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- Meten in het hart van het proces 

- Waarom Piezoelektrische sensoren 

- Praktijkvoorbeelden 

 



Meten in het hart van het proces 

- Zero defect vaker eis 

- Automotive 

- Medisch 

- Precisie 

- Gedegen kwaliteitsrapportage 



Meten in het hart van het proces 

- Meten waar het product gevormd wordt 

- Uitdagingen voor sensoren: 

- Temperatuur en temperatuurgevoeligheid 

- Eigen frequentie/snelheid 

- Stijfheid/slijtage 

- Afmetingen 



Piezoelektrische sensoren: 



Piezoelektrische sensoren: 

 

• Piezoelektrische kristallen 
genereren een elektrische 
lading onder invloed van kracht 

• De gegenereerde lading is 
proportioneel aan de 
aangebrachte kracht 
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Kracht produceert een 
proportionele lading 

PE elements 

3-comp. force 
sensor 

Dynamometer 

Piezoelektrische sensoren: 



Rekstrook  
sensor 2  

Rekstrook  
sensor 1  

Rekstrook 
sensor 3  

Piezoelektrische sensoren, voordelen: 

• Extreem bereik: 108 , 1200kN ondergrens 0,02N 

• Eén Piezoelektrische sensor kan het bereik van 3  
andere sensoren aan 



Piezoelektrische sensoren, voordelen: 

• Zeer compacte afmetingen 

• Vrijwel vrij van slijtage 

• Eenvoudig signalen optellen van parallel 
geplaatste sensoren 

 

 

Rekstrook alternatief 

Bereik: 0…44,5kN 

Afmeting: 89mm diameter 

34,8mm hoog 

Piezoelektrische sensor 

Bereik: 0…62kN 

Afmeting: 30mm diameter 

4mm hoog 



Piezoelektrische sensoren, voordelen: 

• zeer breed temperatuurbereik 
Voorbeeld: 

-200°C in Koelsystemen 

+350°C in motoren 

 

 

• Sensors in weigh-in-motion  
Van de koudste winter tot aan  

de warmste woestijnen 



Piezoelektrische sensoren, voordelen: 

• Zeer hoge stijfheid 

• Vrijwel geen mechanische deformatie 

• Hoge eigen frequentie, snelste processen meten 
b.v. airbag testing 

 



Praktijkvoorbeelden: 

Holtedruk bewaking in spuitgiet processen 

• Vrijwel standaard in o.a. 

• Automotive 

• Medisch 

• Precisie 



Praktijkvoorbeelden: 

Compression strain 

Tension strain 

Neutral phase 



Praktijkvoorbeelden: 
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Indirecte Kracht 

Meting 

Directe Kracht  

Meting 

Longitudinale 

Meetpin 

Transversale 

Meetpin 

Oppervlak 

gemonteerde rek-

meting Kracht Shunt 

Meting 



Praktijkvoorbeelden: 

Inpersen lagers 
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Praktijkvoorbeelden: 

Inpersen lagers 
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Afgelegde weg 

K
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Praktijkvoorbeelden: 

Bewaken puntlasmachine 

 

 

 

 

 

 

 



Praktijkvoorbeelden: 

Bewaken puntlasmachine 

 

 

 

 

 

 

 Welding without spatter Welding with spatter 



Praktijkvoorbeelden: 

Assemblage gereedschap 

 

 

 

 

 

 

 
Assemblage gereedschap 

Piezoelektrische sensor +/- 20 kN 

geïntegreerd in een hydraulisch 

assemblage gereedschap 

assembling device 

Hydraulische Cilinder 



Praktijkvoorbeelden: 

Blister machine seal kracht en balans controle 



Hartelijk dank voor uw aandacht! 
Eric Van Veen 
Head of Sales Center 
  
Kistler BeNeLux 
Vlierberg 4-06, 3755 BS Eemnes, Nederland 
+31 85 210 4420 
eric.vanveen@kistler.com, www.kistler.com 
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