Wpływ konstrukcji czujnika cienkowarstwowego na dokładność pomiaru ciśnienia…

97

ZAGADNIENIA
EKSPLOATACJI
MASZYN
Zeszyt 4 (152) 2007

ADAM WILCZEK*

Zakłócenia piezoelektryczne w pomiarach ciśnienia
czujnikami cienkowarstwowymi w styku EHD

Słowa kluczowe
Styk EHD, pomiary ciśnienia, czujnik cienkowarstwowy.
Key-words
Contact EHD, preassure measurement, thin layer transducer.

Streszczenie
Przedmiotem pracy jest identyfikacja i wpływ zakłóceń piezoelektrycznych przy pomiarach
czujnikami cienkowarstwowymi w styku EHD. Styk EHD tworzą dwie współpracujące stalowe
rolki. Na jednej z nich wykonano czujnik ciśnienia z dwoma umieszczonymi obok siebie
przetwornikami o różniących się geometriach. Warstwy izolacyjne czujnika wykonano z SiOx
(1< x <2). Obserwowano sygnał z czujnika przy niezasilanym układzie pomiarowym. Stanowiło
to dowód o obecności zakłóceń piezoelektrycznych. Badania wykazały istotny wpływ badanych
geometrii przetworników i wartości prądu zasilającego układ pomiarowy na dokładność mierzonego ciśnienia.
Optymalny, ze względu na zakłócenia pojemnościowe i piezoelektryczne, okazał się przetwornik symetryczny z częścią aktywną pośrodku przyłączy.

*

Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, ul. Krasickiego 54, PL – 26-600 Radom, tel. (48) 361 71 63,
609195593, e-mail: Adam.wilczek@pr.radom.pl

A. Wilczek

98
1. Wprowadzenie

W pracy [1] przedstawiono wyniki badań modelowych wpływu wybranych elementów konstrukcyjnych rezystancyjnego czujnika cienkowarstwowego na dokładność pomiaru ciśnienia w styku elastohydrodynamicznym (EHD). Przeprowadzone
badania wykazały, że zakłócenia pojemnościowe i/lub piezoelektryczne, szczególnie
przy niekorzystnej geometrii warstwy przetwornika i krótkim czasie przejścia czujnika przez strefę styku, mogą mieć istotny wpływ na dokładność pomiaru. Dotyczy
ona nie tylko wartości, ale również charakteru mierzonego ciśnienia. Model
uwzględniający wpływ zjawiska piezoelektrycznego zawiera jednak duże uproszczenia i założenie, że zjawisko to w ogóle występuje przy pomiarach.
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych,
które dotyczą wspomnianych problemów. Podstawowym celem tych badań była
weryfikacja przeprowadzonych wcześniej badań modelowych w zakresie:
– występowania zakłóceń piezoelektrycznych,
– wpływu geometrii warstwy przetwornika na charakter rejestrowanego rozkładu ciśnienia (napięcia wyjściowego mostka pomiarowego),
– wpływu wartości prądu (napięcia) zasilającego mostek pomiarowy.
Pomiary przeprowadzono na stanowisku dwurolkowym przy współpracy
dwóch stalowych rolek (walców) o średnicy 80 ⋅ 10–3 m i szerokości styku
l = 10 ⋅ 10–3 smarowanych mineralnym olejem przekładniowym (Transol 75).
2. Budowa czujnika i program badań
Do pomiarów ciśnienia na jednej z rolek wykonano czujnik cienkowarstwowy z dwoma przetwornikami o różnym kształcie, pokazany na rys. 1.

Co – pojemność elektryczna,
Ro – rezystancja,
αp(T) – ciśnieniowy (temperaturowy) współczynnik
zmiany rezystancji

Rys. 1. Budowa i parametry czujnika
Fig. 1. Construction and parameters of transducer
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Przetwornik symetryczny oznaczono literą P, a asymetryczny literą Z. Na
rysunku 2 pokazano rolkę z wykonanym czujnikiem i w powiększeniu, fragment
warstwy przetwornika obejmujący jego część aktywną.

Rys.2. Widok wykonanego czujnika. a) czujnik na rolce, b) część aktywna
Fig. 2. View of performed transducers. A) transducer on the rollers, b) active part

Warstwy izolacyjne czujnika wykonano z SiOx (1 < x <2), a warstwy przetworników z manganinu (stop Cu-Mn-Ni) metodą parowania w próżni. Założoną
geometrię przetworników uzyskano metodą maskowania mechanicznego.
Wszystkie warstwy czujnika wykonano w jednym ciągu technologicznym bez
zapowietrzania klosza naparowarki po wykonaniu danej warstwy. Wykonano
w tym celu odpowiedni zmieniacz masek [2]. Temperatura podłoża (rolki) podczas parowania wynosiła około 150°C, a szybkość parowania warstw izolacyjnych około 1 ⋅ 10–10 m/s. Warstwy przetworników wykonano metodą odparowania błyskawicznego (na rozgrzany do białości wolframowy wyparownik podawano małe porcje parowanego materiału). Naparowane warstwy izolacyjne miały jasnobrązowy kolor. Stopień utlenienia warstw był więc stosunkowo duży
(im jaśniejsza warstwa, tym większy stopień utlenienia).
Przedstawione dalej wyniki badań uzyskano dla następujących parametrów
pracy styku: prędkość hydrodynamiczna u = (u1 + u2)/2 = (2,5, 5 i 10) m/s, naciski maksymalne wg Hertza (uzyskane przy określonej wartości siły F docisku
rolek) pHm = (500÷900) MPa, poślizg s = u2/u ⋅100% = 0 (temperatura masowa
rolki z czujnikiem Tm ≈ 42°C). Dla obciążenia pHm = 625 MPa wykonano dodatkowo pomiary ciśnienia przy poślizgu (s = 10% i s = 30%) i przy skąpym smarowaniu. W tych dwóch przypadkach pomiary zrealizowano przy wykorzystaniu
sygnału tylko z przetwornika symetrycznego (P). Mostek pomiarowy zasilano
prądem o wartości Io = 0,5 mA i Io = 2 mA.
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2. Wyniki pomiarów

Na rysunku 3 przedstawiono sygnały rejestrowane przy przejściu czujnika
przez strefę styku.

Rys. 3. Przebiegi sygnałów z czujnika przy zasilanym P (Io = 0.5 mA) i niezasilanym P’ (Io = 0)
układzie pomiarowym (pHm = 900 MPa, u = 2,5 m/s, s = 0)
Fig. 3. Signal wave forms P of supplied transducers (Io = 0.5 mA) and unsupplied transducers
P’ (Io = 0) within testing circuit (pHm = 900 MPa, u = 2.5 m/s, s = 0)

Przez P i Z oznaczono przebiegi pochodzące z przetworników przy zasilanym, a przez P’ i Z’ przy nie zasilanym mostku pomiarowym. Fotografie obejmują sygnały napięciowe z przetwornika P przy wchodzeniu do i wychodzeniu
ze strefy styku jego przyłączy. Sygnały te są podobne do sygnałów pochodzących z przetwornika Z przy niezasilanym i z przetwornika P przy zasilanym
mostku pomiarowym. Sygnały napięciowe z przetworników występują zarówno
przy zasilanym jak i nie zasilanym układzie pomiarowym. Charakter sygnału
napięciowego pochodzącego z części aktywnej przetwornika Z zależy istotnie
od konfiguracji przetwornika względem styku (kierunku obrotów rolki z czujnikiem). Wartość tego sygnału zależy ponadto od wartości prądu Io zasilającego
układ pomiarowy.
Na rysunku 4 pokazano sygnały napięciowe pochodzące z przetwornika P
zarejestrowane przy pełnym i skąpym smarowaniu styku.
a)

b)

Rys. 4. Sygnały pomiarowe z przetwornika symetrycznego (u = 10 m/s, s = 0, P – Io = 2 mA,
P’– Io = 0): a) pełne smarowanie (pHm = 900 MPa), b) skąpe smarowanie (pHm = 625 MPa)
Fig. 4. Measurement of signals obtained from symetric transducer (u = 10 m/s, s = 0, P – Io = 2 mA,
P’– Io = 0): a) full lubrication (pHm = 900 MPa), b) meagre lubrication (pHm = 625 MPa)
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W przypadku pełnego zasilania olejem strefy styku (rys. 4a) na sygnale bez
zasilania mostka pomiarowego, w okolicy strefy wylotowej, występuje charakterystyczny pik (chwilowy wzrost wartości sygnału). Z przeprowadzonych
wcześniej badań modelowych wynika, że jest to efekt zjawiska piezoelektrycznego występującego w obrębie części aktywnej przetwornika. Charakter sygnału
pomiarowego nie zależy w tym przypadku od wartości prądu Io zasilającego
mostek pomiarowy.

Rys. 5. Sygnały napięciowe rejestrowane przetwornikiem Z
Fig. 5. Voltage signals registered by means of converter Z

Charakter rejestrowanych sygnałów oraz fakt, że występują one również
bez zasilania układu pomiarowego świadczą o zjawisku piezoelektrycznym
w warstwach izolacyjnych czujnika. Warstwy izolacyjne czujnika nie są więc
amorficzne.
Na rysunku 5÷7 przedstawiono wyniki pomiarów uzyskane przy czystym
toczeniu (s = 0) dla różnych wartości prądu zasilającego mostek pomiarowy
Io = 2 mA, Io = 0,5 mA, Io = 0.
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Przetwornik niesymetryczny (Z) nie był wzorcowany. Wynik pomiaru stanowi w tym przypadku napięcie wyjściowe Uw mostka pomiarowego (rys. 5).
Powodem były zbyt duże różnice w charakterze i wartościach uzyskiwanych
sygnałów pomiarowych. Charakter sygnału pomiarowego istotnie zależy od
wartości prądu Io zasilającego układ pomiarowy i prędkości przejścia czujnika
przez strefę styku u2 = u. Podobne były w tym przypadku tylko sygnały bez zasilania układu pomiarowego (Io) = 0. Wartość sygnału bez zasilania układu pomiarowego jest w przypadku przetwornika Z tym większa, im większa jest prędkość toczenia u i im większe jest obciążenie czujnika. Zwiększenie tej prędkości
z 2,5 m/s do 10 m/s powoduje około czterokrotne zwiększenie wartości tego
sygnału. Z przeprowadzonych pomiarów wynika również, że czterokrotne
zmniejszenie prędkości u daje podobny efekt, jak czterokrotne zwiększenie wartości prądu Io.
Charakter rozkładów ciśnienia p uzyskanych na podstawie pomiarów przetwornikiem P jest natomiast niezależny od wartości prądu zasilającego Io (rys. 6).

Rys. 6. Rozkłady ciśnienia rejestrowane przetwornikiem P przy czystym toczeniu
Fig. 6. Pressure distributions registred by means of conveter P by pure rolling

Wpływ prędkości toczenia u jest w tym przypadku znacznie mniejszy.
Związek pomiędzy siłami wynikającymi z zarejestrowanych rozkładów ciśnienia i siłami zadawanymi na stanowisku badawczym (siły dociskające rolki) był
prawie liniowy. To umożliwiło wzorcowanie i naniesienie na wykresach skali
ciśnienia w MPa.
Na przebiegach bez zasilania, w okolicy strefy wylotowej styku występuje
charakterystyczny pik o wysokości większej przy mniejszej wartości prądu Io.
Przy Io = 2 mA i u 2,5 m/s prawie zanika. Wysokość drugiego maksimum (pika)
na mierzonych rozkładach ciśnienia pozostaje natomiast prawie niezmienna.
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Rys. 7. Rozkłady ciśnienia rejestrowane przetwornikiem P przy toczeniu z poślizgiem
Fig. 7. Pressure distibutions, registered by means of transducer P, by rolling with sliding

Wprowadzenie poślizgu (rys. 7) spowodowało prawie dwukrotne zwiększenie pika ciśnienia i jego przesunięcie w kierunku środka strefy styku. Pomimo
tej charakterystycznej zmiany w rejestrowanych rozkładach ciśnienia na sygnałach bez zasilania układu pomiarowego nie zaobserwowano istotnych zmian.
Na rys. 8. przedstawiono rozkłady ciśnienia rejestrowane przy skąpym smarowaniu.

Rys. 8. Rozkłady ciśnienia rejestrowane przetwornikiem P przy skąpym smarowaniu
(1 – pełne smarowanie; 2, 3 – skąpe smarowanie)
Fig. 8. Pressure distribution registered, by means of converter P, by meagre lubrication
(1 – full lubrication; 2, 3 – meagre lubrication)

Skąpe smarowanie realizowano przez przerwanie dopływu oleju do strefy
styku. Obserwowano następnie przebieg ciśnienia na ekranie oscyloskopu i przy
wystąpieniu istotnych zmian w charakterze przebiegu rejestrowano ten stan.
Cały proces rejestrowano również w sposób ciągły kamerą. Efekt skąpego smarowania był najbardziej widoczny przy prędkości 10 m/s. Już po 1,5 minuty
obserwacji nastąpiły wyraźne zmiany w rozkładzie ciśnienia. Po około 4 minutach prawie całkowicie zaniknął „pik” (drugie maksimum) ciśnienia. Przebieg
bez zasilania układu pomiarowego, w miejscu odpowiadającym pikowi ciśnienia, również uległ wygładzeniu. Wynika to najprawdopodobniej ze zmniejsze-
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nia się gradientu ciśnienia w strefie wylotowej i zwiększenia się pojemności
czujnika.
4. Dyskusja wyników badań
Przeprowadzone badania eksperymentalne potwierdziły, w wyznaczonym
zakresie, wyniki badań modelowych przedstawionych w [1].
Podstawowym elementem świadczącym o zakłóceniach piezoelektrycznych,
przy warstwach izolacyjnych z SiOx, jest występowanie sygnału z czujnika bez
zasilania układu pomiarowego. Gdyby nie ten fakt, to występowanie sygnału
podobnego do mierzonego rozkładu ciśnienia, przy wchodzeniu i wychodzeniu
warstwy przyłączy ze strefy styku, można by przypisać zmianom pojemności
czujnika.
Zakłócenia podobne do opisywanych zaobserwował autor pracy [3] i przypisał je właśnie zmianom pojemności czujnika. Czujnik był wykonany na podłożu stalowym, a warstwy izolacyjne czujnika wykonano z tlenku aluminium
(Al2O3). Brak danych o sygnale bez zasilania układu pomiarowego uniemożliwia przypisanie tych obserwacji zjawisku piezoelektrycznemu.
Występujące duże zmiany charakteru mierzonego rozkładu ciśnienia
w przypadku przetwornika Z, zależne od prędkości przejścia czujnika przez
strefę styku i wartości prądu zasilającego układ pomiarowy, potwierdzają słuszność założenia dokonanego w badaniach modelowych o opóźnieniu sygnału
wynikającego ze zmiany rezystancji czujnika w stosunku do sygnału wynikającego ze zjawiska piezoelektrycznego. Rezultat uzyskany w badaniach modelowych był jednak wynikiem symulacji, a więc sztucznie stworzonych warunków.
Badania eksperymentalne potwierdziły też, że przetwornik z częścią aktywną odsuniętą od krawędzi przyłączy (np. symetryczny) stanowi korzystną geometrię przetwornika.
Badania eksperymentalne nie potwierdziły wyniku symulacji w badaniach
modelowych, według którego przy dużej wartości stałej dielektrycznej
(dz = 3 · 10–12 C/N) zakłócenie piezoelektryczne pochodzące z części aktywnej
przetwornika może być powodem występowania drugiego maksimum (pika) na
rejestrowanych rozkładach ciśnienia.
Oszacowana na podstawie badań eksperymentalnych wartość współczynnika piezoelektrycznego wynosi bowiem dz ≈ 9 · 10–14 C/N. Jest to wartość zbyt
mała, aby spowodować zakłócenie o takim charakterze. Potwierdzeniem faktu,
że drugie maksimum ciśnienia odzwierciedla rzeczywisty charakter rozkładu
ciśnienia jest też występowanie tego maksimum na sygnałach rejestrowanych
przy wchodzeniu i wychodzeniu warstwy przyłączy ze strefy styku. Ponadto
wysokość pika ciśnienia nie zależy od wartości prądu zasilającego układ pomiarowy.
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Wpływ zakłóceń piezoelektrycznych można ograniczyć przez zwiększenie
prądu lub napięcia zasilającego układ pomiarowy, ale ich wartości ograniczone
są dopuszczalną mocą cieplną wydzielaną w czujniku (1÷3 w/m2) [2, 4].
5. Wnioski
1. Po raz pierwszy wykazano, że przy pomiarach ciśnienia w styku EHD czujnikami cienkowarstwowymi z warstwami izolacyjnymi z SiOx występują zakłócenia piezoelektryczne, które przy niekorzystnej geometrii przetwornika
i niekorzystnych parametrach układu pomiarowego mogą mieć istotny wpływ
na wynik pomiaru,
2. Poprzez zwiększenie prądu zasilającego mostek pomiarowy można ograniczyć wpływ zakłóceń piezoelektrycznych,
3. Z punktu widzenia zakłóceń piezoelektrycznych i pojemnościowych przetwornik symetryczny z częścią aktywną pośrodku przyłączy stanowi optymalną geometrię,
4. Rejestrowane drugie maksimum ciśnienia (pik ciśnienia) nie może być wynikiem zakłóceń piezoelektrycznych i/lub pojemnościowych.
Praca wpłynęła do Redakcji 16.11.2007 r.
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Piezoelectric disturbances of pressure measurements by means thin layer
transducers in an EHD contact
Summary
The purpose of the present work is the identification and characterization of piezoelectric interference effects by measurements using thin layer transducers in an EHD contact. This latter is

106

A. Wilczek

created by two contacting steel rollers. A pressure transducer with two different in shape converters was placed close to each other on one side of the rollers. The isolation layer of transducer was
made with SiOx (1< x <2). The signal from the transducer was recorded without feeding the testing
system. This made a reason for the presence of piezoelectric interference. The tests demonstrated
a distinct effect of converters geometry as well as the current supply of the testing system on the
precision in measured pressure.
In relation to capacitive and piezoelectric interference, the symmetric converter with a central active part seemed to be the best.

