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Adaptacja indukcyjnego czujnika odkształceń do pomiarów 
w temperaturze do 200°C
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Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków

Streszczenie

Poniżej opisano sposób zwiększenia zakresu temperatury pracy bezrdzeniowego czujnika do pomiaru od-
kształceń od kilkudziesięciu do 200°C oraz osiągnięte rezultaty metrologiczne. Czujnik ten jest wykorzystywany 
w badaniach skał, głównie w komorze wytrzymałościowej GTA-10. Modyfi kacja dotyczyła zmiany izolatorów 
czujnika, sposobu mocowania jego cewek i spoiwa do ich lutowania. Czujnik testowano w komorze termicznej 
w zakresie do 200°C. Uzyskane charakterystyki termiczne wykazały, że możliwy jest pomiar zmian długości z błę-
dem nie większym niż 5 μm (w metodzie referencyjnej) w całym zakresie zmian temperatury. Jeśli zmiany te są 
ograniczone do około 10°C, to błąd zmaleje do 2 μm. Osiągnięta dokładność pozwala na rozdzielczość pomiarów 
znacznie większą (ułamki mikronów) od rozszerzalności termicznej badanego materiału (setki mikronów), w za-
kresie do 200°C. Utrudni to znacznie rozróżnienie wpływu zmian temperatury od wymuszenia mechanicznego 
(hydrostatycznego lub aksjalnego), a więc dokładną analizę otrzymanych wyników, tym bardziej, jeśli będą duże 
różnice bezwładności cieplnej materiału badanego i referencyjnego.
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1. Wstęp

Indukcyjny, bezrdzeniowy czujnik do pomiaru odkształceń opracowany i wykonany w Pracowni 
Odkształceń Skał IMG PAN jest przeznaczony głównie do mierzenia odkształceń skał umieszczonych 
w komorze wysokiego ciśnienia. Działa na zasadzie zmian częstotliwości generatora LC, w którym czuj-
nik jest indukcyjnością jego obwodu rezonansowego (Nurkowski, 2004). Czujnik zmienia swą długość 
wraz z deformacją badanego materiału, co zmienia częstotliwość obwodu rezonansowego. Cewki czujnika 
wykonano z wysokorezystywnego drutu sprężynowego o średnicy 0,2 mm. Czujnik ten wykazał w trakcie 
wieloletniego używania swą przydatność. Jego konstrukcja i wykonanie jest proste i tanie, ma duży zakres 
mierzonych zmian długości i jest wysoce odporny na udary mechaniczne. Czujnik jest montowany do za-
czepów umocowanych w różny sposób na badanej skale, więc nie styka się bezpośrednio z jej powierzchnią. 
Dzięki temu, nawet jeśli skała jest porowata lub spękana, pomiar czujnikiem jest niezakłócony, podczas gdy 
w takim wypadku stosowanie tensometrów elektrooporowych jest niemożliwe. Pomiary odkształceń skał 
czujnikiem indukcyjnym w komorze ciśnieniowej, a także poza nią, dotychczas prowadzone były w tem-
peraturze otoczenia. Istnieją jednak okoliczności, w których należałoby wykonać pomiar odkształcenia 
w temperaturze podwyższonej nawet do 200°C. Oto niektóre z nich:

Poddanie skały wysokiemu ciśnieniu symuluje warunki, w jakich znajduje się ona w głębi górotworu. 
W komorze ciśnieniowej aparatu GTA-10, będącym na wyposażeniu Pracowni, osiągane jest ciśnienie hydro-
statyczne 400 MPa, co odpowiada w przybliżeniu głębokości 2000 m. Do lepszego odtworzenia warunków 
panujących w górotworze konieczne jest również podniesienie temperatury próbki skały. W Polsce stopień 
geotermiczny waha się od 10 do 100 m/°C (Majorowicz, 1971), więc na głębokości 2000 m można się 
spodziewać temperatury nawet 200°C. Autor opracowania osiągnął temperaturę cieczy ciśnieniowej (nafty) 
w komorze GTA-10 tylko 100°C przez kilkanaście minut, używając grzałki elektrycznej o mocy kilkudzie-
sięciu watów, zanurzonej w cieczy ciśnieniowej sprężonej do 400 MPa. Ograniczenie czasu i temperatury 
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było podyktowane ostrożnością, ze względu na wytrzymałość komory. Najprawdopodobniej, po konsulta-
cji z wykonawcą urządzenia (Instytut Wysokich Ciśnień Unipress W-wa) temperaturę tę można podnieść 
jeszcze wyżej. Wprawdzie komora projektowana była na maksymalną temperaturę 200°C, ale z uwagi na 
wieloletnie jej użytkowanie, co wiąże się z cyklicznymi obciążeniami mechanicznymi idącymi w setki razy, 
konsultacja taka jest uzasadniona. Obniżając ciśnienie hydrostatyczne, ze względów wytrzymałościowych, 
można próbować osiągnąć temperaturę cieczy ciśnieniowej w przedziale od 100°C do być może 200°C. 

Innym przypadkiem gdzie występuje podwyższona temperatura górotworu są składowiska odpadów 
promieniotwórczych, np. w składowisku w Yucca Mountain (USA), w bezpośrednim jego sąsiedztwie 
zmierzono temperaturę skał około 200°C, z tendencją wzrostową (Boyle i Datta, 1999).

Wreszcie ze względów czysto poznawczych, pomiary odkształceń skał w podwyższonej temperaturze, 
nawet nie skorelowane ściśle z ciśnieniem hydrostatycznym wydają się uzasadnione. 

Pewne badania wpływu temperatury na właściwości skał prowadzono również w Instytucie Mechaniki 
Górotworu PAN, lecz ograniczały się one do wstępnego ogrzania próbek skał do kilkuset stopni Celsjusza, 
a dopiero po ostudzeniu wykonywano rozmaite pomiary ich właściwości (Nowakowski i in., ).

Warunkiem wykonania pomiarów odkształcenia w podwyższonej do 200°C temperaturze jest dys-
ponowanie odpowiednim czujnikiem. W niniejszym opracowaniu przedstawiono efekty adaptacji czujnika 
indukcyjnego do takich pomiarów

2. Problem niezawodności połączeń elektrycznych i mechanicznych 
czujnika w podwyższonej temperaturze 

W dotychczasowej konstrukcji czujnika stosowano połączenia lutowane, stopem ołowiowo-cynowym 
(40% Pb i 60% Sn), a jako izolatorów elektrycznych używano rezystorów SMD (Surface Mounted Devices). 
Również połączenia mechaniczne czujnika z próbką a także połączenia elektryczne czujnika z przepustami 
komory ciśnieniowej były wykonywane jako lutowane. Pozwalało to na pomiary odkształceń w temperaturze 
do około 120°C. Według producenta (Cynel-Unipress) taki stop ma temperaturę topienia 180°C. Jednak ze 
względu na przenoszenie obciążeń mechanicznych konstrukcji czujnika przez połączenia lutowane zaob-
serwowano efekt płynięcia stopu powyżej 170°C, co w efekcie powodowało błędy pomiarowe. Konieczna 
zatem była zmiana sposobu połączeń tak mechanicznych jak i elektrycznych czujnika. 

W roli izolatorów zdecydowano zastąpić rezystory SMD miniaturowymi rezystorami klasycznymi tj. 
do montażu przewlekanego THT (Through-Hole Technology). Rezystory takie mają walcowy korpus cera-
miczny, na jego końcach zaciśnięte są miedziane czapeczki, do których z kolei zgrzane są wyprowadzenia 
z drutu miedzianego o średnicy około 0,5 mm. Rezystory takie były już stosowane z powodzeniem jako 
wsporniki w komorze ciśnieniowej. Jeśli ich rezystancja jest powyżej 3 MΩ, w konstrukcji czujnika można 
je traktować jak izolatory, zwłaszcza w pomiarze z wykorzystaniem czujnika referencyjnego. 

Do wyprowadzeń rezystorów zamierzano zgrzać końcówki cewek czujnika. Niestety nie udało się 
wykonać zadawalająco trwałych połączeń, z dwóch powodów. Po pierwsze problemem były różne grubości 
elementów łączonych, gdyż cewki czujnika wykonane są z cieńszego drutu stalowego (średnica 0,2 mm) od 
miedzianych wyprowadzeń rezystora o średnicy 0.5 mm, a po drugie występowała duża różnica przewodności 
cieplnej stali w stosunku do miedzi (prawie dziesięciokrotna). Powodowało to upalanie końcówki czujnika. 

Wykonanie połączenia izolatora z czujnikiem metodą zaciskania w mufi e również nie było łatwe, 
także z powodu różnych grubości elementów łączonych. Ponadto połączenia takie wydłużały czujnik o około 
15 mm, co jest niepożądane. Jednak nawet godząc się z tymi trudnościami pozostawał problem montażu 
czujnika na próbce jak również do przepustów. Wykonanie ich jako śrubowe-zaciskane do próbki jest nie-
wygodne a do przepustów elektrycznych raczej niemożliwe. 

Ze względu na powyższe trudności zdecydowano się zastosować połączenia lutowane spoiwem bez-
ołowiowym zarówno w konstrukcji samego czujnika jak i jego montażu do próbki i przepustów. Spoiwo 
w postaci stopu 97% cyny i 3% miedzi wg producenta (Unipress) ma temperaturę topienia od 230°C do 250°C.

3. Konstrukcja czujnika w wersji wysokotemperaturowej

Wykonanie połączeń elektrycznych czujnika do izolatorów i przepustów komory ciśnieniowej (ter-
micznej) jako lutowane spoiwem bezołowiowym pozwoliło na łatwe ich wykonanie i bezproblemową pracę 
do prawie 200°C. Wyprowadzenia rezystorowego izolatora uformowano na kształt uch, a końcówki czujnika 
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zagięto haczykowato i zaczepiono o ucha izolatorów (Rys. 1). Dzięki temu siły sprężystości stalowej cewki 
są przenoszone poprzez złącze mechaniczne na wyprowadzenia izolatora, bez udziału lutowania. Miejsce 
zahaczenia czujnika o izolator jednak dodatkowo jest zlutowane, co stabilizuje konstrukcję, gdy czujnik nie 
jest naprężony i zapewnia dobre połączenie elektryczne. Do wyprowadzenia izolatora od strony czujnika 
przylutowano jego wyprowadzenie elektryczne, a druga strona izolatora jest wyprowadzeniem mechanicz-
nym, do zamocowania na próbce.

Rys. 1. Sposób wykonania i mocowania czujnika. Kolejno od góry: widok ogólny, ucha izolatorów w powiększeniu, 
czujnik po zlutowanu zamocowany do próbki węgla

 

 

Do lutowania konstrukcji czujnika próbowano użyć czystego ołowiu, którego temperatura topienia 
wynosi 327°C. Podniosło by to temperaturę pracy czujnika do 300°C. Jednak podgrzewany ołów lutownicą 
elektryczną powodował jego szybkie utlenianie, uniemożliwiające wykonanie niezawodnego połączenia. 
Można próbować wykonanie lutowania konstrukcji czujnika ołowiem w atmosferze ochronnej np. azotu, 
a połączenia elektryczne do przepustów i mechaniczne do próbki wykonać jako zaciskowe-śrubowe.

Przedstawiona konstrukcja czujnika jest stosunkowo prosta w do wykonania, rezystory są powszechnie 
dostępne, a wykonanie połączeń mechanicznych i elektrycznych czujnika przed pomiarem bardzo łatwe.

4. Opis stanowiska pomiarowego

W testach korzystano z komory termicznej (Rys. 2) przystosowanej do maksymalnej temperatury 
250°C. Moc grzałek elektrycznych mogła być ustawiona na 1000 W lub 500 W. Dla mocy 1000 W szybkość 
narastania temperatury była około 0,1°C/s, więc po około 25 minutach temperatura zbliżała się do 200°C. 
Po osiągnięciu żądanej temperatury zmniejszano moc grzałek do 500 W i poprzez ręczne włączanie i wy-
łączanie prądu sterowano temperaturą w komorze (ciśnienie normalne). 

Zasadniczym przyrządem do pomiaru temperatury była termopara pochodząca z wyposażenia mul-
timetru M890C. Współpracowała ona z komputerową kartą zawierającą precyzyjne wzmacniacze pomia-
rowe oraz układy akwizycji i rejestracji danych (wykonaną przez autora opracowania). Do wzorcowania 
termopary wykorzystano dwa inne czujniki: termometr rtęciowy (wbudowany fabrycznie w komorę) oraz 
miernik temperatury AR 603 z czujnikiem platynowym PT100 o klasie 0,3%. Złącze odniesienia termopary 
znajdowało się w temperaturze otoczenia, jednak rejestrowano ją na bieżąco, co umożliwiało wprowadzenie 
poprawek. Temperatura otoczenia podczas pomiarów nie zmieniała się więcej niż 1°C. Niepewność pomiaru 
temperatury w komorze autor szacuje na ±2°C. 

Adaptacja indukcyjnego czujnika odkształceń do pomiarów w temperaturze do 200°C
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Para czujników indukcyjnych zamontowana była na wspólnym stalowym wsporniku umieszczonym 
pośrodku komory termicznej, w pobliżu końcówki termopary. Umieszczenie dwóch czujników w komorze 
symulowało pomiar odkształceń metodą porównawcza, w której jeden czujnik jest pomiarowy i zamonto-
wany na badanym obiekcie, a drugi referencyjny, zamontowany na wsporniku o znanych własnościach (na 
ogół stalowym). Taka metoda pomiaru okazała się najbardziej przydatna do pomiarów w komorze ciśnie-
niowej, gdyż czujnik referencyjny efektywnie kompensował wpływ zmiennego ciśnienia i temperatury na 
pomiar odkształcenia w komorze podczas sprężania i rozprężania cieczy ciśnieniowej (Nurkowski, 2008). 
Warunkiem dobrej kompensacji jest jak najbardziej zbliżona reakcja obu czujników na czynnik zakłócający, 
w tym przypadku była to temperatura powietrza w komorze termicznej. Z generatorem czujniki połączone 
były trójprzewodową wiązką cienkich emaliowanych przewodów, o średnicy 0,15 mm i długości 70 cm, 
splecioną w warkocz. Indukcyjność przewodów wynosiła około 1 mH, co stanowiło 30% indukcyjności czuj-
ników. Wiązka przewodów w połowie pozostawała w komorze termicznej a w połowie poza nią. Ponieważ 
wiązka była cienka, więc z komory wyprowadzono ją wprost pod silikonową uszczelką drzwi komory, w 
dogodnym dla eksperymentatora miejscu. Generator starannie skompensowano termicznie kondensatorami 
o odpowiednim współczynniku termicznym, w jego sąsiedztwie umieszczono również złącze odniesienia 
termopary, a w ich bezpośrednim otoczeniu rejestrowano zmiany temperatury powietrza z rozdzielczością 
0,05°C czujnikiem półprzewodnikowym (złącze p-n). 

Częstotliwość oscylacji mierzona była częstościomierzem wykonanym jako karta komputerowa 
z możliwością akwizycji danych. Rozdzielczość pomiaru częstotliwości wynosiła 2 Hz przy częstotliwości 
około 3 MHz, co odpowiada 0,03 mm. Niepewność pomiaru zmian częstotliwości jest szacowana na 10 Hz 
(główna przyczyna to nieznaczne zmiany temperatury generatora) dla czasu pomiaru około 1 godziny.

Parametry obwodu rezonansowego generatora dobrano tak, że w zakresie temperatur do 200°C za-
leżność częstotliwości generacji od temperatury czujnika jest parabolą, a jej wierzchołek umiejscowiony 
jest pomiędzy 150°C a 200°C [6].

5. Efekty testów czujnika w komorze termicznej

Testy polegały na rejestrowaniu zmian częstotliwości generowanych oscylacji pod wpływem zmian 
temperatury czujnika umieszczonego w komorze termicznej.

Wykresy zmian częstotliwości wykonano w dziedzinie temperatury, obrazując w ten sposób charak-
terystykę termiczną czujnika lub w dziedzinie czasu. Dodatkowa pionowa oś wyskalowana w mikrometrach 
po prawej stronie wykresów informuje o błędach pomiaru zmian długości wynikający z czułości czujnika  
i zmian częstotliwości.

Rysunek 3 przedstawia zależność częstotliwości od temperatury dwóch czujników p i k (charaktery-
styka termiczna) oraz różnicę wskazań między nimi. Zauważyć można, że jeden z nich jest skompensowany 

Rys. 2. Komora termiczna, pośrodku czujnik na niewielkim wsporniku z podstawką, od góry zwisa cienka termopara
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termicznie w otoczeniu temperatury 130°C, a drugi w 140°C. Powoduje to zmiany częstotliwości różnicowej 
Δfp – Δfk a w konsekwencji składową błędu pomiaru zmian długości metodą referencyjną około 5 μm. Cha-
rakterystyka termiczna jest wypadkową: wpływu temperatury na czujnik (rozszerzalność termiczna i zmiany 
jego rezystancji), na wspornik (rozszerzalność termiczna i jego bezwładność cieplna) oraz przewody do-
prowadzające. Temperaturę kompensacji można zmieniać przez nieznaczne (5%) rozciąganie lub skracanie 
czujnika. (Efekt ten omówiono szczegółowo w (Nurkowski, 2011)). Praktyka pokazała, że trudno osiągnąć 
dużo lepsze podobieństwo charakterystyk obu czujników niż pokazane na rysunku, więc w pomiarach w 
zmiennej temperaturze z przedziału od 20°C do 200°C należy się liczyć z błędem pomiaru rzędu kilku μm. 
Przyczyną tego są prawdopodobnie pojawiające się podczas względnie dużych zmian temperatury niejed-
nakowe zmiany długości elementów mocowania czujnika oraz nieznaczne zmiany położenia przewodów 
połączeniowych w obszarze zmiennej temperatury względem siebie i korpusu komory.

Rys. 3. Zależność częstotliwości od temperatury dwóch czujników p i k (charakterystyka termiczna) oraz różnica wskazań 
między nimi. Prawa oś: wartość błędu pomiaru wynikający ze zmian częstotliwości i czułości czujnika
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Na rysunku 4 uwidoczniono długoczasowe (ponad 6-cio godzinne) zmiany temperatury i częstotli-
wości. Początkowo, przez pół godziny pomiary prowadzono w stałej temperaturze otoczenia, aby wykazać 
stabilność wskazań aparatury. Następnie temperaturę podniesiono do 185°C i wartość tę utrzymywano 
przez prawie godzinę. Kształt charakterystyki jest po części uwarunkowany znikomą bezwładności cieplną 
czujnika w porównaniu do dużej bezwładności termicznej stalowego wspornika na którym go zamontowa-
no. Początkowo więc wzrost temperatury powodował spadek częstotliwości, zgodnie z jego paraboliczną 
charakterystyką termiczną, ale po osiągnięciu temperatury kompensacji termicznej (140°C) częstotliwość 
zaczęła rosnąć. Po osiągnięciu i ustabilizowaniu temperatury 180°C częstotliwość do pewnego momentu 
nadal rosła, gdyż wspornik rozciągał się nadal (transport ciepła w głąb materiału). W czasie ochładzania 
częstotliwość malała do temperatury około 100°C, co jest rezultatem przesunięcia się punktu kompensacji 
termicznej w stronę niższych temperatur. (Charakterystyka termiczna jest też wypadkową wpływu temperatury 
na czujnik i wspornik). W następnym cyklu wzrost temperatury również powodował wzrost częstotliwości 
aż do temperatury kompensacji. Po czym następował wzrost częstotliwości. Efekty kolejnych zmian tem-
peratury są więc powtarzalne, co świadczy o stabilności czujnika. 

Podczas tego 6-cio godzinnego eksperymentu, zmiany częstotliwości różnicowej pomiędzy oboma 
czujnikami (Dfp- Dfk

 ) odpowiadały błędowi pomiaru nie większemu niż ±4 μm, przy rozszerzalności 
wspornika 150 μm. W trakcie rzeczywistych pomiarów własności próbek skał mamy do czynienia z ogrom-
ną różnicą dużej bezwładności cieplnej próbki w porównaniu do znikomej bezwładności czujnika. W tej 
sytuacji, przy tak znacznych zmianach temperatury, wynik pomiaru o czułości mikrometra będzie zależał 
od szybkości zmian temperatury. Są możliwe dwa podejścia do tego problemu. Pierwsze – to zamocowanie 
czujnika referencyjnego na cienkim i lekkim wsporniku o małej bezwładności i dokonanie korekcji pomiaru 
na różnicę bezwładności i rozszerzalności cieplnej wspornika referencyjnego i badanego materiału. Drugie 
– to użycie wspornika czujnika referencyjnego o zbliżonej bezwładności i rozszerzalności cieplnej do bada-
nego materiału, wówczas korekcje będą niepotrzebne lub prostsze. Wydaje się, że drugi sposób jest lepszy, 
jednak w komorze ciśnieniowej aparatu GTA-10 nie ma miejsca na dwa duże (kilkucentymetrowe) obiekty. 
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Na kolejnym rysunku pokazano efekty cyklicznego wpływu zmian temperatury na częstotliwość, gdy 
czujniki były zamocowane na stalowych wspornikach o różnej bezwładności cieplnej (fotografi a na Rys. 5). 
Wykres górny (Rys. 6) dotyczy wspornika o najmniejszej bezwładności cieplnej i masie 3 g. W tym przypadku 
histereza zmian częstotliwości przy zwiększaniu i zmniejszaniu temperatury jest niezauważalna. Wykres 
poniżej odnosi się do wspornika o średniej bezwładności i masie 80 g, na którym histereza jest nieznaczna. 
Wreszcie trzeci wykres dotyczy wspornika o dużej masie 1100 g. W ostatnim przypadku widoczna jest bar-
dzo duża histereza, ponadto można zauważyć, że wspornik rozszerza się jeszcze przez pół godziny, mimo 
że temperatura przestała wzrastać, o czym świadczy wzrastająca częstotliwość (rozciągający się wspornik 
wydłuża cewkę czujnika, więc maleje jej indukcyjność). Na najniższym wykresie pokazano tempo zmian 
temperatury dotyczące masywnego wspornika.

Pozornie, pomiary wykonywane w stałej, lecz podwyższonej temperaturze pozwalają uniknąć przedsta-
wionych powyżej problemów związanych z bezwładnością termiczną, ale jeśli blok stali o wymiarach kilku 
centymetrów stabilizuje swoją temperaturę około pół godziny, to porównywalnej wielkości próbka skalna 
o przewodności cieplnej na ogół dziesiątki razy mniejszej, równowagę termiczną będzie osiągać znacznie 
dłużej. Jeśli rozdzielczość pomiarów będzie mniejsza od rozszerzalności termicznej to znacznie utrudniona 
będzie dokładna analiza otrzymanych pomiarów odkształcenia pod wpływem naprężeń mechanicznych 
(hydrostatycznych lub aksjalnych). 

6. Zmiany indukcyjności i pojemności doprowadzeń

Podczas testowania czujników w komorze termicznej przewody łączące je z generatorem miały długość 
70 cm, więc były znacznie, bo około 10-cio krotnie dłuższe niż standardowo w przypadku pomiarów w ko-
morze ciśnieniowej GTA-10. Tak znaczna długość przewodów stanowiła dużą część (30%) indukcyjności 
czujnika wynoszącej około 3 mH i mniejszą część (6%) całkowitej pojemności obwodu rezonansowego, 
wynoszącej około 1200 pF. W przybliżeniu połowa długości przewodów pozostawała w przestrzeni komory 
termicznej, więc zmiany temperatury w jej wnętrzu powodowały zmiany indukcyjności i pojemności połą-
czeń, co wpływało na częstotliwość oscylacji. Zmiany indukcyjności doprowadzeń zbadano, umieszczając 
czujnik poza komorą termiczną, blisko generatora i w stałej temperaturze, a czujnik połączono z generatorem 

Rys. 4. Długoczasowe zależność częstotliwości od temperatury dwóch czujników p i k (charakterystyka termiczna) oraz różnica 
wskazań między nimi. Prawa oś: wartość błędu pomiaru wynikający ze zmian częstotliwości i czułości czujnika
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przewodami zwartymi na końcu, w połowie wprowadzonymi do komory. W ten sposób zachowano induk-
cyjność doprowadzeń prawie identyczną jak podczas wyznaczania charakterystyki termicznej czujnika. Dla 
zbadania termicznych zmian pojemności doprowadzeń, do czujnika równolegle podłączono doprowadzenia 
rozwarte na końcu. Podnoszono temperaturę w komorze rejestrując zmiany częstotliwości. 

Zmiany indukcyjności przedstawia rysunek 7, są one dość znaczne, a wynikają głównie z termicz-
nego wydłużania doprowadzeń, co wprost proporcjonalnie zwiększa ich indukcyjność, zgodnie z formułą 
dotyczącą linii symetrycznej:

 

62 2ln 0,4 10 ln , dla 1d
sym d r

c c

l a aL l
d d

 


   
 

gdzie:
 ld, dc , a – długość, średnica przewodów i dystans między nimi,
 μ – przenikalność magnetyczna.

Zmiany częstotliwości odpowiadają względnej zmianie indukcyjności –1,04·10 –5/°C, a zmiany 
indukcyjności wyliczone z rozszerzalności termicznej miedzianych przewodów w obszarze komory ter-
micznej wynoszą –0,24 ·10–5/°C. Przyczyną czterokrotnej różnicy między teoretyczną a wyliczoną zmianą 
indukcyjności jest nieznana. Termiczny wzrost średnicy przewodów i ewentualne zmiany odległości między 
nimi mają mniejsze znaczenie, bowiem występują we wzorze pod logarytmem. Przenikalność magnetyczną 
należy traktować jako niezależną od temperatury i rodzaju płynu (powietrze, nafta, olej silikonowy).

Na Rys. 8 uwidoczniono zmiany częstotliwości i odpowiadające nim zmiany pojemności (przy założe-
niu stałości indukcyjności) oraz błąd pomiaru podczas podgrzewania przewodów połączeniowych w różnym 
środowisku (powietrze, nafta i silikon). Interpretacja otrzymanych krzywych jest trudna, ze względu na jed-
noczesną termiczną zmianę długości i średnicy przewodów (więc i powierzchni) oraz odległości między nimi 

Rys. 6. Zależność częstotliwości vs zmian temperatury 
czujników zamontowanych na wspornikach o różnej 
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Rys. 5. Czujniki zamocowane do wsporników o różnej wielkości 
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a także przenikalności dielektrycznej płynu. Zastanawia gwałtowne narastanie zmian dla nafty począwszy 
od temperatury około 120°C (efekt jest powtarzalny), być może przyczyną jest wrzenie najbardziej lotnych 
składników nafty. Jeśli faktycznie taka jest przyczyna, to przy ciśnieniach nafty kilkuset MPa zjawisko takie 
nie powinno wystąpić, gdyż ciśnienie nie dopuści do wrzenia nafty.

Błąd pomiaru odpowiadający termicznym zmianom indukcyjności i pojemności jest kompensowany 
przez czujnik referencyjny, którego połączenia mają niemal identyczne parametry elektryczne i właściwości 
termiczne. Warunkiem tej identyczności jest zachowanie dużego podobieństwa wykonania czujników i ich 
połączeń, a charakterystyki termiczne powinny być sprawdzone przed pomiarami. 

Rys. 7. Zmiany częstotliwości i odpowiadające nim zmiany indukcyjności oraz błąd pomiaru podczas podgrzewania 
przewodów połączeniowych. Czujnik poza komorą termiczną
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Podsumowanie

Założony cel, jakim było przystosowanie indukcyjnego bezrdzeniowego czujnika do pracy w tem-
peraturze około 200°C został osiągnięty. Zmieniono konstrukcję czujnika zastępując izolatory a postaci 
rezystorów SMD rezystorami do montażu przewlekanego, wyposażonymi w fabryczne wyprowadzenia. 
Wyprowadzenia te wykorzystano z jednej strony do montażu cewek czujnika a z drugiej do mocowania 
czujnika do badanego obiektu. Utworzone połączenia mechaniczne cewek czujnika dodatkowo zlutowano 
spoiwem bezołowiowym o wyższej temperaturze pracy w porównaniu do dotychczasowo używanego spoiwa 
zawierającego ołów.

Janusz Nurkowski
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Wykonane testy w komorze termicznej wykazały możliwość pomiaru zmian długości w zmiennej 
temperaturze do 200°C z błędem nie większym niż ±5 μm, (wykorzystując czujnik referencyjny). Jeśli 
zmiany temperatury ograniczone będą do 10°C, w dowolnym przedziale mniejszym niż 200°C, to błąd 
pomiaru zmniejszy się do ±2 μm.

Rozdzielczość pomiarów jest znacznie większa (ułamki mikronów) od rozszerzalności termicznej 
badanego materiału (setki mikronów), w zakresie do 200°C. Utrudni to znacznie rozróżnienie wpływu 
zmian temperatury od wpływu naprężeń mechanicznych (hydrostatycznych lub aksjalnych), a więc dokładną 
analizę otrzymanych wyników. 

Praca została wykonana w roku 2014 w ramach prac statutowych realizowanych w IMG PAN w Krako-
wie, fi nansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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Adaptation of the inductive sensor for measuring strain at a temperature of up to 200°C

Abstract

The following papier describes a method for increasing the temperature operating range of the strain measu-
ring sensor up to 200°C and the metrological properties of the improved sensor. This sensor is used in compression 
tests carried out in the pressure cell of the GTA-10 device. The modifi cation concerns changing the type of sensors 
insulators, a method for fi xing of the sensor coils and choice binders for soldering. The sensor was tested in a thermal 
chamber in the range 20-200°C. The resulting thermal characteristics showed that it is possible to measure changes 
in specimen length with an error not greater than 5 μm (by reference method) in this range of temperature. If these 
changes are limited to about 10°C, the error decreases to 2 μm. The achieved resolution of measurements (a piece 
of a micron) is much higher than thermal expansion of the tested material (hundreds of microns), in the range up 
to 200°C. It makes diffi cult to distinguish the effect of temperature changes from mechanical force (hydrostatic or 
axial), so analysis of the results of experiments, especially when there are big differences between the thermal inertia 
of the tested material and reference material.

Keywords: inductive strain sensor, strain measurement in high pressure condition, LC oscillator, compression test
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