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PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UMA CÉLULA DE CARGA PARA MEDIÇÃO

ESFORÇOS DE LAMINAÇÃO
DE

Lirio Schaeffer (1)

Ildon G. Borchardt (2)

Luiz Fernando A. Carvalho (3)

RESUMO

Descreve-se o projeto completo de uma célula de—carga-ã—base
de extensõmetros de resistência. Esta célula ê dimensionada
para a medição de força de laminação-'em cadeiras convencio -
nais tipo duo ou trio. A maioria dessas cadeiras dispõe de
locais de pouca altura para a colocação de sensores_e ainda
estes locais têm superfícies rugosas. Por estas razões, célu
Ias de carga baseadas na deformação elástica de cilindros dê
aço não dão precisões melhores do que 8%.
Descreve-se o projeto de uma célula baseada na flexão de uma
membrana de aço. Com este projeto construiu-se uma célula, de
6 cm de altura, que mede esforços entre 30 e 300 kN (3 a 30 t)
com precisões inferiores a 2%.
Apesar desta célula ter sido projetada e construída especifi^
camente para a medição de esforços de laminação, o projeto«
posto é geral e permite a confecção de células para determi~
nar qualquer esforço de compressão.

ABSTRACT

A complete detailed mechanical desion of a strain oauge com-
pression load cell is presented. This cell was specialy de-
signed to measure rolling forces at conventional duo or trio
industrial roughing stands. The stands, in general, have lit
tie space (height) to adjust to the cells. Moreover the contact -
stands surfaces are very rough. Do to this facts, load cells
of elastic cilindrical geometries arf> not recommended for
accuracies better than 8%. ̂ This work describes the complete
design and the construction of a circular (membrane) steel
plate load cell. A prototype of 300 kN (<>»30t) capacity, with
2% accuracies and with a height of 6 cm was constructed and
tested. The design proposed is a general one and permits the
construction of small load cells to measure any compression
load.
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1. INTRODUÇÃO

t Célula de carga â base de extensômetros de resistjên

cia é uma das unidades centrais de um transdutor de força ã

base de extensômetros. Se o transdutor ê excitado por forças

responde com variações de sinais elétricos proporcionais ãs

excitações.

A fig.l mostra um diagrama de bloco das unidades

componentes de um transdutor e a fig.2 esquematiza os três

estágios (flechas) do processamento da informação desde a ex

citação até a resposta. No primeiro estágio, a força aplica-

da na célula provoca deformações elásticas (e = Al/l), que

dependem da geometria e do material da célula. No segundo es_

tágiO/ estas deformações elásticas são transformadas em va-

riações de resistências elétricas (AR/R), através de extenso

metros de resistência colados na célula. Estas resistências

são ligadas em circuito tipo ponte, que fornece um sinal ele

tricô de desbalanço (AV/V) proporcional a (AR/R). Como as de

formações elásticas são pequenas (c «o mn/m), necessita-se

de um amplificador para medir os desbalanços (AV/V). Ë comum

o uso de "pontes amplificadoras" especiais para extensômetros

e que completam o processamento do último estágio da informa

ção, com baixo ruído. Assim, num transdutor, é a célula de

carga que deve ser escolhida para cada aplicação especifica.

Apesar da informação sofrer três estágios de processamento, ê

possível construir ou coirprar células de baixo custo e que

medem com precisão de 2%. A sua construção se justifica quan

do se tem aplicações especiais, tais como, por exemplo, medi^

ções de forças de trefilação, de 1aminação, medições de presi

soes dinâmicas de óleo, etc.

A medição da força de laninação ê essencial na lamî

nação de chapas, e utiliza-se inclusive como um item no con-

trole da qualidade do material laminado. De um modo geral, o

conhecimento da força de laminação é essencial para o cons -

trutor de laminadoras, é útil para o passoal da produção, e

fundamental para o desenvolvimento de trabalhos na área das

deformações, principalmente na conformação de aços especiais.

Várias células de carga <1» *a> '»> e transdutores
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foram construídos para medirem forças de laminação. As célu-

las são montadas entre os mancais e os fusos de aperto, de

modo que todo o esforço de laminação se transmite através

das mesmas. O projeto da maioria destas laminadoras prevê a

adaptação de uma célula de carga. Nas cadeiras convencionais

tipo duo ou trio, como a esquematizada na fig.3, o espaço

disponível para se montar uma célula de carga não é maior do

que 70 mm, mesmo retirando-se o copo de segurança (fusível

mecânico). Ainda, as superfícies de contato mancal-célula e

célula-fuso são rugosas. Assim, os esforços não são uniforme

mente aplicados nas superfícies da célula e, dada a pequena

altura, estes podem não se transmitir hoirogeneamente através

da região sensora da célula.

Para contornar estas dificuldades, foram construi -

das varias células'de carga com geometria cilíndrica e

com extensometros de resistência ligados em montagem tipo FOI
(S) ""

SON . Consistem em um anel de aço ou um cilindro furado a-

xialmente e com os "strain-gauges" colados na superfície la-

teral externa. O esforço é aplicado na direção axial e a se£

ção do anel dimensionada de rcodo que este se deforme elasti-

camente ao ser submetido aos esforços previstos. Uma carcaça

metálica protege o anel e os extensometros da umidade, de pan

cadas, e alem disto, melhora a distribuição de tensões .

Com um conjunto de quatro extensometros ativos ligados em sé

rie e espaçadamente distribuídos na superfície lateral e com

outro conjunto de quatro extensometros "passivos" ligados em

série, forma-se uma ponte de Wheatstone que fornece sinais de

desbalanço proporcionais ao valor médio das deformações dos

extensometros. Apesar de todos estes arranjos, não se pode

garantir para estas células de carga cilíndricas de pequena

altura precisões menores que 8%, em medidas industriais.

Células de carga com concepção geométrica diferente

e de pequena altura, baseadas na flexão de um disco (membra-

na) , podem alcançar precisões de 2% na medida de força. A

fig.4 mostra o esquema de um corte transversal de uma célula

tipo membrana. Constitue-se de um disco engastado próximo ao

diâmetro externo, de um pino distribuidor de tensões e de pro

teções contra a água e poeira. O esforço F, atuando sobre o
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pino, ê aplicado numa região central da membrana. Extensõme-

tros de resistência colocados em convenientes pontos da su-

perfície da membrana são ligados em circuito tipo ponte, de

modo que esta detecta as deformações provocadas por F. Obser_

ve-se que se pode aproveitar esta concepção para construirum

manometre para medições dinâmicas de pressão , para medir

forças de trefilação , ou seja, para medir esforço dinâmi-

co em geral.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS E EQUAÇÕES PTEIS EM PROJETOS DE CÉ-

LULAS DE MEMBRANA

A parte central do projeto é o dimensienamento da

membrana circular e o posicionamento dos extensõmetros de r£

sistència.

A fig. 4 representa uma placa (membrana) circular eii

gastada próxima ao diâmetro externo. A força F é aplicada na

área do círculo de raio a que representa a área de contato

do pino com a placa. A distância b é o raio da placa até o

engaste e £ representa um círculo genérico sobre a placa.

Uma vez fixado o intervalo de medição de força,o dî

mensionamento da placa circular deve atender a dois requisi-

tos antagônicos: a) para o esforço máximo previsto (Fmsx)»
 a

placa deve ser suficientemente robusta para não se deformar

plasticamente; b) para o esforço mínimo previsto (Fmjn)# a

placa deve sofrer deformações elásticas detectãveis pelos ex

tensômetros e pela ponte amplificadora, com um ruído aceitá-

vel.

O cálculo das deformações tangenciais e. e radiais

e desta placa circular, pode ser feito, segundo Feodosyev
(S)

e Timoshenko , pelas expressões:

^ (o - vo )
E z r

(1)

e = i ta - vo i
r „ K r t' (2)

onde °. e ° são as tensões tangenciais e radiais num ponto

Í-
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a uma distância r do centro, E ë o iródulo de elasticidade e

v o coeficiente de Poisson. As tensões o e o são calcula -

das através das expressões:

6M,.
(3)

a =

r

6M
(4)

em que h i a espessura da placa e M. e M os momentos tangen

ciais e radiais. Estes momentos têm dimensões de força e são

avaliados pelas expressões:

F
4TT

(in ä
r 1 4) - (1 - v) - (5)

+ v) {In § + k % )
r £ b> 2r'

(1 - v) - 1 (6)

A fig. 5 mostra gráficos das funções M (r) e M (r)

para b = 10 a . Em geral, escolhe-se a e b, tais que a « b .

Fixada a relação (a/b) os momentos são máximos positivos no

ponto r = a e negativo no ponto r = b. Se (a/b) é pequeno ,

tem-se:

4irMt (b) 4irMr(b).
= -1 (7)

4nMr(a)
= (1 + v) (8)

Assim, uma diminuição de dez vezes na razão (a/b), como por

exemplo, diminuindo dez vezes o diâmetro do pino central, a-

carreta um aumento de apenas duas vezes nos momentos máximos

M.(a) e M (a). Além disto, um pino central de pequeno diâme-

tro resulta em grandes concentrações de tensões no mesmo.

Para o dimensionamento da placa, sugere-se o seguin

te roteiro:

^
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I) Arbitram-se valores para a e b e determinam-se os momentos

correspondentes ã força máxima (F -„), através das égua -

ções (5) e (6) e com r = a. Ajusta-se o valor da altura h

de modo que as tensões tangenciais e radiais calculadas pe

Ias equações (3) e (4) situem-se abaixo da tensão de esco£

ménto do material da placa.

II) Para os valores a, b e h acima escolhidos, determinam-se ,

para pontos r próximos de a, as deformações e. e c corres^

pondentes ã força mínima (F . ), utilizando-se as equações

(6), (5), (4), (3), (2) e (1). Se estas deformações podem

ser medidas pelos extensômetros e pela ponte amplificadora

a placa pode ser construída coir as dinensões arbitradas em

I. Caso contrário, arbitram-se novos valores para a e b.

HÍJ Se não existirem valores de a, b e h que satisfaçam as con

dições acima para F - e F j , deve-se diminuir o intervalo

de medição ou aumentar a tensão de escoamento do material

da placa circular, mediante conveniente tratamento térmico

que não resulte em aumento demasiado das tensões internas

do material.

Para o posicionamento dos extensômetros de resistên-

cia, deve-se observar que e e e para £ próximo de a_, podem

ser nulos e podem inverter de sinal.

A carcaça (tampa) de proteção superior e a carcaça in

ferior devem ser dimensionadas de tal modo que sejam suficien

temente robustas frente ã membrana circular, de modo que esta

se comporte como a membrana engastada ideal representada na

fig.4.

3. DIMENSIONAMENTO E CONSTRUÇÃO DE UMA CËLULA DE MEMBRANA PA-

RA MEDIR ENTRE 30 e 300 kN

A fig.6 mostra o dimensionamento final de uma célula

de carga projetada e construída para medir esforços entre 30e

300 kN. A membrana sensora e o pino de aplicação da força são

de aço SAE D-6 temperado e revenido com dureza final de 48 Re.

As tampas são de aço SAE 1045. O conjunto é montado com qua-
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tro parafusos Allen M 8 x 50. O raio <?a área de contato en-

tre o fuso e a membrana ê de (2,5 - 2)mm, medido nas marcas

visuais encontradas. Assim, tendo em vista a fig.4, tem-se:

a * 2,5 mm; b = 35,0 mm e h = 22,0 mm. Nestas condições,

a tensão máxima calculada pelas equações (6), (5), (4) e (3)

(b) 84,0 (kgf/mir. ) , (9)

valor este aceitável frente a 140 kgf/mm , tensão de escoa-

mento do aço da membrana. Para a força mínima, tem-se:

0,27%.* , (10)2,7 x 10"4(m/m)

valor este aceitável para uma ponte amplificadora comercial.

Os extensometros de resistência devem ser posicio

nados sobre a placa e em locais onde as deformações sejam as

maiores possíveis. A fig.7 mostra a variação das deformações
E
fc(r) e £ (r) calculadas para a força máxima. As maiores de

formações ocorrem próximas ao centro da placa. Existem dois

locais onde as deformações são nulas e assim devem ser evita

dos.

A fig. 8a mostra o posicionamento dos quatro ex -

tensômetros marca KBM, tipo 6/120 LY11, com fator K » 2,02

(gauge factor) e resistência de 120 fi. A fig. 8b mostra a in

terligação dos mesmos em circuito tipo ponte inteira. As dis

tâncias r do centro da placa aos centros dos extensômetroB nú

meros 1, 2, 3 e 4, são r, = 5 , 0 ; r2 = 3,4 ; r^ « 28,0 e

r4 * 24,0 mm. Assim, tendo em vista as equações (1), (2),(3),

(4), (5) e (6), ou utilizando-se os resultados da fig.7, as

deformações nestes pontos são:

(1,4 - 0,1)%. ,

(0,80 - 0,05)%.

(2,5 - 0,1)%. , (1,0 - 0,1}%.,

As incertezas dee., ...e. foram calculados tendo-se em vista

a imprecisão de 10% obtida na determinação de a. Pelo princÆ

pio da superposição, a ponte da fig. 8b eirite um sinald«d*s

* O símbolo %« significa deformações relativas em partes por
milésimo.

í
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balanço proporcional a:

= (5,7 - 0,3) %. (11)

Subretpnâo-se esta célula de carga a uir.a tensão de

30,0 ton - 1%, mediu-se urna deformação total de e' = (5,03 -

0,05)1, resultado este satisfatório frente ao valor calcula-

do e. = (5,7 - 0,3)%«da equação (11). Estes números compro-

vam que as equações (1), (2),...(6) podem ser utilizadas pa-

ra o dimensionamento de uma membrana sensora.

A fig.9 mostra a curva de calibração desta célu-

la. Esta calibração foi realizada em uma máquina de ensaio de

compressão, utilizando-se para a medição de força um anel di_

namomêtrico padrão, com certificado de calibração fornecido

pelo fabricante (PGH Kraftmessegeråte Halle). Para a medição

do desbalanço da ponte, utilizou-se uma ponte anplificadora

marca HBM, modelo KMS/T-5, de sensibilidade de IO"4 m/m =0,1%,

(para um extensõmetro ativoj. O ganho' desta ponte foi ajusta

do de modo que simulando-se uma deformação total e. = 1 %. ,

o sinal de desbalanço da ponte amplificadora é de iV = 230

mV. A incerteza obtida da média das medidas de AV para cada

ponto foi de 1% . Não estão registrados pontos de c£

libração abaixo de 80 kty uma vez que o anel dinamométrico a_

presenta imprecisão elevada nesta faixa. Observa-se, ainda ,

que esta curva de calibração afasta-se, no máximo, 3,8 kN

da reta que passa pela origem (0 VN ) e pelo ponto terminal

(300 kN), de modo que o desvio de linearidade desta reta e

em relação ao ponto terminal é, no máximo, de 3,8 /300 = l,3%.

A máxima histerese obtida, em relação ao ponto terminal, foi

de 0,5%.

Observa-se um deslocamento do zero da curva de ca

libração se a temperatura da célula variar. Se a célula es-

tiver a 609C e a temperatura ambiente a 209C, o zero de des-

loca para o ponto 18 kN, ou seja, de 6%. Se a célula esti-

ver a 409C, o deslocamento do zero é de apenas 2%. Este efejL

to deve estar relacionado com a diferença entre o coeficien-

te de di lat ação térmica da membrana (16 x 10~ ra/m9C) e o coe

ficiente das tampas (11 x 10 m/m©C). Este deslocamento de
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zero é repetitivo, conforme se observou em mais de dez expe-

riências. Assim, para operar com esta célula em temperaturas

diferentes da temperatura da calibração, basta que se ajuste

o zero e se observe por alguns minutos a sua estabilidade an

tes da realização de uma medida. Nestas condições, esta célu

Ia pode medir esforços com precisões de 2%.

Duas destas células foram utilizadas para medir es

forços de laminação de perfis de aço, entre 150 e 250 kN, na

primeira cadeira de desbaste da Industrial Arte Técnica S.A.

Atribuiram-s. 2% de precisão a estas medidas, tendo em vista

os testes acima citados e o fato de que apôs 30 horas de uso

ininterrupto na laminadora não se observou alterações nas ca

racterísticas da célula.

Outras células de carga de membrana foram projeta

das e construídas dentro da mesma concepção, mas para ope -

rar na faixa de o,l a 1 N. Estas células apresentaram desem

penho semelhante ao anterior.

4. CONCLUSÕES

As células de carga de membrana medem esforços de

compressão em geral e são particularmente indicadas quando a

altura da célula é um fator limitante, como por exemplo a me

dição de forças em algumas laminadoras. A geometria destas cê

lulas é mais favorável do que as células cilíndricas.

As equações (1),...(6) são indicadas no dimensio-

namento da membrana sensora, desde que o conjunto seja dimen

sionado de modo tal que a membrana se comporte como uma pla-

ca circular engastada.

A célula de carga construída para a faixa de 30 a 300

kN apresenta 2 % de incerteza na medição de força. A opera-

ção com esta célula exige cuidados adicionais quando a tempe

ratura ambiente varia, pois a ponte formada pelos extensôme-

tros de resistência desbalança-se. Se este desbalanço ê devî

do aos diferentes aços utilizados na confecção da membrana e

das carcaças, esta dificuldade pode ser contornada construin

do-se toda a célula com um mesmo material.
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EXITAÇAO:

- FORCA -

TRANSDUTOR

I — PONTE AMPUFICADORA —

Y/AMPLIFICADORsy
//SS/SS//SSS//

I 1.2,3, i. são extesSmetros de resistência i
j ligados em circuito ponte. * i

RESPOSTA

j -SINAL ELÉTRICO-

FIG.l - DIAGRAMA DE BLOCO DAS UNIDADES DE_UM TRANSDUTOR DE FORÇA
O transdutor é composto.por uma célula de carga e uma
ponte amplificadora. Os quatro extensômetros são elemen-
tos comuns entre a célula e o amplificador.

TRANSDUTOR
CÉLULA DE CARGA >

' W PONTE AMPLIFICADORA

GEOMETRIA^

DA CÉLULA

DEFORMAÇÃO

MECÂNICA

S* (àl/lt

>*

EXTENSÔMETRO

DE RESISTÊNCIA

EXITACÃO

VARIAÇÃO DE

RESISTÊNCIA
ELÉTRICA

(áR/R)

CIRCUITO

PONTE

VARIAÇÃO DE
RESISTÊNCIA

ELÉTRICA
iàV/V)

RESPOSTA

FIG.2.- DIAGRAMA DO PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO DESDE A EXCITAÇSO
ATÉ A RESPOSTA.
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FIG. 3 - ESQUEMA DE OMA GAIOLA DE
LAMINAÇAO TIPO TRIO:
a) guia inferior cie saída?
b) guia superior de saída;
c) guia de entrada;
d) guia de saída;
e) fuso de aperto;
f) copo de segurança;
g) mancai superior.

ESFORÇO

F

k Extensõmetros

de Resistência

PIG. 4 - CORTE TRANSVERSAL DE UMA CËLÜLA TIPO ï^iBRAA
Se as tampas de proteção superior e inferior forem suficiente,
mente rígidas, a membrana se comporta como uma placa_circular
engastada próxima ao diâmetro externo 2b. A força F ê distri-
buída pelo pino e aplicada na área Ha2 sobre a membrana e r
representa um círculo qualquer sobre a placa.

i
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FIG.5 - DISTRIBUIÇÃO DOS MOMENTOS RADIAL (Mr> e TANGENCIAL (Mfc)

NUMA PLACA CIRCULAR DE (b/a) = 10.

Na ordenada estão representados os valores de (4irM/F)
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r

0 26

7///////////////,

FIG. 6 - DIMENSIONAMENTO FINAL DE UMA CÉLULA PARA 300 fcN.
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FIG.7 - DISTRIBUIÇF-O DAS DE
FORMAÇÕES TARtíENCIAIS (e "f
E RADIAIS (e ) NA PLACA ^
CIRCULAR.
As dimensões da placa são
a =2,5; b=35; h = 22 mm.
As deformações relativas
são em partes por
mo (%•)

muesl-

FIG.8 - POSICIONAMENTO E LIGAÇÃO DOS EXTENSÖHETROS:
a) Posicionamento dos extensômetros de n9s 1, 2, 3 e 4 a dis

tâncias ^ = 5,0; r2 = 3,4; r3 = 28,0 e r4 = 24,0mm do
centro da placa.

b) Ligação dos extensômetros em circuito tipo ponte inteira.
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FIG.9 - CURVA DE CALIBRAÇÃO.

A cada 230 mV de desbalanço corresponde uma deformação

de 1%. . A incerteza atribuída para cada ponto é de 1%.,

entre 80 e 300 kN.



ERRATA

Na pãg.6, 2a. linha, onde está escrito "(2,5 - 2)mm" leia-se

" (2,5 - 0,2)iran".

Na pãg.7, 4a. linha, onde está escrito "30,0 ton"

"300 kN".

leia-se

Na pãg.7, 25a. linha, onde está escrito "desta reta e" lei-

a-se "desta reta".

Na pãg.10, fig.2, último quadro da direita, onde está escri-

to "VARIAÇÃO DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA (AV/V)" leia-se "VARIA-

ÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA (AV/V)".


