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Conceitos básicos
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A definição de torque

Um corpo rígido rotativo pode se mover em torno de seu eixo pela ação de uma força 

F, cuja linha de ação não passa pelo eixo de rotação. Uma medida adequada para 

esse efeito é o torque.

FrM


=

Um Newtonmetro [N•m] é o torque produzido pela força de um Newton (F = 1N) agindo 

perpendicularmente a uma distnacia de r‘ = 1m do eixo de rotação.

.

r
 F

'r



FrM =

αFrM sin=

Caso especial 1: área rígida rotativa

Caso especial 2: área rígida rotativa com = 90α
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A definição de torque
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Medição indireta – torque de reação

transdutor de força
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Medição indireta – torque de reação

Acionador ou drive 

(amostra)

Unidade de 

carga ou freio

Braço de alavanca + transdutor de força

Rolamentos 
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Medição direta x medição indireta
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Medição direta

“Tipos” de torque

• Estático ou Dinâmico

•Rotativo ou Não-rotativo



|   BUSINESS DOCUMENT11

Torque estático não rotativo

.constlFM ==

F

l

m

M

const.gmamF ===
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Torque estático não rotativo
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Torque estático não rotativo

Máquina de 

calibração 20 kNm 
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Torque dinâmico não rotativo

.constlFM =

F

l

m

M

.constamF =transdutor de torque tipo flange
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Torque dinâmico não rotativo

Teste de fadiga em 

eixos
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Torque estático rotativo

Transdutor de torque 

tipo flange

Meio homogênio

0α =

Guia

Misturador
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Torque dinâmico rotativo

transdutor de 

torque tipo flange

eixo cardã

motor

unidade de carga 

(freio)
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Torque dinâmico rotativo

transdutor de torque 

acoplado diretamente 

no eixo 

time

to
rq

u
e
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Campos de aplicação por faixas de torque



Transdutores
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Transdutores – elásticidade dos metais

com carregamentosem carregamento

Stress 

Strain 

Yield point

Limit of elasticity
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Transdutores – Extensômetro elétrico

 O strain gage converte uma deformação mecânica em uma variançia de sua 

resistência elétrica. 

factorgagek
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Transdutores – Eixo “instrumentado”

Uout

R1

R2
R3

R4

Uin
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Transdutores – Eixo “instrumentado”
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Quando todos os SGs tem o mesmo fator de gauge (k)

Relação entre deformação e mudança de resistência

Uout

Uin



|   BUSINESS DOCUMENT25

Transdutores – Ponte completa, ajustes e compensações

Correção de 

linearidade

calibração

resistência de 

equilíbrio

equilibrio de 

zero

Compensador 

de temperatura 

do ponto zero

Compensador de 

temperatura da 

sensibilidade
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Transdutores – Design do corpo de medição

eixo inteiriço

eixo oco

eixo em forma de 
gaiola

eixo quadrado

princípio de 
flexão em 

forma de S

princípio de 
cisalhamento 

radial

princípio de 
cisalhamento 

axial
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Transdutores de torque x Eixo instrumentado

                                                                                               
            

 
➔  rror  it  on site strain  a e installation could  e up to       
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Transdutores não rotativos – Ponte completa
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Transdutores rotativos – Slip ring

Transmissão por escova (slip rings) com rolamentos
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Transdutores rotativos - Telemetria

Transmissão por telemetria com rolamentos
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Transdutores rotativos - Telemetria

Transmissão por telemetria sem rolamentos
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Transdutores rotativos - Telemetria

Transmissão por telemetria (digital) sem rolamentos

Transmissão digital
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Transdutores rotativos - Customizados

Inúmeras 

possibilidades
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Transdutores rotativos - Customizados

Small torque 
sensor for 
camshaft, 
generator, etc

Flexplate for 
engine torque

Drive shaft 
sensor for 
gearbox 
output 
torque

Toothed 
flange 
sensor for 
differential

Instrumented 
drive shafts

DAQ system 
to collect 
and sync 
data from all 
sources



Características Metrológicas
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Características metrológicas – sensibilidade

 A sensibilidade nominal (especificado) Cnom é dada pelo intervalo entre o sinal

de saída no valor nominal do torque Mnom e no valor de torque zero, 

relacionado ao valor do torque nominal (especificado) Mnom. 

Sinal de saída do 

torque zero S0

Sinal de saída do 

torque nominal 

(especificado)Sn

curva característica     

(torque crescente)

Reta 

ideal

Reta atual  

Tolerância de 

sensitividade

Torque nominal (especificado) Mnom
In

te
rv

a
lo

 d
e

 s
in

a
l 
re

a
l

In
te

rv
a

lo
 d

e
 s

in
a

l 
n

o
m

in
a

l

nom

n
nom

M

SS
C 0−

=



|   BUSINESS DOCUMENT37

Características metrológicas – sensibilidade
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Características metrológicas – sensibilidade

15kHz

10kHz

5kHz

+10V

0V

-10V

-Mn
+Mn0-Mn

+Mn0

+1.000.000DIG

0 DIG

-1.000.000DIG

-Mn
+Mn0
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Características metrológicas – sensibilidade

 A tolerância da sensibilidade dC é o desvio admissível do intervalo de sinal de 

saída real no torque nominal torque Mnom relativo ao do intervalo de sinal de 

saída nominal (dentro do lote).
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Características metrológicas – Lineridade e Histerese

 O desvio de linearidade incluindo a histerese dlh é o desvio máximo do valor 

do sinal de saída da linha de referência, que é a reta de melhor ajuste através 

do ponto de partida. O parâmetro dlh é especificado como uma porcentagem 

da sensibilidade nominal (especificado) Cnom.

Sinal de saída do 

torque zero S0

séries ascendentes 

(torque crescente)

séries descendentes 

(torque decrescente)

Reta de referência
Sinal de saída 

do torque 

nominal 

(especificado)Sn
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Características metrológicas – Lineridade e Histerese
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Características metrológicas – Efeitos de temperatura

 O efeito da temperatura no sinal de zero TK0  é a variação do sinal de saída do 

transdutor sem carga, relacionado com a sensibilidade nominal (especificado) 

Cnom, causado por uma mudança de 10K na temperatura.

S
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d
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a
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Torque 

TK0
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Características metrológicas – Efeitos de temperatura
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Características metrológicas – Efeitos de temperatura

 O efeito da temperatura na sensibilidade TKC é a variação do sinal de saída do 

transdutor carregado, relacionado com o valor da amplitude do sinal, causado 

por uma mudança de 10K na temperatura.
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Características metrológicas – Efeitos de temperatura
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Características metrológicas – Repetibilidade

S1,100%

S1,50%

S2,100%

S2,50% Sn,50%

Sn,100%
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Média aritmética do sinal medido Si 
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Características metrológicas – Repetibilidade
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Características metrológicas – Repetibilidade

Máquina calibradora de 1 kNm 

• Padrão de referência e de 

trabalho

• Faixa de calibração :

5 Nm … 1 kNm

em passos de 1Nm 

• Incerteza da medição: 

±0.01% da leitura

• Mancal a ar

• Pesos selecionáveis um a um
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Características metrológicas – Repetibilidade

Ciclos de pré-carga 

(não incluso no certificado)

% of Mnom

100

50

t
0
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25

Posição de montagem 0°

Ciclos de pré-carga 

(não incluso no certificado)

% of Mnom

100

50

t
0

75

25

Posição de montagem 120°, 240°
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Características metrológicas – Limites de funcionamento

Torque nominal 

(especificado) 

Torque máximo 

de trabalho 

(ver eltrônica)

Torque 

limite

Torque de 

ruptura

Torque

Capaz de medir, 

caracteristicas 

metrológicas 

garantidadas

Capaz de medir, 

caracteristicas 

metrológicas não 

garantidas

Nenhuma variação permanente ou danos Variação 

permanente 

e possível 

dano

Possível 

destruição 

mecânica

Não é capaz 

de medir

0

Ver ficha técnica 
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Características metrológicas – Limites mecânicos
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Características metrológicas – Limites mecânicos

bMbM aF aF

rF

rF

 A força limite axial Fa é a força longitudinal máxima admissível. 

 A força limite lateral Fr é a força radial máxima admissível. 

 O momento fletor limite Mb é o momento fletor máximo admissível. 

 Se um dos parâmetros acima for excedido, a capacidade do transdutor de 

medir pode ser permanentemente prejudicada.

 Os limites admissíveis dos parâmetros acima ficam menores do que os

limites especificados, se pelo menos duas dessas tensões irregulares ocorrer

simultaneamente ou se o torque nominal (especificado) é excedido.
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Características metrológicas – Limites mecânicos
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Características metrológicas – Limites mecânicos
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Características metrológicas – Limites mecânicos

T
o
rq

u
e

Tempo

+ 5kNm

- 5kNm

Examplo: trasdutor de torque tipo flange T10FS / 5kNm, oscilação (pico a pico): 8.000Nm

8kNm

8kNm

 A banda de amplitude de oscilação admissivel é a amplitude de oscilação 

senoidal de torque dinâmico, ao qual o transdutor pode ser submetido pelo 

menos 10•106 ciclos de vibração sem causar quaisquer variações 

significativas nas suas propriedades metrológicas.
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Características metrológicas – Limites mecânicos
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Características físicas

 A rigidez torsional cT desceve a relação entre torque e a torção elástica em 

torno do eixo de rotação.


= D

T

M
c

 DM

DM
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Características físicas

2

2

1
mrJ =

 O momento de inércia J é uma medida de resistência que o corpo apresenta 

para uma aceleração rotacional. 

m r

m

m



Calibração
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Calibração

Nm

kg

N 

bar

mV/V

kHz

V, mA 

mV/V

kHz

V, mA

Nm

kg

N 

bar

 Calibração é a comparação do sinal de saída de um sistema de medição com 

uma referência que tem respectiva unidade física. Essa comparação tem que 

ser  realizada dentro de condições pré-definidas.

Nm

kg

N 

bar

Nm

kg

N 

bar
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Calibração

Kalibrierschein in Anlehnung an DIN ISO 10012 Teil 1 MBXXX

Calibration Certificate according to ISO 10012 part 1 HBM

               (Werkskalibrierschein / Working standard calibration certificate) 01-01

Gegenstand
Object

Drehmomentaufnehmer

Hersteller
Manufacturer

Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt

Typ
Type

T10F/200N m

Fabrikate/Serien-Nr.
Serial number

123456789

Auftraggeber
Customer

XXXXXX GmbH ; Y-Land;  Z-Town

Auftragsnummer
Order No.

1234567A

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines

3Number of pages of the certificate

Die Kalibrierung erfolgte mit Messmitteln, die im Sinne der DIN EN ISO 9001 und DIN ISO 10012,

Teil 1,auf Nationale Normale rückführbar

sind.

The calibration was performed using calibration equipment traceable to National Standards according
to ISO 9001 and ISO 10012 part 1.

Prüfer Prüfmüller
Tester

 -
02

/0
0

Datum 2001-MM-TT
D

K
D_
42

Date

QV1061A1.03 -
01/98

Seite / page  1

Abnahme
Release

Hottinger  Baldwin  Messtechnik  GmbH

Tel.: +49 / (0)6151 / 803 - 436

Fax: +49 / (0)6151 / 803 - 590

Zertifiziert nach ISO 9001 u. ISO 14001 (DQS-
00001)

Akkreditiert als DKD-Kalibrierlab. (DKD-K-
00101)

Akkreditiert als EMV-Prüflab. (DAT-P-012 / DAT-P-
006)Certified acc. to ISO 9001 and ISO 14001 by

DQS
Accredited as DKD calibration laboratory by
PTB

Accredited as EMC testing laboratory by
DATech

Kalibrierschein in Anlehnung an DIN ISO 10012 Teil 1 MBXXX

Calibration Certificate according to ISO 10012 part 1 HBM

               (Werkskalibrierschein / Working standard calibration certificate) 01-01
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Drehmomentaufnehmer

Hersteller
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Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt
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T10F/200N m

Fabrikate/Serien-Nr.
Serial number

123456789

Auftraggeber
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XXXXXX GmbH ; Y-Land;  Z-Town

Auftragsnummer
Order No.

1234567A

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines

3Number of pages of the certificate

Die Kalibrierung erfolgte mit Messmitteln, die im Sinne der DIN EN ISO 9001 und DIN ISO 10012,

Teil 1,auf Nationale Normale rückführbar

sind.

The calibration was performed using calibration equipment traceable to National Standards according
to ISO 9001 and ISO 10012 part 1.

Prüfer Prüfmüller
Tester

 -
02

/0
0
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K
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Date

QV1061A1.03 -
01/98

Seite / page  1
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Release

Hottinger  Baldwin  Messtechnik  GmbH

Tel.: +49 / (0)6151 / 803 - 436

Fax: +49 / (0)6151 / 803 - 590

Zertifiziert nach ISO 9001 u. ISO 14001 (DQS-
00001)

Akkreditiert als DKD-Kalibrierlab. (DKD-K-
00101)

Akkreditiert als EMV-Prüflab. (DAT-P-012 / DAT-P-
006)Certified acc. to ISO 9001 and ISO 14001 by

DQS
Accredited as DKD calibration laboratory by
PTB

Accredited as EMC testing laboratory by
DATech

Kalibrierschein in Anlehnung an DIN ISO 10012 Teil 1 MBXXX

Calibration Certificate according to ISO 10012 part 1 HBM

               (Werkskalibrierschein / Working standard calibration certificate) 01-01

Gegenstand
Object

Drehmomentaufnehmer

Hersteller
Manufacturer

Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt

Typ
Type

T10F/200N m
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Serial number

123456789

Auftraggeber
Customer

XXXXXX GmbH ; Y-Land;  Z-Town

Auftragsnummer
Order No.

1234567A

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines

3Number of pages of the certificate

Die Kalibrierung erfolgte mit Messmitteln, die im Sinne der DIN EN ISO 9001 und DIN ISO 10012,

Teil 1,auf Nationale Normale rückführbar

sind.

The calibration was performed using calibration equipment traceable to National Standards according
to ISO 9001 and ISO 10012 part 1.

Prüfer Prüfmüller
Tester

 -
02

/0
0

Datum 2001-MM-TT
D

K
D_
42

Date

QV1061A1.03 -
01/98

Seite / page  1

Abnahme
Release

Hottinger  Baldwin  Messtechnik  GmbH

Tel.: +49 / (0)6151 / 803 - 436

Fax: +49 / (0)6151 / 803 - 590

Zertifiziert nach ISO 9001 u. ISO 14001 (DQS-
00001)

Akkreditiert als DKD-Kalibrierlab. (DKD-K-
00101)

Akkreditiert als EMV-Prüflab. (DAT-P-012 / DAT-P-
006)Certified acc. to ISO 9001 and ISO 14001 by

DQS
Accredited as DKD calibration laboratory by
PTB

Accredited as EMC testing laboratory by
DATech

Recomendações:

• Calibrar amplificadores a cada ano

• Calibrar transdutores a cada ano

• Cali rar transdutores de referência 1…3 anos

• Calibrar toda vez que for feito um manuseio 

inadequado, sobrecarga ou reparo.

Normas:

• Europa: DIN 51309

• Brazil: NBR 12240
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Calibração – nível hierárquico

Padrão 

nacional

Equipamentos de medição e 
testes

 Instituto nacional de metrologia (Alemanha: PTB)

Padrão de 

referência

 Serviço de calibração nacional (Alemanha: DAkkS/DKD)

Padrão de trabalho
 Laboratório de calibração local

 Aplicação industrial
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Calibração - Procedimentos

Sequência de calibração (alternativa):

• Sentido horário,

• Sentido anti-horário, 

• Horário e anti-horário, 

• Alternado (opcional)

Procedimento de calibração:

• Pré-carregamento para o torque nominal três 

vezes

• Medir o sinal de saída com cargas 

especificadas em 6 ou 10 níveis com torque 

crescente 

• Medir o sinal de saída com cargas 

especificadas em 6 ou 10 níveis com torque 

decrescente 

Ciclos de pré-carga 

(não incluso no certificado)

% of Mnom

100

50

t0

75

25
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Calibração - Procedimentos

Sequências (alternativa):

• Sentido horário,

• Sentido anti-horário, 

• Horário e anti-horário, 

• alternado

Procedimento de calibração:

• Pré-carregameno do torque nominal três vezes

• Medir o sinal de saída com cargas específicas em 5 ou 8 níveis com torque crescente 

• Medir o sinal de saída com cargas específicas em 5 ou 8 níveis com torque decrescente 

• Medir o sinal de saída com cargas específicas em 5 ou 8 níveis com torque crescente 

• Repetir os passos de 1 a 3 com a mudança na posição da montagem do transdutor de 

torque (0°, 120°, 240°)

• Calcular  o valor médio das médias a partir do resultado das medições nas diferentes 

posições de montagem do transdutor.



|   BUSINESS DOCUMENT65

Calibração - Procedimentos

Ciclos de pré-carga 

(não incluso no certificado)

% of Mnom

100

50

t
0

75

25

Posição de montagem 0°

Ciclos de pré-carga 

(não incluso no certificado)

% of Mnom

100

50

t
0

75

25

Posição de montagem 120°, 240°
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Calibração – Laboratório HBM

Opções de calibração
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Calibração – Máquinas

Máquina padrão de 1 kNm

• Padrão de referência e de 

trabalho

• Faixa de calibração :

5 Nm … 1 kNm

em passos de 1Nm 

• Incerteza da medição: 

±0.01% da leitura

• Mancal a ar

• Pesos selecionáveis um a um



|   BUSINESS DOCUMENT68

Calibração – Máquinas

Máquina padrão de 25 kNm

• Padrão de referência

• Faixa de calibração :

1   Nm …  5 kNm

em passos de 100 Nm 

• Incerteza de medição: 

100Nm-20kNm: 

±0.008% da leitura

• Rolamentos: dobradiças

elásticas

• Pesos selecionáveis um a um
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Calibração – Máquinas

Máquina padrão de 400 kNm

• Padrão de referência

• Faixa de calibração :

30 kNm … 4   kNm

em passos de 100 Nm 

• Incerteza de medição: 

100Nm-20kNm: 

±0.1% da leitura

• Método comparativo
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Calibração – Em campo



Guia

Transdutor de 

torque tipo flange

Adaptador

Eixo articulado

Peça a ser 

testada
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Calibração – Em campo

Braço de alavanca calibrado

Massa calibrada

m

Dispositivo de bloqueio
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Calibração – Em campo

Dispositivo de bloqueio

Transdutor de referência do tipo flange Transdutor de referência do tipo flange

Adaptadores

Transdutor tipo flange
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Calibração – Em campo
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Calibração – Comparativo

Braço de alavanca + 

peso morto
Torque de referência

Mão-de-obra min. 2 máx. 1

Tempo de instalação 1,5h 45min

Tempo de calibração 3h 1h

Formula da calibração Tcal = mpesos x g x lbraço Tcal = Treferência

Fontes de incerteza de 

mediçao
10 ou mais 2 ou menos

Incerteza de medição ? Possível de calcular

Fonte: Horiba Automotive Test Systems



Aplicações - Exemplos
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Aplicações – Dinamômetro passivo

Consumidor de energia

Transdutor de torque 

do tipo flange

Eixo articulado

Acionador = peça a ser testada

Motor, tur ina, …
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Aplicações

Videos/engine testing.wmv
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Aplicações – Dinamômetro ativo

Acionador

Transdutor de torque 

do tipo flange

Eixo articulado

Consumidor de eneria = peça testada

Freio-motor,  om a,  erador, …
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Aplicações – Dinamômetro ativo

Medição do atrito entre 

pistão e cilindro. 
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Aplicações – Dinamômetro de transmissão

Transdutor de torque do 

tipo flange

Transmissão 

a ser testada

Transdutor de torque do 

tipo flange

Acionador ou consumidor de 

energia

Acionador ou consumidor de 
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