelente repetibilidade

- Sensível a momento fletor 

e forças excentircas

A base de strain gage

11 Public

Piezoelectrico



Calibração depois de montada

Piezoelétrico: Uma calibração é necessária 

porque o parafuso altera a sensibilidade do 

elemento de medição (o sensor é apenas uma 

parte do elemento de medição)

A base de strain gage: Uma calibração é 

necessária porque as regiões onde não tem 

strain gages são menos sensíveis.

Como posso fazer uma calibração?

- Com um transdutor para conferir a nova sensibilidade

- Com pesos conhecidos (ex.: bloco de metal, tanque com água)

- Com transdutor de referência rastreado (muito comum em processos, solda

ponto, prensagens, inserções, etc)

Areas with low sensitivity
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Medição dinâmica ou estática?
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Carregamento 

estático (relativo ao

ponto zero)

Carregamento 

dinâmico (não relativo 

ao ponto zero)
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t

Carregamento 

dinâmico (relativo ao

ponto zero)



Medição estática ou dinâmica?

Para longa duração: apenas sensores a base de 

strain gages funcionam. Os sensores piezo 

apresentam deriva estatica o que impossibilita 

seu uso para estes tipos medição.
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Tanto sensores piezo ou a base de strain 

gage podem ser utilizados

Carregamento 

estático (relativo ao

ponto zero)

Carregamento 

dinâmico (não relativo 

ao ponto zero)

Carregamento 

dinâmico (relativo ao

ponto zero)
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Teste de fadiga / aplicações dinâmicas
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Valor pico a pico: Porque isto é importante?
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Banda dinâmica / Frequencia natural

t D =
F

s

D

m
 =

- Força nominal

Capacidade (F)

- Deflexão

Deslocamento global causado pela 

deformação do elemento elástico (s)

- Rigidez: Pode ser calculada

Calculado a partir da deflexão (D)

- Frequencia natural

Calculada a partir da rigidez e da 

massa ()

U10m/25kN:

 = 9,2 kHz
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U10m/25kN:

 = 7,5 kHz



Banda dinâmica / Frequencia natural
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Frequência / Freq. natural
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Sensores de força são “molas” 

com baixo amortecimento.

Frequência 

natural

Se excitadas >20% da freq. 

natural → Resonância!



Qual a menor força a ser medida?

Maxima força: Capacidade do sensor/ Banda de oscilação permitida.

Mínima force: Capacidade do sensor/ “precisão” do sensor

Exemplo: Melhorias feitas no modelo C10

Capacity Improvemen

2,5 kN 33%

5 kN

Up to now

300

300

new

200

200 33%

1 MN 600 500 17%

Não-lineridade em ppm

Capacity Verbesserung

10 kN 300 200 33% 2,5 kN 300 200 33%

25 kN 400 250 38% 5 kN 300 200 33%

50 kN 400 350 13% 10 kN 300 200 33%

100 kN 400 350 13% 25 kN 400 300 25%

250 kN 400 350 13% 50 kN 400 400 0%
500 kN 400 350 13% 100 kN 500 400 20%

250 kN 500 400 20%

500 kN 500 400 20%

1 MN 600 500 17%

Histerese em ppm

Up to now new

Capacity Verbesserung

2,5 kN 400 200 50%

5 kN 400 200 50%

10 kN 400 200 50%

25 kN 250 200 20%

50 kN 250 200 20%

100 kN 250 200 20%

250 kN 250 200 20%

500 kN 250 200 20%

1 MN 250 200 20%

Creep (30 min) em ppm

Up to now new
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Menor força a ser medida

Incerteza de medição (relativo ao valor medido)

Com as características melhoradas você pode expandir a faixa de medição.

Antes das melhorias

Após as melhorias

Quanto mais 

“preciso” o sensor, 

Maior a faixa de 

medição efetiva.
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O que mais? Temperatura and Umidade
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- - Temperatura:

- Temperatura nominal: O sensor apresenta resultados dentro das especificações

- Faixa de operação: O sensor apresenta resultados com incerteza expandida

- - Umidade:

- Curto tempo submerso: IP67 → Praticamente todos os sensores

- Longa duração com em alta umidade → Sensores hermeticamente selados HBM: IP68

U10 / C10 disponíveis com IP68

S9M para baixas forças



O que mais? Força lateral e momento fletor
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Fz

F
Q

Força lateral

- Procure os limites no 

catálogo técnico

- Forças laterais podem 

causar também flexão

Fin

Mb

Momento fletor

- Procure os limites no 

catálogo técnico

- Flexão pode ter grande 

influencia na 

“precisão” da sua 

medida. (ver catálogo)

U10M

U3

U93

Modelos estaveis e 

insensiveis a flexão e 

forças laterais



Transdutor de  força x Célula de carga

S9M/20KN    x    RSCC/2T

Desenho

Tipo de montagem

Especificações

- Acurácia

- Dinâmica

- Forças transversais

- Sobrecarga

- Compensações

Normas

Cetificações

Sensor, Célula de Carga, Transdutor, Transmisor...

Public

U2B/1KN    x    U2A/100KG



Obrigado!

Perguntas?
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CONFERÊNCIA SOBRE PRODUCT PHYSICS HBK 

Experiência de Conferência

Virtual Global da HBK
13 a 15 de outubro de2020

Apresentação

Os apresentadores são o destaque da Conferência sobre Product Physics HBK. Eles não apenas irão 

compartilhar as melhores práticas com você, mas também seus conhecimentos especializados em uma 

ampla variedade de aplicações.

Tecnologia

Veja as soluções de teste e medição mais recentes da HBK e suas submarcas, HBM, Brüel & Kjær e 

Prenscia, incluindo testes de energia elétrica, sensores inteligentes e muito mais.

Networking

Aproveite a oportunidade de conectar-se e aprender com outros usuários da HBK nas áreas de 

networking. Compartilhe experiências e expanda sua rede pessoal antes, depois e durante a conferência.

Interação

Participe da nossa área de exposições interativas e explore os desafios da vida real com especialistas 

em painéis de discussão ao vivo.

Quer saber mais? Registre-se hoje.

www.productphysics.com

http://www.productphysics.com/

