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VÝROBA TENZOMETR Ů A SNÍMAČŮ

� Vyrábíme sníma če osazené polovodi čovými nebo kovovými tenzometry pro

měření sil, hmotnosti, tlaku, kroutícího momentu, zryc hlení.

� Dodáváme polovodi čové k řemíkové tenzometry, které mají nejvyšší známou

účinnost p řevodu mechanických veli čin na elektrický signál.

� Při návrhu a výrob ě sníma čů využíváme zkušenosti osv ědčené v leteckém

průmyslu.
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PŘEDSTAVENÍ FIRMY

Firma byla založena počátkem roku 1990, aby zajistila v nových hospodářských podmínkách

pružný rozvoj polovodičové tenzometrie a jejich aplikací. Sdružila jak odborníky, kteří

vyvinuli výrobní technologii ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Praze, tak

odborníky řídící výrobu tenzometrů od jejího zahájení v OPS Zlín. Tuto výrobu, zavedenou v

roce 1974 ve zlínském OPS pro letecký průmysl, bylo třeba rozšířit do roku 1978 osminásobně

pro ostatní průmyslová odvětví a do roku 1989 dvacetinásobně pro potřeby exportu, neboť

USA vývoz polovodičových tenzometrů do řady zemí embargovaly.

KONTAKTY

Fakturační a doručovací adresa:

 VTS Zlín s.r.o.
 třída Tomáše Bati 5146 
 76001 Zlín
 Česká republika

 GPS:  49°13'16.51"N, 17°39'10.793"E

IČO: 03173534 DIČ: CZ03173534
Phone: +420 577 217 171 Fax.: +420 577 217 172 E-mail:  info@vtsz.cz
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PRINCIP NAŠICH SNÍMA ČŮ

Základní principy použití v praxi:   

SÍLA A HMOTNOST ZRYCHLENÍ
0.1 g – 200 kg 1 kg – 5000 kg 500 kg – 500 t 10-5 m/s2 – 100 m/ s2

TLAK KROUTÍCÍ MOMENT
0.01 MPa – 5 MPa 5 Mpa – 100 MPa 0.01 N.m – 100 N.m

Nejpoužívanější zapojení tenzometrů je do půlmůstku nebo celého Wheatstoneova můstku, protože při
statických měřeních kompenzuje vliv teploty. Měření elektrického odporu jednoho tenzometru můžeme
použít jen tam, kde nepotřebujeme kompenzovat vliv teploty.

Zapojení do celého můstku      Zapojení do půlmůstku

Výhody proti předchozím generacím tenzometrů drátkových a fóliových:

� 60x vyšší deformační citlivost dovoluje měřit bez zesilovačů s běžnými ohmmetry a voltmetry
(běžně vstupní proud 10 mA , výstupní napětí desítky mV)

� 60x vyšší prahová citlivost umožňuje změřit deformaci kovů již od miliontiny mm na délkovém metru

� malá šířka tenzometru dovoluje vytvářet malé a lehké snímače

� výsledky analýzy napjatosti částí, které můžeme podrobit řízenému ohřevu, jsou absolutně spolehlivé

� křemík se do 300°C deformuje bez měřitelné hystereze

� tenzometry z křemíku a zlata mají vynikající korozní odolnost

Podstata funkce polovodičového tenzometru spočívá ve výrazné a přesné změně jeho odporu s
mechanickou deformací. Čidla s těmito prvky dodají všem mechanizmům schopnost citlivě
reagovat na mechanické podněty. Běžně jsou využívány pro elektrické měření síly, hmotnosti,
tlaku, kroutícího momentu, zrychlení, deformace.
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SNÍMAČE

Vyrábíme snímače dle požadavků zákazníka.

Zde jsou uvedeny některé typy snímačů. Veškeré parametry včetně rozsahů lze upravovat.

� Snímače jsou vhodné pro měření sil, hmotností, tlaků, kroutících momentů, zrychlení.

� Přesnost měření snímačů (hystereze + nelinearita) osazených polovodičovými tenzometry
garantujeme do ±0.5% jmenovitého rozsahu.

� Bezpečná přetížitelnost snímačů je až  na 200% jmenovitého rozsahu.

� Vyrábíme také snímače osazené fóliovými kovovými tenzometry.

Běžné parametry snímačů s polovodičovými tenzometry:

CHARAKTERISTI KA JEDNOTKA HODNOTA
Napájecí proud mA 10 až 30
Jmenovitý výstupní signál (rozdíl mezi výstupním signálem
zatíženého a nezatíženého snímače) při napájení Inap=10 mA mV 50 ± 0.2

 Výstupní signál nezatíženého snímače při napájení Inap=10 mA mV 0 ± 0.2
Výstupní signál snímače zatíženého jmenovitou hodnotou zatížení
při napájení Inap=10 mA mV 50 ± 0.2

Sloučená chyba (hystereze + nelinearita) (v % jmenovitého
rozsahu snímače) % < ± 0.5

Bezpečná přetížitelnost % 200
Dlouhodobá stabilita (v % jmenovitého rozsahu snímače) % < ± 0.1
Teplotní závislost výstupního signálu nezatíženého snímače %/°C < 0.01

Teplotní závislost výstupního signálu zatíženého snímače %/°C < 0.03
Rozmezí pracovních teplot °C -10 až + 40
Rozmezí skladovacích teplot °C -20 až + 60
Životnost vyjádřená počtem cyklů jmenovitého zatížení > 107

Životnost vyjádřená počtem cyklů bezpečného přetížení > 106
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Snímače tlakové i tahové síly ve tvaru „S“

Snímač
Rozsah  

[kg]
Výška      
h [mm]

šířka      
w [mm]

Tlouš ťka     
t [mm]

Závit     M 
[mm]

F068 0 - 5 50 50 20 5
F025 0 - 10 50 50 20 5
F026 0 - 20 50 50 20 5
F027 0 - 50 50 50 20 8
F028 0 - 100 50 50 20 8
F029 0 - 250 65 50 20 12

* Veškeré parametry mohou být konzultovány a upraveny dle požadavků zákazníka.

Snímač
Rozsah  

[kg]
Výška      
h [mm]

šířka      
w [mm]

Tlouš ťka     
t [mm]

Závit     M 
[mm]

F030 0 - 500 65 50 20 12
F031 0 - 1000 65 50 20 12
F043 0 - 1500 95 80 36 24
F032 0 - 2500 95 70 36 24
F033 0 - 5000 95 70 36 24

* Veškeré parametry mohou být konzultovány a upraveny dle požadavků zákazníka.
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Snímače tlakové i tahové síly membránové

Pro měření tahové síly je snímač opatřen závitovým šroubem i na spodní straně.

Typ Rozsah [kg] Poznámka
F079 0 – 500 Oboustranné upevnění pomocí šroubu
F088 0 – 1000 Oboustranné upevnění pomocí šroubu
F123 0 – 2000 Jen horní závit

* Veškeré parametry mohou být konzultovány a upraveny dle požadavků zákazníka.
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Snímače nášlapné síly

Typ Rozsah [kg] Připojení
SRK1-V 0 – 100 Vývodka s kabelem
SRK1-K 0 – 100 Konektor

* Veškeré parametry mohou být konzultovány a upraveny dle požadavků zákazníka.

Snímače plošinové a bodové

Typ Rozsah [kg] Typ Rozsah [kg]
 SG16-5  0 – 500  SG16-30  0 – 3 000
 SG16-10  0 – 1 000  SG16-50  0 – 5 000
 SG16-20  0 – 2 000  SG16-100  0 – 10 000

* Veškeré parametry mohou být konzultovány a upraveny dle požadavků zákazníka.
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Typ Rozsah [kg]
SG-20 0 – 20 000
SG-30 0 – 30 000
SG-40 0 – 40 000

Snímače tlakové síly ve tvaru válce s polokoulí

Typ Rozsah [kg]
F095 0 – 500
F096 0 – 1000

* Veškeré parametry mohou být konzultovány a upraveny dle požadavků zákazníka.
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Ohybové nosníky

Používají se při vícečetném použití při vážení zásobníků a procesní regulaci v průmyslu. Vyznačují se
nízkoprofilovou konstrukcí a jsou vhodné pro malé prostory. V případě možných rázů je vhodné
použití silent-bloků.

Varianta A:

Varianta B:

Provedení, tvary a rozměry těchto snímačů jsou variabilní. Jsou navrhovány a vyráběny
podle požadavků zákazníků. Snímače mohou být v provedení ocel nebo dural, opatřeny
povrchovou úpravou, v různé třídě krytí IP, atd.
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Tlakoměry

 * Veškeré parametry mohou být konzultovány a upraveny dle požadavků zákazníka.

PP-1 : rozsah měření 0-1 Mpa
PP-2 : rozsah měření 0-2 MPa

PP-20 : rozsah měření 0-20 Mpa

PP-5 : rozsah měření 0-5 Mpa
PP-30 : rozsah měření 0-30 MPa
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Průtahoměry
Pro měření poměrné deformace materiálu.

TYP: E001
Rozsah: 0 - 500µm

Lanové snímače
Využití především ve výtahových systémech. Snímač se upevní přímo na lana výtahu a měří aktuální
váhu zavěšené kabiny.

Typ Rozsah [kg] v [mm] h [mm] s [mm]
L016-2k 2 000 210 67 + tloušťka lana
L019-3k5 3 500 228 83 + tloušťka lana

117 – verze pro 3 lana
170 – verze pro 6 lan
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Snímače kroutícího momentu, momentové klíče
Vyrábíme různé tvary a rozsahy snímačů pro měření kroutícího momentu, mezi standardní patří
zejména kalibrátory kroutícího momentu a momentové šroubováky nebo klíče – „ráčny“.

Momentový klíč (ráčna) Momentový šroubovák

Kalibrátor kroutících momentů

Typ Rozsah Popis
TQ039 +/-1 Nm momentový šroubovák (1/4“)
TQ030 +/-5 Nm momentový šroubovák (1/4“)
TQ040 +/-5 Nm momentový klíč (ráčna 1/4“)
TQ020 +/-15 Nm momentový klíč (ráčna 3/8“)
TQ021 +/-60 Nm momentový klíč (ráčna 1/2“)
TQ022 +/-100 Nm momentový klíč (ráčna 1/2“)
TQ023 +/-150 Nm momentový klíč (ráčna 1/2“)
TQ024 +/-300 Nm momentový klíč (ráčna 1/2“)
TQ025 +/-600 Nm momentový klíč (ráčna 3/4“)
TQ026 +/-1.000 Nm momentový klíč (ráčna 3/4“)
TQ034 +/-20 Nm kalibrátor kroutícího momentu
TQ033 +/-200 Nm kalibrátor kroutícího momentu
TQ051 +/-600Nm kalibrátor kroutícího momentu

* Veškeré parametry a rozsahy mohou být konzultovány a upraveny dle požadavků zákazníka.
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POLOVODI ČOVÉ TENZOMETRY

      Tenzometr bez podložky    Tenzometr s podložkou

V současnosti máme běžně skladem tenzometry typu P („pozitivní“) v délkách 1.5mm , 3mm a 6mm, se
součinitelem deformační citlivosti C1 = 120 až 160 a s odpory 120 , 350 a 1000 Ohmů. Vyrábíme také
tenzometry s parametry pro individuální použití – podle potřeb našich zákazníků.

Polovodičové tenzometry dodáváme ve dvou tolerančních třídách, určených zárukou tolerancí jejich
charakteristik. Pro dynamické měření a ustálené teploty jsou vhodné tenzometry označené jako N-sort,
pro statické měření, snímače a kolísající teploty tenzometry, označené jako T-sort.

Tolerance tenzometrů v balíčku (běžně po 4 nebo 5 kusech):

Tolerance v balíčku
(max. 8 kusů)

Tolerance typu

N-sort T-sort N-sort T-sort
R0 - Odpor volného tenzometru ± 0.4% ± 0.25% ± 5% ± 3%
RB - Odpor volného tenzometru na
podložce

± 1% ± 0.50% ± 10% ± 5%

C1 (K - faktor) ± 2% ± 2% ± 5% ± 5%Deformační
citlivost - C2 ± 8% ± 8% dle dohody dle dohody
αααα - teplotní součinitel odporu ------ ± 0.02%/°C ------ dle dohody
Maximální kladná deformace 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
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Značení a rozměry tenzometrů
Značení tenzometrů

Rozměry tenzometrů

Rozměry tenzometru: A B

L – délka tenzometru

C D E
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Sortiment polovodičových tenzometrů

Provedení Typ
Jmenovitý

odpor
[Ohm]

K-faktor
Délka

tenzometru
L [mm]

AP95-3-3 30 +95 3
AP105-5-3 30 +105 5
AP120-1.5-12 120 +120 1.5
AP120-3-12 120 +120 3
AP120-6-12 120 +120 6
AP120-6-25 250 +120 6
AP120-10-12 120 +120 10
AP120-10-35 350 +120 10
AP125-2-12 120 +120 2
AP130-1.5-12 120 +130 1.5
AP130-3-12 120 +130 3
AP130-6-12 120 +130 6
AP130-6-35 350 +130 6
AP130-10-60 600 +130 10
AP130-20-35 350 +130 20
AP140-2-12 120 +140 2
AP140-3-35 350 +140 3
AP140-6-35 350 +140 6
AP140-10-100 1000 +140 10
AP150-1.5-35 350 +150 1.5
AP150-2-12 120 +150 2
AP150-3-55 550 +150 3
AP150-3-100 1000 +145 3
AP150-6-35 350 +150 6
AP160-1.5-35 350 +160 1.5
AP160-6-100 1000 +160 6
AP160-10-170 1700 +160 10

AN20-6-65 650 -20 6
AN120-3-12 120 -120 3
AN120-3-35 350 -120 3
AN120-6-30 300 -120 6

BP120-3-12 120 +120 3
BP120-6-12 120 +120 6
BP120-10-35 350 +120 10
BP130-1.5-12 120 +130 1.5
BP130-3-12 120 +130 3
BP130-6-35 350 +130 6
BP130-10-60 600 +130 10
BP140-3-35 350 +140 3
BP140-10-100 1000 +140 10
BP150-1.5-35 350 +150 1.5
BP150-3-100 1000 +150 3
BP150-6-100 1000 +150 6
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Provedení Typ
Jmenovitý

odpor
[Ohm]

K-faktor
Délka

tenzometru
L [mm]

CP120-3-12-G 120 +120 3
CP120-6-12-G 120 +120 6
CP120-10-35-G 350 +120 10

CP130-1.5-12-G 120 +130 1.5
CP130-3-12-G 120 +130 3
CP130- 6 -35-G 350 +130 6
CP130-10 -60-G 600 +130 10

CP140- 3 -35-G 350 +140 3
CP140-10-100-G 1000 +140 10

CP150-1.5-35-G 350 +150 1.5
CP150-3-100-G 1000 +150 3
CP150-6-100-G 1000 +150 6

DP120-3-12-G 120 +120 3
DP120-6-12-G 120 +120 6
DP120-10-35-G 350 +120 10

DP130-1.5-12-G 120 +130 1.5
DP130-3-12-G 120 +130 3
DP130-6-35-G 350 +130 6
DP130-10-60-G 600 +130 10

DP140- 3 -35-G 350 +140 3
DP140-10-100-G 1000 +140 10

DP150-1.5-35-G 350 +150 1.5
DP150-3-100-G 1000 +150 3
DP150-6-100-G 1000 +150 6

EP120-3-12-G 120 +120 3
EP120-6-12-G 120 +120 6
EP120-10-35-G 350 +120 10

EP130-1.5-12-G 120 +130 1.5
EP130-3-12-G 120 +130 3
EP130-6-35-G 350 +130 6
EP130-10-60-G 600 +130 10

EP140-3-35-G 350 +140 3
EP140-6-35-G 350 +140 6
EP140-10-100-G 1000 +140 10
EP150-1.5-35-G 350 +150 1.5
EP150-3-100-G 1000 +150 3
EP150-6-100-G 1000 +150 6
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Základní matematické vztahy

ZÁKLADNÍ  MATEMATICKÉ  VZTAHY

Pro tenzometry bez podložky:

Závislost odporu tenzometru na deformaci

( )2
2125,025, CC1RR ε⋅+ε⋅+⋅=ε (1)

Závislost odporu nenalepeného tenzometru na teplotě

( ) ( )( )2
25,0t,0 25tb25ta1RR −+−+⋅= (2)

Závislost odporu nalepeného tenzometru na deformaci a teplotě

( )( )( ) ( )( )( )[ ]2
2125,0,0, 2525 −−++−−++= tCtCRRR SimatSimattt ααεααεε (3)

Součinitel deformační citlivosti při teplotě 25°C

ε∆
∆=ε⋅+=ε

R
C2CK 2125, (4)

Závislost součinitel deformační citlivosti na teplotě

( )






 −⋅+⋅= 25
100

11,0 tCK t

β
(5)

( )






 −⋅+⋅= 25
100

125,, tKK t

β
εε (6)
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Pro tenzometry na podložce:

Závislost odporu tenzometru na deformaci

( )2
2125,025, 1 εεε ⋅+⋅+⋅= CCRRB (7)

Závislost odporu volného tenzometru na teplotě se neuvádí, protože samotný křemíkový element je už nalepen

na nosnou podložku. Pro samotný křemíkový element platí ten samý vzorec jako pro tenzometr bez podložky.

Závislost odporu nalepeného tenzometru na deformaci a teplotě

( )( )( ) ( )( )( )[ ]2
2125,0,0, 2525 −−++−−++= tCtCRRR SimatSimatBtt ααεααεε (8)

Součinitel deformační citlivosti při teplotě 25°C

ε∆
∆=ε⋅+=ε

R
C2CK 2125, (9)

Závislost součinitel deformační citlivosti na teplotě

( )






 −⋅+⋅= 25
100

11,0 tCK t

β
(10)

( )






 −⋅+⋅= 25
100

125,, tKK t

β
εε (11)

kde:
R0,25.. odpor volného (nenalepeného) tenzometru při 25°C [Ω]
RB0,25 odpor tenzometru nalepeného na podložce při 25°C [Ω]
Rε,25.. odpor deformovaného tenzometru při teplotě 25°C [Ω]
RBε,25 odpor deformovaného tenzometru nalepeného na podložce při teplotě 25°C [Ω]
Kε,25.. součinitel deformační citlivosti při teplotě 25°C
Kε,t.... součinitel deformační citlivosti při teplotě t a deformaci ε
C1 ..... lineární koeficient deformační rovnice*)

C2 ..... kvadratický koeficient deformační rovnice *)

a,b .... teplotní součinitelé odporu nenalepeného tenzometru
β ....... teplotní součinitel deformační citlivosti udávaný výrobcem [%/°C]
ε ....... poměrná deformace [m/m]
t........ teplota [°C]
αmat... součinitel teplotní roztažnosti materiálu na kterém je tenzometr nalepen[1/°C]
αSi .... součinitel teplotní roztažnosti křemíku - 2.8×10-6 [1/°C]

*) Konstanty C1, C2 jsou vypočítány z odporových změn tenzometrů nalepených kyanoakrylátovým lepidlem.
Epoxidová lepidla vytvrzená nad 100°C přenášejí deformaci na tenzometr s vyšší účinností. Ta zvyšuje
hodnotu C1 průměrně o 5% a hodnotu C2 průměrně o 50%. Přesné hodnoty se určují pokusně.
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VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKY

Analogové tenzometrické převodníky
jsou určeny pro převod signálů síly (hmotnosti) z tenzometrického snímače na unifikovaný měřicí signál,
kterým je buď napětí v rozsahu -10V až +10V (0 až +10V) nebo proud v rozsahu -20mA až +20mA (0 až
+20mA nebo 4 až 20mA). Převodníky jsou standardně dodávány buď v plastové skříňce na lištu DIN
nebo v plastové skříňce pro montáž na zeď. Po dohodě lze dodat převodník v kovové (AL) skříňce.
Na zakázku lze dodat převodník v podstatě s libovolnými parametry - provedení převodníku (typ
skříňky), napájení snímače (napětím, proudem), vstupní signál převodníku (citlivost snímače), výstupní
signál převodníku a rovněž filtraci měřeného signálu.
Lze rovněž dodat vícekanálové převodníky a to buď se samostatnými výstupy nebo se součtovým
výstupem.

Měřiče síly a hmotnosti
jsou číslicová (digitální) měřicí zařízení s mikroprocesorem, který umožňuje použití celé řady přídavných
funkcí. Jedná se o funkci tárování pro nastavení nuly na displeji při nenulovém zatížení snímače, funkci
paměti maximální hodnoty, přenos měřených hodnot linkou RS232, RS485 nebo USB do počítače,
případně další funkce. U těchto měřičů je možná i programová linearizace měřeného signálu a případně i
teplotní kompenzace. Měřiče mohou být vybaveny DA převodníkem pro získání analogového výstupního
signálu. Napájení je buď 230V/50Hz (vestavěný síťový zdroj nebo síťový adaptér 230V/12V), 24V,
případně akumulátorem s možností dobíjení.

Nejsme výrobci těchto jednotek, ale dodáváme je ve spolupráci s firmou Aterm (www.aterm.cz):

Aterm
Ing. Radomír Matulík
Nad Hřištěm 206
765 02 Otrokovice

Tel./Fax: +420 577 932 759
E-mail: matulik@aterm.cz
Web:  www.aterm.cz
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UKÁZKY SNÍMA ČŮ

F098 – snímač pro měření síly na motorových L024 - Lanový snímač tahové síly
uhlíkách

TQ051 – Kalibrátor kroutícího momentu TQ045 – Snímač kroutícího momentu

C033 – Ohybový nosník F062 – Ohybový nosník
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M016 – Snímač tahové síly M014 – Snímač tahové síly

F139 – Snímač napjatosti membrány F140 - Snímač tlakové síly

F135, F136 – Nastavitelný snímač tlakové síly C020 – Snímač tlakové síly
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APLIKACE POLOVODI ČOVÝCH TENZOMETR Ů

Pnutí v řetězu Testr automobilového zámku

Namáhání kladky Pnutí v tlakovém válci

Řadící páka Měření síly zubního zkusu


