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CONSTRUCTION OPTIONS FOR A LAMELLAR  
FORCE TRANSDUCER OF 3 kN 

 
 This paper presents the results of the study to design a lamellar force 
transducer of 3 kN. We analysed and presented eight variants of the elastic 
element of the transducer. All variants of the elastic element having the same 
constructive dimensions. For each constructive variant we performed an 
analysis of the state of stress and the state of strain using finite element 
method. Choosing the best final variant was done taking into account the 
variation of strains and tensions. 
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 1. Introducere  

  
 Captorul de forţă cu traductoare electrice rezistive, este un 

dispozitiv care transformă variaţia deformaţiei elementului elastic, 
produsă de variaţia forţei, într-o variaţie a mărimii electrice, care ulterior 
este amplificată şi apoi etalonată în unităţi de forţă.  

 Sunt cunoscute diverse forme ale elementului elastic ale 
captoarelor de forţă [3], [4]. În cadrul prezentei lucrări se studiază 
posibilitatea de realizare a unui captor de forţă lamelar capabil să 
măsoare forţe de maximum 3000 N. Acest tip de captor este  folosit 
uzual la cântarele cu afişaj electronic.  
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 2. Variante constructive ale  captorului lamelar   
 

 Pentru captorul de forţă lamelar  de 3 kN s-a ales o formă 
paralelipipedică având dimensiunile de gabarit 120 x 50 x 30 mm, în 
care s-au efectuat decupări de diferite forme. Datorită decupărilor 
partea activă a captorului este de forma lamelară. Captorul este 
prevăzut cu găuri la extremităţi în care se poate realiza fixarea, 
respectiv încărcarea. S-a impus condiţia de simetrie, adică încărcarea, 
respectiv fixarea să se poată realiza la ori care din extremităţi.  Au fost 
analizate opt variante ale captorului lamelar toate având aceleaşi 
dimensiuni de gabarit dar alte forme ale decupărilor. În figurile 1÷4 sunt 
prezentate variantele constructive ale captorului lamelar. 

  
Fig. 1  Captor  lamelar variantele 1 şi 2 

Varianta 1 Varianta 2

 - Varianta 1 – este realizată prin efectuarea a două găuri; 
    - Varianta 2 – derivă din varianta 1 la care s-a mai efectuat o 
gaură mai mică eliminând peretele dintre găurile iniţiale;  

 

  
Fig. 2  Captor  lamelar variantele 3 şi 4 

Varianta 3 Varianta 4

 
 - Varianta 3 – derivă din varianta 1 la care s-a modificat forma 
decupărilor; 
    - Varianta  4 – derivă tot din varianta 1 la care s-a efectuat o 
gaură ovalizată.  
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Fig. 3  Captor  lamelar variantele 5 şi  6 

Varianta  5 Varianta  6

 

 - Varianta  5 – derivă din varianta 4 la care s-a tăiat peretele 
despărţitor;   
 - Varianta 6 - derivă din varianta 4  la care s-a subţiat peretele 
despărţitor. 
 

  
Fig. 4  Captor  lamelar variantele 7 şi  8 

Varianta 7 Varianta 8

 

 - Varianta 7 – derivă din varianta 4 la care s-a modificat forma 
decupărilor; 
 - Varianta 8 – derivă  din varianta 7  la care s-a subţiat pereţii 
superiori şi inferiori a celor două decupări.  
      Modificarea succesivă a formei şi dimensiunilor decupărilor s-a 
efectuat pentru a mării sensibilitatea şi de a obţine o zonă cât mai mare 
în care deformaţia specifică respectiv tensiunea să fie aproximativ  
constantă şi apropiată de cea admisibilă.  
 
 3. Materiale utilizate pentru  confecţionarea elementului 
 elastic al captorului 
           
 Pentru confecţionarea elementului elastic al captorului s-au 
ales materiale cu rezistenţă la rupere şi limită de curgere ridicată.  
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 De asemenea, ele trebuie să aibă o caracteristică lineară în 
domeniul elastic şi histerezis redus. 
           Oţelurile  aliate care au fost selectate sunt:  30 Mo Cr Ni 20; 34 
Mo Cr Ni 15 sau  51VCr ale căror caracteristici mecanice sunt redate în 
tabelul 1 [1], [2]. 
             Tabelul 1 

Marca oţelului R m 

[ MPa ] 
R p 0,2 

[ MPa ] 
E 

[ MPa ] 
G 

[ MPa ] 

30 Mo Cr Ni 20 1180 -1350 980 - 1050 1,95*10 5 8*10 4 

34 Mo Cr Ni 15 1080 - 1300 880 - 1000 2,05*10 5 8,05*10 4 

51VCr11A 1320 1180 2,03*10 5 8,02*10 4 

  
 Dacă se acceptă coeficienţii de siguranţă de 2,5 ÷ 2,6 faţă de 
limita de curgere, respectiv de 3,0 ÷ 3,2  faţă de rezistenţa la rupere, 
pentru  aceste  materiale se poate accepta o  tensiune admisibilă  de 

σa = 400 ÷ 410  MPa.     
 

 4. Rezultatele calculului de verificare pentru elementele  
 elastice ale variantelor captoarelor  lamelare  

 
 Pentru verificarea elementului elastic ale variantelor captorului 
lamelar s-a  aplicat metoda elementelor finite, utilizând elemente finite 
spaţiale cu şase respectiv opt noduri [5].   
 Dimensiunile medii ale elementelor reţelei de calcul au 
valoarea de 1,5 ÷ 2,5  mm rezultând în medie un număr de 
13000÷14000 de elemente finite şi 50000÷60000 de puncte nodale în 
funcţie de varianta considerată.  
 Diagramele de variaţie ale tensiunilor şi deformaţiilor maxime 
sunt prezentate în figura 5 respectiv figura 6.  
 Din analiza acestora se remarcă faptul că varianta 1 este prea 
rigidă pe când varianta 5 este prea elastică, din acest motiv acestea se 
exclud.  
 Dintre variantele 2, 3, 4, 6, 7, 8  cel mai bine îndeplineşte 
condiţiile impuse varianta 8.  
 Din acest motiv se va prezenta detaliat starea de tensiuni şi de 
deformaţiei pentru acestă variantă. 
 Modul de discretizare, rezemare şi încărcare a elementului 
elastic varianta 8 este prezentat în figura 7.  
 Rezemarea se realizează în găurile de la una din extremităţi, 
iar  forţele se aplică în găurile din partea opusă. 
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Fig. 5  Variaţia tensiunilor maxime 
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Fig. 6  Variaţia deformaţiilor maxime 
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Fig. 7  Elementul elastic al 
captorului lamelar 

 
 În urma analizei prin metoda elementelor finite respectiv a 
rulării programului Algor [5] se obţin valorile deplasărilor şi ale 
tensiunilor din toate punctele reţelei de calcul considerate.  
 

 

 

Fig. 8  Distribuţia tensiunilor echivalente în  elementul elastic al captorului
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 În figura 8, respectiv figura 9, sunt prezentate valorile şi modul 
de distribuţie a tensiunilor echivalente după criteriul von Mises. În figura 
10  sunt redate valorile şi modul de distribuţie a deplasărilor. 

 
 
 
 

Fig. 9 Detaliu distribuţia tensiunilor echivalente în  elementul elastic al 
captorului 

 
 

Fig. 10  Valorile deplasărilor din elementul elastic al captorului 
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 5. Concluzii 
  
        ■ Obiectivele propuse ale studiului efectuat au fost  proiectarea 
formei elementului elastic al captorului de forţă astfel încât acesta să 
prezinte o zonă sensibilă în care valorile tensiunilor să fie apropiate de 
tensiunea admisibilă. Varianta constructivă 8 a elementului elastic al 
captorului de forţă prezintă 4 astfel de zone. În aceste locuri există 
condiţii favorabile pentru montarea traductorilor electrici rezistivi şi 
realizarea unui montaj de amplificare. 
       ■ Studiul detaliat efectuat pentru varianta constructivă 8 a 
elementului elastic al captorului de forţă oferă posibilitatea cunoaşterii 
distribuţiei de tensiuni şi de deformaţii pentru întreg volumul acestuia.  
      ■ Forma adecvată a decupărilor din elementul elastic creează 
un concentrator de tensiuni în care valoarea maximă a tensiunii 

echivalente este de 382 MPa, mai mică decât σa = 400 ÷ 410 MPa 
care se menţine aproximativ constantă pe o lungime de circa 15 mm în 
zona concentratorului. 
        ■  Valoarea maximă a deplasării este de 0,392 mm care este în 
secţiunea de aplicare a încărcării. 
 ■ Acest element elastic se recomandă pentru construcţia unui 
captor de forţă care poate să măsoare forţe de la 0,1 kN până la 3 kN. 
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