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1. Introdução
Este manual de instalação e operação contém informações importantes e necessárias
para a correta utilização e manutenção do equipamento medidor de pré-compressão e
carga elétrica para cerâmicas piezoelétricas PiezoClamping.
Leia atentamente este manual antes de utilizar o equipamento. A
utilização imprópria pode comprometer os resultados e ocasionar
danos.
O PiezoClamping permite medir a pré-compressão em cerâmicas piezoelétricas de
transdutores e conversores ultrassônicos durante o processo de montagem e aperto.
O PiezoClamping auxilia o usuário de forma prática e acurada fornecendo em tempo
real a pré-compressão aplicada às cerâmicas piezoelétricas enquanto estas são
progressivamente comprimidas. O PiezoClamping fornece também em tempo real os
valores de carga elétrica gerada pelas cerâmicas piezoelétricas.
Além do objetivo principal de instruir o usuário quanto à instalação, configuração e
operação do PiezoClamping, este manual também visa contribuir para entendimento
dos conceitos básicos de engenharia ultrassônica e sobre os procedimentos usuais de
fabricação de transdutores e conversores.
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2. Definições e simbologia
2.1. Definições
Transdutor ou conversor ultrassônico: Elemento
ressonante utilizado para converter energia elétrica
em vibração ultrassônica com uma frequência
específica. “Transdutor” é uma denominação geral,
“Conversor” é uma denominação da área de solda por
ultrassom.
O transdutor é composto por cerâmicas piezoelétricas
no formato de anéis que são comprimidas entre
massas metálicas conectadas por um parafuso; o
contato elétrico é realizado por eletrodos. Este tipo de
transdutor, também denominado como tipo Langevin
[1], foi desenvolvido originalmente para a aplicação
em sonares e teve seu uso posteriormente expandido
para aplicações industriais como a solda e a limpeza
por ultrassom [2].

Transdutor/conversor
ultrassônico de potência
típico.

Cerâmica piezoelétrica: É o elemento ativo que
converte energia elétrica em vibração ultrassônica nos
transdutores e conversores ultrassônicos. São
normalmente empregadas no formado de anéis com
as faces planas e metalizadas.
A sensibilidade de uma cerâmica piezoelétrica é
especificada pela constante de carga d33.

Cerâmica piezoelétrica típica.

Constante de carga piezoelétrica d33: Proporção
entre o total de carga elétrica gerada e a força aplicada
na cerâmica piezoelétrica. A unidade usual da
constante de carga d33 é pC/N (pico Coulombs por
Newton). Valores típicos para as cerâmicas de PZT
mais comuns:
- PZT-8 (Navy type III): 245 ± 35 pC/N
- PZT-4 (Navy type I): 290 ± 35 pC/N
- PZT-5A: (Navy type II ): 390 ± 35 pC/N
Para valores exatos da constante de carga
piezoelétrica d33, consultar o fabricante ou realizar a
medição com um medidor de constante d33. O PZT-8 é
normalmente utilizado em conversores de solda por
ultrassom e o PZT-4 em transdutores para limpeza por
ultrassom.

𝑑33 =

𝑄
𝐹

Constante de carga d33.
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Pré-Compressão das cerâmicas piezoelétricas: Pré-compressão é o aperto
aplicado às cerâmicas piezoelétricas de transdutores ultrassônicos de potência
durante a montagem, sua função é maximizar simultaneamente a potência de
operação e o acoplamento das cerâmicas, além garantir que se estas não se
desloquem ao vibrar.
A pré-compressão ótima depende essencialmente do stress mecânico máximo
suportado pelo material piezoelétrico [3,4] e não de aspectos dimensionais, como
ocorre com o torque de aperto que varia com a área das cerâmicas e com o
coeficiente de atrito do parafuso com as massas metálicas. Os valores típicos em
função do material piezoelétrico são 45 MPa para cerâmicas em PZT-8 utilizadas em
conversores de solda e equipamentos médicos e 35 MPa para cerâmicas em PZT-4
utilizadas em transdutores de limpeza por ultrassom.
A pré-compressão é um fator determinante para a vida útil, a potência máxima e a
eficiência do transdutor. No entanto, o excesso altera as propriedades das cerâmicas
e pode causar esmagamento, e a falta possibilita o deslocamento lateral das
cerâmicas o que leva ao surgimento de trincas, arcos elétricos e curtos-circuitos.

2.2. Simbologia
Atenção! Perigo!
Corrente

VDC contínua

Corrente

VA Volt-Ampere

Liga o
equipamento

O

VAC alternada

I

Desliga o
equipamento
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3. Aplicações, elementos testáveis, conexão elétrica e ferramentas
3.1. Aplicações
O PiezoClamping constitui uma solução robusta e fácil de usar para a fabricação,
recuperação e desenvolvimento de transdutores e conversores ultrassônicos de
potência. Suas funções e características foram projetadas para oferecer um
procedimento acurado e padronizado para o processo de montagem e aplicação da
pré-compressão nos seguintes setores:
• Fabricantes de máquinas e equipamentos ultrassônicos de potência.
• Prestadores de serviços de reparo de máquinas de solda por ultrassom e de
equipamentos ultrassônicos de potência em geral.
• Grupos de pesquisa, instituições de ensino e departamentos de P&D.
3.2. Elementos testáveis
O PiezoClamping é capaz de medir a pré-compressão de transdutores e conversores
piezoelétricos tipo Langevin [1] e de dispositivos semelhantes em que se aplica précompressão em cerâmicas piezoelétricas, como os exemplos a seguir:
•
•
•
•
•

Conversores para máquinas e equipamentos de corte e solda por ultrassom.
Transdutores para máquinas de polimento de fieiras.
Transdutores para máquinas e equipamentos de limpeza por ultrassom.
Transdutores tubulares para sonoreatores, sonoquímica e processamento de
biodiesel.
Transdutores ultrassônicos para equipamentos odontológicos (profilaxia),
médicos (litotripsia) e estéticos (cavitação e peeling ultrassônico).

3.3. Conexão elétrica
O PiezoClamping deve ser conectado ao transdutor por meio da ponta da prova que
acompanha o equipamento e ter os parâmetros de configuração ajustados para as
características das cerâmicas do transdutor que está sendo montado.
As garras jacaré devem ser conectadas
nos eletrodos do transdutor ou nos fios
ligados a estes como na figura ao lado.
A garra vermelha deve ser conectada
ao eletrodo positivo (vivo) e a garra
preta ao eletrodo em contato elétrico
com as massas metálicas (terra).

Conecte os terminais do transdutor
ou conversor ao PiezoClamping
antes de iniciar o aperto. Uma
eventual descarga de alta tensão
pode danificar o equipamento.

Conexão elétrica do PiezoClamping com o
transdutor.
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3.4. Ferramentas
O aperto do transdutor ou conversor pode realizado com uma chave ou torquímetro
de estalo ajustado para um torque igual a 120% do valor médio de torque para se
atingir a pré-compressão desejada. A utilização do torquímetro é opcional sendo sua
função proteger o parafuso de aperto excessivo no caso de engastes ou travamentos.
Recomenda-se também a utilização de uma morsa ou equipamento similar que
possibilite a fixação do transdutor de forma a impedir a rotação do mesmo durante
realização do aperto sem danificá-lo.

PiezoClamping conectado para o controle da pré-compressão de um conversor.

Não conecte o PiezoClamping em geradores ultrassônicos ou em
circuitos energizados, pois isso irá danificar o equipamento. O
PiezoClamping deve ser ligado somente em elementos passivos.
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4. Princípio de funcionamento e faixas de medição
4.1. Princípio de funcionamento
O princípio de funcionamento do PiezoClamping consiste em integrar a carga elétrica
gerada pelas cerâmicas piezoelétricas durante o aperto do transdutor ou conversor e,
a partir da constante de carga d33 e demais características das cerâmicas, calcular a
pré-compressão em MPa. Ao serem comprimidas, as cerâmicas piezoelétricas geram
uma carga elétrica proporcional à compressão, sendo esta proporcionalidade dada pela
constante de carga d33. O PiezoClamping emprega um processo de medição avançado
que proporciona um resultado reprodutível, estável em função do tempo e
independente da velocidade de aperto. O usuário pode alterar a velocidade de aperto
e pausar o processo de aperto sem que haja perda significativa de informação. O
PiezoClamping também informa a carga elétrica total medida em C.

Exemplo de telas de medição e resultados apresentados pelo PiezoClamping: pré-compressão
em MPa com o bargraph proporcional à esquerda e o total de carga elétrica medida em C à
direita.

Nota: Uma abordagem tradicional para o controle da pré-compressão consiste no
controle do torque de aperto do parafuso, entretanto este método é de baixa acurácia
porque a relação entre o torque e a pré-compressão varia drasticamente em função
do acabamento superficial, da lubrificação e de eventuais engastes [5]. Outra
abordagem tradicional consiste no emprego de um capacitor com um voltímetro para
medir a carga elétrica gerada durante o aperto, esse arranjo é melhor que o controle
somente pelo torque, mais também de baixa acurácia porque a carga gerada pela
cerâmica e armazenada pelo capacitor é consumida pelo multímetro tornando a
medição instável; adicionalmente o valor lido é uma tensão elétrica proporcional à
força sendo necessário cálculos para a determinação da pré-compressão [4].
4.2. Faixas de medição
A faixa de medição de pré-compressão do PiezoClamping é de 0 até ±99,9 MPa e a de
carga de 0 até ±999,9 µC. A indicação da pré-compressão e carga será negativa se o
parafuso for afrouxado em vez de apertado ou se as pontas de prova forem invertidas.
O PiezoClamping é capaz de testar transdutores e conversores que utilizam de 1 a 8
cerâmicas piezoelétricas em sua montagem com constante de carga d33 entre 1 e 999
pC/N. Para facilitar a utilização, o PiezoClamping apresenta o valor da pré-compressão
em MPa e também o módulo de forma percentual referenciada na pré-compressão alvo
informada pelo usuário. Esta informação percentual é disponibilizada por meio do
bargraph “Target” com dez retângulos (de 0 a 100% com passos de 10%).
Além do bargraph “Target”, o display apresenta também em seu canto inferior direito
o bargraph bidimensional Speed/Vin em que a variação horizontal é linearmente
proporcional à velocidade de compressão (Speed) e a vertical proporcional à tensão de
entrada. O bargraph Speed/Vin aparece somente durante o processo de aperto
(enquanto há movimentação de carga elétrica).
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Pré-compressão em MPa
Bargraph 2D
“Speed/Vin”
Bargraph
“Target”

Exemplo de tela durante um processo de medição.

Durante a aplicação da pré-compressão o bargraph Speed/Vin não
deve atingir os seus limites. Caso isso ocorra para a velocidade, o
operador será alertado com um sinal sonoro; caso ocorra para a
Vin, será exibida a mensagem de “overload” e a medida abortada.
O PiezoClamping conta com um sistema de autoproteção que ativa um relé de
segurança para a descarga das cerâmicas piezoelétricas sempre que a tensão de
entrada é excedida (quando a dimensão vertical do bargraph Speed/Vin atinge o fundo
de escala). Neste caso, o PiezoClamping reinicia a medição automaticamente perdendo
a informação sobre a pré-compressão e a carga elétrica. Adicionalmente a tela
OVERLOAD (figura abaixo) é apresentada seguida de um aviso sonoro.

Tela de indicação de sobrecarga.
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5. Partes, acessórios e itens opcionais
O PiezoClamping é fornecido com os itens descritos a seguir.

Partes:
01 – Medidor de pré-compressão para cerâmicas piezoelétricas PiezoClamping.
Acessórios:
02
03
04
05

- Cabo de força tripolar de 1,8 metros (padrão ABNT NBR 14136:2012).
- Ponta de prova de 1,0 metro com garras jacarés.
– Conector para a “PLC Interface”.
- Manual de Instruções impresso.
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6. Especificações técnicas, identificação dos elementos e instalação
6.1. Especificações técnicas
Faixas de medição e precisão
Pré-compressão ................................................................ 0,0 - ±99,9 MPa
Carga elétrica ................................................................... 0,0 - ±999,9 uC
Precisão ........................................................................... ± 1 %
Exatidão ........................................................................... ± 3 %
Parâmetros de configuração
Tensão de disparo (Trigger) ................................................ 0,4 - 10,0 mV
Diâmetro externo (Outer diameter) ..................................... 1,0 - 99,9 mm
Diâmetro interno (Inner diameter) ...................................... 0,0 - 98,9 mm
Número de piezocerâmicas (Number of piezos) ..................... 1 - 8
Constante de carga (d33) ................................................... 10 - 999 pC/N
Pré-compressão alvo (Compress. target) .............................. 1,0 - 99,9 MPa
Tempo de compressão (Compression time) .......................... 0,1 - 10,0 segundos
Modo de entrada de dimensões (Dim. input mode) ................. Typical sizes e Custom
Calibração (Z adjust) ......................................................... 0,950 - 1,050
Demais especificações
Proteção contra choque elétrico .......................................... Classe I
Nível de proteção IP .......................................................... IP40
Modo de operação ............................................................. Contínuo
Tensão de alimentação ...................................................... 90 - 260 VAC
Frequência ....................................................................... 50 - 60 Hz
Potência máxima de consumo (em repouso) ......................... 16 Watts rms
Potência máxima de consumo (em operação) ....................... 50 Watts rms
Dimensões do equipamento (L x P x A) ................................ 260 x 250 x 100 mm
Dimensões da embalagem ................................................... 370 x 330 x 140 mm
Peso do equipamento sem embalagem ................................. 3,8 kg
Peso do equipamento com embalagem ................................ 4,4 kg
Faixa de temperatura de trabalho......................................... De -10 a +45 °C
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6.2. Identificação dos componentes
[1] Conector “PIEZOCERAMICS”:
Conector tipo BNC para a conexão do
elemento em teste. As tensões máximas
aceitáveis são de ±10 VDC.
[2] Display: Interface alfanumérica.
Possui 2 linhas por 16 caracteres.
[3] Botão “SELECT”: Botão tipo pushbutton para selecionar entre a tela de
“MEDIÇÃO” e as várias telas de
“CONFIGURAÇÕES” disponíveis.
[4] e [5] Botões “▲” (Para cima) e
“▼” (Para baixo): Botões tipo pushbutton para o incremento e decremento
de valores. Na tela “MEDIÇÃO”,
possibilitam a seleção entre as opções
“MPa” ou “μC”. Nas telas de
“CONFIGURAÇÕES” possibilitam
aumentar, decrementar e selecionar
valores.
[6] Botão “START”: Botão tipo pushbutton para disparar uma nova medição.
Toda vez que este botão é acionado o
sistema realiza automaticamente a “tara”
do equipamento para novo procedimento
de medição.
[7] Chave “SWITCH”: Chave que liga e
desliga o equipamento.
[8] AC IN: Conector de entrada para
cabo de alimentação (90-240 VAC
automática - 50/60 Hz).
[9] TAG: Código, modelo e número de
série do equipamento.
[10] PLC Interface: Conector para
comunicação externa com CLP.
[11] Alça lateral: Alça para o manuseio
e transporte.
[12] Haste de inclinação: Hastes
móveis localizadas nos pés dianteiros
para elevação opcional do frontal do
equipamento.
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6.3. Instalação
Requisitos mínimos:
• Bancada firme, plana e com espaço suficiente para o PiezoClamping e os
transdutores a serem montados.
• Tomada de energia elétrica 90-260 VAC 50-60 Hz com aterramento. Se a rede
elétrica não possuir aterramento, utilizar um transformador isolador por
segurança.
• Morsa ou equipamento similar fixo na bancada para segurar a massa frontal do
transdutor durante o aperto.
Passo-a-passo:
Passo 01

Posicione o equipamento sobre a bancada e regule as hastes de inclinação
[12] para a posição que for mais adequada para a visualização do display.

Passo 02

Conecte o cabo de alimentação no conector AC IN [8] do painel traseiro e
em uma tomada com aterramento adequado ou em um estabilizar isolador.

Passo 03

Conecte o conector BNC da extremidade da ponta de prova fornecida com
o equipamento no conector PIEZOCERAMICS [1] localizado no lado
esquerdo do painel frontal.
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7. Configuração, medição e fluxograma geral
7.1. Configuração do equipamento para o conjunto transdutor a ser medido
Passo 01

Ligue o equipamento pela chave SWITCH [7] localizada no painel traseiro.
A mensagem inicial a seguir será apresentada por alguns instantes e
sucedida pela tela inicial de medição em MPa.

Passo 02

Pressione o botão SELECT [3] para acessar a tela de configuração “Piezo
diam. (mm)”. Esta tela apresenta as opções de diâmetros externos (OD) e
internos (ID) pré-configurados para facilitar a utilização do equipamento.

Passo 03

Utilize os botões [▲] ou [▼] para alterar entre as alternativas disponíveis
mostradas na tabela a seguir.

Importante: As opções para “Piezo diam. (mm)” são acessíveis somente se o
parâmetro de configuração “Dim. input mode” estiver configurado para “Typical sizes”
(padrão de fábrica). A configuração do parâmetro “Dim. input mode” para a opção
“Custom” será descrita detalhadamente mais à frente.
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Passo 04

Pressione o botão SELECT [3] para acessar a tela de configuração “Number
of piezos”. Nesta tela, informe a quantidade de cerâmicas piezoelétricas do
transdutor que será montado (de 1 a 8 cerâmicas).

Passo 05

Utilize os botões [▲] ou [▼] para alterar a quantidade.

Passo 06

Pressione o botão SELECT [3] para acessar a tela de configuração “d33”.
Nesta tela, informe o valor de d33 das cerâmicas piezoelétricas. Os valores
típicos são 245 pC/N para PZT-8, 290 pC/N para PZT-4 e 390 pC/N para
PZT-5A.

Passo 07

Utilize os botões [▲] ou [▼] para alterar o d33.

Passo 08

Pressione o botão SELECT [3] para acessar a tela de configuração
“Compress. target”. Nesta tela, informe o valor da pré-compressão
desejada em MPa (de 1,0 a 99,9 MPa). Os valores típicos são 45 MPa para
PZT-8 e 35 MPa para PZT-4.

Passo 09

Utilize os botões [▲] ou [▼] para alterar a pré-compressão desejada.

Passo 10

Pressione o botão SELECT [3] para acessar a tela de configuração
“Compression time”. Nesta tela, informe o tempo mínimo para o aperto em
do transdutor (de 0,1 a 10,0 segundos).

Passo 11

Utilize os botões [▲] ou [▼] para alterar o tempo mínimo de aperto.

Passo 12

Pressione o botão SELECT [3] para a última tela de configuração “Dim. input
mode”. Nesta tela, selecione o modo de entrada das dimensões das
cerâmicas. Há duas opções, “Typical sizes” para utilizar as dimensões préconfiguradas e “Custom” para a inserção manual.

Passo 13

Utilize os botões [▲] ou [▼] para alterar entre as duas opções disponíveis.
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Passo 14

Após configurados todos os parâmetros, pressione o botão SELECT [3] para
finalizar a etapa de configuração e voltar à tela de medição inicial.

Importante: Caso o usuário utilize a opção de configuração “Custom” na tela de
configuração “Dim. input mode”, o equipamento apresentará no início do processo de
configuração (já descrito anteriormente nos Passos 02 e 03) a tela “Outer diameter” e
na sequência (pressionando-se o botão SELECT [3]) a tela “Inner diameter” para
configuração das cerâmicas. Neste caso, utilize no lugar do passo 02 descrito
anteriormente as informações e passos a seguir para configuração do modelo de
cerâmica a ser utilizado.
Passo 02a Pressione o botão SELECT [3] para acessar a primeira tela de configuração
denominada “Outer diameter”. Nesta tela deverá ser inserido o valor do
diâmetro externo da cerâmica, sendo aceito os valores de 1,0 a 99,9 mm.
Passo 03a Utilize os botões [▲] ou [▼] para alterar entre as opções de valores de
diâmetros externos (OD) disponíveis no equipamento.
Passo 02b Pressione novamente o botão SELECT [3] para acessar a próxima tela de
configuração denominada “Inner diameter”. Nesta tela deverá ser inserido
o valor do diâmetro interno da cerâmica, sendo aceito os valores de 0,0 a
98,9 mm.
Passo 03b Utilize os botões [▲] ou [▼] para alterar entre as opções de valores de
diâmetros internos (ID) disponíveis no equipamento.
Observação: Se o diâmetro externo (OD) for ajustado para valores menores que o
diâmetro interno + 1,0 mm, o diâmetro interno será automaticamente ajustado
apresentando na tela o aviso “Id adjst” e vice-versa como mostrado nas respectivas
telas a seguir:

ou

Recomenda-se que os valores de d33 e pré-compressão
(“Compress. target”) sejam obtidos do fabricante das cerâmicas
piezoelétricas. Na ausência desta informação, considerar o d33
igual a 245 pC/N para PZT-8 e 290 pC/N para PZT-4, e a précompressão, 45 MPa para PZT-8 e 35 MPa para PZT-4.
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7.2. Medição
Passo 01

Ligue o equipamento pela chave SWITCH [7] localizada no painel traseiro.
A mensagem inicial a seguir será apresentada no display por alguns
instantes e sucedida pela tela inicial de medição em MPa.

Passo 02

Observando a polaridade, conecte as garras jacaré da ponta de prova nos
terminais do transdutor que deverá estar com sua parte metálica frontal
fixa para possibilitar o aperto do conjunto até a pré-compressão desejada.

Passo 03

Configure os parâmetros das cerâmicas no PiezoClamping. O tópico 7.1
deste documento descreve detalhadamente o processo de configuração.

Passo 03

Pressione o botão START [6] para iniciar a medição. Neste momento o
equipamento realizará a “tara” dos valores e apresentará por alguns
segundos a tela de STARTING, a quantidade e o modelo das cerâmicas
configuradas com a finalidade de informar o usuário.

Na sequência, o equipamento apresentará automaticamente a tela inicial
de medição e ficará aguardando até que o usuário inicie o processo de
aperto do conjunto transdutor.
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Passo 04

Acople a chave ou torquímetro no parafuso do transdutor e aperte
progressivamente observando atentamente as informações apresentadas
no display do PiezoClamping.

Com o aperto, o valor da pré-compressão será apresentado em tempo real
na linha superior do display em MPa, e na linha inferior o bargraph será
preenchido de na proporção que pré-compressão desejada for sendo
alcançada (“Compress. target”).

Simultaneamente, o display apresentará um segundo bargraph (à direita
do bargraph de porcentagem) proporcional à velocidade de aplicação da
pré-compressão (indicação horizontal) e à tensão de entrada gerada pelas
cerâmicas piezoelétricas (indicação vertical). Caso o usuário ultrapasse a
velocidade máxima ou a tensão de entrada ultrapasse os limites aceitáveis
do equipamento (±10 VDC), o bargraph bidimensional preencherá toda a
escala e um bip sonoro será emitido para alertar o usuário do ocorrido.

A indicação de pressão e carga será negativa se o parafuso for
afrouxado em vez de apertado ou se os cabos de teste estiverem
invertidos.
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8. Solução de problemas, aferição e ajustes
8.1. Solução de problemas
Problema

Possível Causa

A tomada está sem energia
elétrica.

O PiezoClamping não
liga.

O cabo de alimentação
elétrica está desconectado
da tomada e/ou do
PiezoClamping.
O cabo de alimentação
elétrica está danificado.
A chave I/O (Switch) está
na posição “desligada”.

O PiezoClamping não
consegue medir, ou
A medição está
incoerente, ou
As medições não são
reprodutíveis.

Utilize uma tomada com
energia.

Conecte o cabo de
alimentação.

Substitua por outro cabo
do mesmo tipo em boas
condições.
Coloque a chave para a
posição “ligada”.

A ponta de prova está
desconectada do
equipamento.

Conecte a ponta de
prova no conector
“PIEZOCERAMICS”.

A ponta de prova está com
mal contato ou algum fio
interrompido.

Conserte ou troque a
ponta de prova.

A ponta de prova está
conectada de forma
incorreta no elemento em
teste.

Verifique se a ponta de
prova está ligada nos
pinos ou terminais
corretos (ponta vermelha
no vivo e preta no terra)

Os parâmetros de
configuração estão
incorretos.

Configure corretamente
para o transdutor sendo
montado.

O PiezoClamping está
descalibrado.

O PiezoClamping capta
sinal sem aperto da
cerâmica, ou mesmo
sem conexão da ponta
de prova.

Solução

O PiezoClamping está
captando interferências
eletromagnéticas do
ambiente.

Realize a aferição do
equipamento (vide tópico
8.2) e eventual ajuste
(8.3 e 8.4). Caso não
seja possível, entre em
contato com a ATCP
Engenharia Física.
Aumente o nível de
trigger (tópico 8.4). Caso
o problema persista,
entre em contato com a
ATCP Engenharia Física.
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8.2. Aferição
Neste tópico é descrito o procedimento para a aferição do PiezoClamping. Itens
necessários:
• Capacitor com capacitância nominal de 2,2 uF e incerteza conhecida.
• Fonte de tensão ajustável com valor nominal entre 2,5 e 10 VDC e incerteza
conhecida.
Passo-a-passo:
Passo 01

Ligue o equipamento. Em seguida pressione a tecla [▼] para acessar a tela
de display de carga, como mostra a figura.

Passo 02

Conecte o conector BNC da ponta de prova fornecida com o equipamento à
entrada do PiezoClamping.

Passo 03

Pressione a tecla [START] para tarar o equipamento e iniciar uma nova
medição de carga.

Passo 04

Conecte a fonte de tensão ao capacitor, como ilustrado na figura a seguir,
para que este seja carregado.
Para a garra
vermelha da ponta
de prova (+)

+

V

Fonte de
Tensão
(V)

-

Capacitor
(C)
Para a garra
preta da ponta
de prova (-)
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Passo 05

Desconecte o capacitor da fonte de tensão e conecte-o à entrada do
PiezoClamping como na figura abaixo, para que a carga do capacitor seja
medida pelo PiezoClamping. Anote o valor obtido.
Para a garra
vermelha da ponta
de prova (+)

+

V

Fonte de
Tensão
(V)

Capacitor
(C)
Para a garra
preta da ponta
de prova (-)

-

Passo 06

Utilize a equação (1) abaixo para calcular o valor esperado de carga (QE) a
ser medido pelo PiezoClamping em função da capacitância (C) e da tensão
(V) empregadas.

Q𝐸 = C x V

(1)

Importante: O valor esperado QE é o valor calculado com base nos valores
de capacitância e tensão considerados pelo usuário. Para a comparação do
valor esperado com o valo medido é necessário levar em consideração a
respectiva incerteza de medição IQE conforme detalhado no passo a seguir.
Passo 07

Utilize a Equação (2) para calcular a incerteza combinada (IQE) da carga
descarregada no PiezoClamping com a incerteza do PiezoClamping. A
incerteza do PiezoClamping pode ser considerada como a soma da sua
precisão (1%) com a sua exatidão (3%).

𝐼 2

𝐼𝐶 2

𝑉

𝐶

IQE = 2 ∗ Q E ∗ √ 𝑉 +

+

𝐼𝑃𝑍𝐶 2
𝑄𝐸

(2)

Onde IV é incerteza da fonte de tensão, IC é incerteza do capacitor e Ipzc é
a incerteza de medição do PiezoClamping.
Passo 08

A carga medida pelo PiezoClamping (Qm) deve estar dentro do intervalo:

(Q 𝐸 − 𝐼𝑄𝐸 ) ≤ 𝑄𝑚 ≤ (Q 𝐸 + 𝐼𝑄𝐸 )

(3)

Caso o valor medido pelo PiezoClamping fique dentro do intervalo acima, o
Medidor está calibrado e nada precisa ser feito. Caso o valor medido pelo
PiezoClamping fique fora do intervalo acima, o ajuste da medição de carga
é necessário vide tópico “8.3. Ajuste da medição da carga elétrica”.
Importante: A acurácia desta aferição depende da acurácia do capacitor
e da fonte de tensão utilizados.
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Exemplo de aferição
Dispositivos utilizados:
•

Referência de tensão modelo AD584-M com 4 tensões de saída selecionáveis:
2,5000 V; 5,0000 V; 7,5000 V e 10,0000V com precisão de 0,1%.

•

Capacitor bipolar de 2,2 uF com 2% de precisão (modelo comercial equivalente:
KEMET F461DO225G250L, código Mouser 80-F461DO225G250L) encapsulado
para facilitar a utilização.

É recomendável que o capacitor e a fonte de tensão estejam
calibrados.
As opções de tensão da referência AD584-M (2,5000, 5,0000, 7,5000 e 10,0000 VDC)
e o capacitor de 2,2 uF proporcionarão cargas na faixa de 5,5 a 22,0 uC que coincide
com a faixa típica de cargas para transdutores de 2 cerâmicas piezoelétricas. Por
exemplo, um transdutor com duas cerâmicas em PZT-8 e pré-compressão de 45 MPa
irá gerar aproximadamente 18,75 uC ao ser apertado. Para a aferição em outras faixas
de carga, pode ser utilizado capacitores de maior valor ou capacitores adicionais em
paralelo. Não empregar referências de tensão acima de 10 VDC ou abaixo de 2 VDC.
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Cálculo dos intervalos de aceite:
Parâmetros e intervalo para a tensão de 2,5000 VDC:
V / IV
2,5000 VDC / 0,0025 (0,1%)
C / Ic
2,200 uF / 0,044 uF (2%)
IPZC
0,22 uC (4%*)
Cálculo eq. (1)
QE
5,50 uC
Cálculo eq. (2)
IQE
0,49 uC (8,91 %)
QE + IQE 5,99 uC
QE - IQE 5,01 uC
Intervalo de aceite:
𝟓, 𝟎𝟏 ≤ 𝑸𝒎 ≤ 𝟓, 𝟗𝟗 µ𝐂
Parâmetros e intervalo para a tensão de 5,0000 VDC:
V / IV
5,0000 VDC / 0,0050 (0,1%)
C / Ic
2,200 uF / 0,044 uF (2%)
IPZC
0,44 uC (4%*)
Cálculo eq. (1)
QE
11,00 uC
Cálculo eq. (2)
IQE
0,98 uC (8,91 %)
QE + IQE 11,98 uC
QE - IQE 10,02 uC
Intervalo de aceite:
𝟏𝟎, 𝟎𝟐 ≤ 𝑸𝒎 ≤ 𝟏𝟏, 𝟗𝟖 µ𝐂
Parâmetros e intervalo para a tensão de 7,5000 VDC:
V / IV
7,5000 VDC / 0,0075 (0,1%)
C / Ic
2,200 uF / 0,044 uF (2%)
IPZC
0,66 uC (4%*)
Cálculo eq. (1)
QE
16,50 uC
Cálculo eq. (2)
IQE
1,47 uC (8,91 %)
QE + IQE 17,97 uC
QE - IQE 15,03 uC
Intervalo de aceite:
𝟏𝟓, 𝟎𝟑 ≤ 𝑸𝒎 ≤ 𝟏𝟕, 𝟗𝟕 µ𝐂
Parâmetros e intervalo para a tensão de 10,0000 VDC:
V / IV
10,0000 VDC / 0,0100 (0,1%)
C / Ic
2,200 uF / 0,044 uF (2%)
IPZC
0,66 uC (4%*)
Cálculo eq. (1)
QE
22,00 uC
Cálculo eq. (2)
IQE
1,96 uC (8,91 %)
QE + IQE 17,97 uC
QE - IQE 15,03 uC
Intervalo de aceite:
𝟐𝟎, 𝟎𝟒 ≤ 𝑸𝒎 ≤ 𝟐𝟑, 𝟗𝟔 µ𝐂
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Valores de carga medidos versus intervalos de aceite:
Tensão
2,5000 VDC
5,0000 VDC
7,5000 VDC
10,0000 VDC

Intervalo
5,01 ≤ 𝑄𝑚
10,02 ≤ 𝑄𝑚
15,03 ≤ 𝑄𝑚
20,04 ≤ 𝑄𝑚

de aceite
≤ 5,99 µC
≤ 11,98 µC
≤ 17,97 µC
≤ 23,96 µC

Carga medida (Qm)
5,58 µC
11,14 µC
16,66 µC
22,24 µC

Julgamento
Ok
OK
Ok
Ok

Como os valores medidos pelo PiezoClamping estão dentro dos intervalos esperados,
o equipamento está calibrado e nada precisa ser feito. Caso algum dos resultados
estivesse fora, seria necessário o ajuste da medição de carga conforme descrito no
tópico a seguir.

8.3. Ajuste da medição da carga elétrica
É possível ajustar o PiezoClamping para a medição de carga e, consequentemente, da
pré-compressão. Este ajuste é necessário quando o PiezoClamping é reprovado na
aferição.
Passo-a-passo:
Passo 01

Acesse o menu de ajuste ligando o PiezoClamping pela chave [SWITCH]
enquanto simultaneamente mantém as teclas [SELECT] e [▲]
pressionadas. Solte as teclas [SELECT] e [▲] somente quando o
equipamento mostrar o fator de correção “Z adjust” como ilustrado a seguir
(o valor mostrado pode ser diferente):

Passo 02

Ajuste o fator de correção “Z adjust” utilizando os botões [▼] e [▲]. O “Z
adjust” é um fator multiplicativo da medição de carga e deve ser alterado
na proporção inversa do desvio observado na aferição da carga elétrica,
caso o desvio observado aconteça no sentido de valores menores, é
necessário aumentar o valor do parâmetro “Z adjust” e vice-versa. O
processo de ajuste deve ser interativo e intercalado com a repetição da
aferição da carga elétrica. Se não for possível realizar um ajuste satisfatório
no intervalo de 0,950 a 1,050, o PiezoClamping deve ser enviado para
manutenção.

Passo 03

Para sair do modo de ajuste, desligue e ligue o PiezoClamping utilizando a
chave [SWITCH]. O novo valor de “Z adjust” é salvo automaticamente.
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8.4. Ajuste do nível de trigger
É possível ajustar o nível de tensão de disparo para a aquisição de sinal pelo
PiezoClamping alterando o parâmetro “Trigger level”. Este ajuste pode ser necessário
em ambientes com níveis de interferência eletromagnética capazes de disparar a
aquisição sem que haja um transdutor conectado ou sendo apertado.
Passo-a-passo:
Passo 01

Acesse o menu de ajuste ligando o PiezoClamping pela chave [SWITCH]
enquanto simultaneamente mantém as teclas [▼] e [▲] pressionadas.
Solte as teclas [▼] e [▲] somente quando o equipamento mostrar o
parâmetro “Trigger level” como ilustrado a seguir (o valor de fábrica é 4,8
mV):

Passo 02

Ajuste o parâmetro “Trigger level” utilizando os botões [▼] e [▲]. O
“Trigger level” é o parâmetro de referência empregado pelo PiezoClamping
para determinar se a tensão no conector de entrada é um sinal real ou
ruído, e consequentemente contabilizada.
Importante: O fator “trigger level” deve ser mantido o mais próximo
possível de 4,8 mV, valores acima causarão a perda de informações e a
degradação da acurácia do equipamento.

Passo 03

Para sair do modo de ajuste, desligue e ligue o PiezoClamping utilizando a
chave [SWITCH]. O novo valor de “Trigger level” é salvo automaticamente.
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9. Interface para automação
O PiezoClamping possui uma interface para automação que permite a sua integração
com CLP, conforme mostrado na figura abaixo e detalhado a seguir.

Parâmetros e faixas de cada posição do conector:
Terra (posições 1 e 3): Pinos terra para referência de tensão de Vout. Estes pinos
também estão conectados ao pino terra do cabo de alimentação.
Vout (posição 4): Saída de tensão analógica VDC proporcional à pré-compressão
alvo (“Compress. target”) com valores entre 0 VDC para 0% e 10 VDC para 200% da
pré-compressão alvo. Observação: Esta saída não é isolada. A equação abaixo
descreve a dependência entre Vout, o alvo e a compressão efetuada.

𝑉𝑜𝑢𝑡 =

𝑃𝑟é−𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜
𝑥 5 𝑉𝐷𝐶
𝐴𝑙𝑣𝑜

Relay Target (posições 5 e 6): Saída onde o contato de um relê tipo NA é fechado
no momento em que a carga alvo (“Compress. target”) é atingida. Este contato
permanece fechado enquanto o bargraph de percentagem de carga estiver totalmente
preenchido.
Relay error (posições 7 e 8): Saída onde o contato de um relê tipo NA é fechado no
momento em que o equipamento detecta a ocorrência de um erro de medição
(overload). Este contato permanece fechado somente enquanto o equipamento realiza
a “tara” e se reinicia.
Start (posições 9 e 10): Entrada de sinal de comando para atuar da mesma forma
que o comando START [6], a fim de executar remotamente a função de “tara” do
equipamento para o início de uma nova medição.
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A seguir encontra-se uma tabela com a descrição da sequência de pinagem utilizada
no conector PLC Interface bem como as especificações de cada um destes canais.
Tabela com as especificações de pinagem e dos canais de comunicação da PLC Interface
N°

Descrição

Tipo

Tensão

Corrente

Min

Max

Min

Max

Isolação

1

GND

-

0

0

-

-

0 VDC

2

Not connected

-

-

-

-

-

0 VDC

3

GND

0

0

-

-

0 VDC

4

Vout +

0.0 V

10.0 V

1mA

10 mA

0 VDC

5

Relay Target

-24 V

24 V

-

1A

500 VDC

6

Relay Target

-24 V

24 V

-

1A

500 VDC

7

Relay error

-24 V

24 V

-

1A

500 VDC

8

Relay error

-24 V

24 V

-

1A

500 VDC

9

Start -

0

0

10mA

60mA

500 VDC

10

Start +

1.5 V

24 V

10mA

60mA

500 VDC

Output
Output
Output
Input

O cabo de conexão com o conector PLC Interface deverá ser fabricado pelo próprio
usuário de acordo com a configuração do equipamento em que o PiezoClamping será
conectado, utilizando em uma extremidade deste cabo o conector fornecido como
acessório junto com a embalagem do produto.
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10. Assistência técnica, termo de garantia e termo de responsabilidade
Caso o equipamento apresente defeito ou mal funcionamento, verifique se o problema
está relacionado com aqueles mencionados no tópico 8.1 (Solução de Problemas). Se
mesmo assim não for possível encontrar uma solução, entre em contato com a ATCP
Engenharia Física para análise e realização dos reparos.
A ATCP Engenharia Física oferece 02 anos de garantia a partir da data de compra para
defeitos de material e/ou fabricação. Após o vencimento do período de garantia, os
serviços, peças e despesas serão cobrados. Fatores que implicam na perda da garantia:
•
•
•

Falta dos cuidados recomendados neste manual com relação à instalação e
operação do equipamento.
Acidente, queda, instalação inadequada ou qualquer outro dano provocado por
uso incorreto ou ação de agentes naturais.
Violação, conserto ou qualquer outra modificação ou alteração executadas no
equipamento ou em suas partes por pessoal não autorizado pela ATCP
Engenharia Física.

A empresa ATCP Engenharia Física assume a total responsabilidade técnica e legal pelo
produto PiezoClamping e afirma que todas as informações contidas neste Manual de
Instalação e Operação são verdadeiras.

A leitura de todas as informações deste manual de instalação e operação é
indispensável para a correta utilização do equipamento.
Não utilizar o equipamento para outras finalidades que não sejam as indicadas neste
manual.
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