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UN MICROGRIPER CU DOUĂ DEGETE, 

FOLOSIND TRADUCTORUL DE FORŢĂ COMPACT 
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Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică  
și Tehnica Măsurării – București 

REZUMAT. Articolul abordează aspectele aferente rezultatelor experimentale obținute în urma măsurării 
valorilor pentru forța de strângere dezvoltată între degetele unui microgriper electric, cu două degete,  inclus 
în sistemul de prehensiune al modelului experimental de sistem mecatronic pentru micropoziţionări. 
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ABSTRACT. This article addresses issues related to experimental results obtained from the measurement of 
clamping force values  developed between the fingers of an electric microgriper with two fingers, incorporated 
into the experimental mechatronic system model for micropositioning. 
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1. INTRODUCERE 

Modelul experimental de sistem mecatronic pentru 
micropoziţionări a fost conceput, proiectat şi realizat 
în manieră modulară şi se află în laboratorul 
Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru 
Mecatronică și Tehnica Măsurării Bucureşti. Modelul 
experimental realizat poate fi integrat în următoarele 
aplicații: poziţionare de precizie în vederea măsu-
rării; caracterizarea suprafețelor în spațiu vectorial 
complex şi temperatură; sistem mecatronic inteligent 
pentru determinarea măsurătorilor constantelor 
globale ale sistemelor optice cu algoritmi software 
complecşi; sistem de calibrare a senzorilor inductivi 
de deplasare şi a senzorilor pneumo-electrici.  

În figura 1 este prezentat modelul experimental al 
sistemului mecatronic flexibil de poziționare și 
micropoziționare. 

 

 
 

Fig. 1. Sistem mecatronic flexibil  
de micropoziţionare. 

2. DESCRIEREA SISTEMULUI 
MECATRONIC DE MICROMĂSURARE 

Sistemul mecatronic de micromăsurare şi micro-
poziționare este alcătuit din următoarele subsisteme: 
axa liniară de poziționare orizontală; axa liniară de 
poziționare verticală; gripper cu două degete; con-
troller; barieră optică;  senzor temperatură; senzor 
poziționare; calculator de proces; masă suport; sistem 
acționare electric; software de proces. 

Caracteristici tehnice ale sistemului mecatronic 
de micropoziționare: 

 masa de lucru: 1250×780×750 (mm) 
 cursa săniilor: 0 ÷ 200 mm  

  atât pe axa x cât și pe axa z 
 sarcina de transport:  pe x 100 ÷ 200 N ,  

  pe z este 25 ÷ 50 N 
 precizia de poziţionare : ± 0,00025 mm; 
 gripper (electric ) cu posibilitatea prinderii şi 

poziţionării reperelor de până la 0,5 kg. 
 alimentare electrică 220 V.c.a./50 Hz;  

(15V- CC motoare, 24V- gripper şi controller) 
 încărcare- descărcare  automată a pieselor. 
Partea principală a sistemului micromecatronic o 

constituie sistemul de poziționare, format din două 
axe liniare, acționate electric. Cele două axe liniare 
ale sistemului de micropoziționare sunt conectate la 
două controlere model C-863.10. Acționarea axelor 
liniare este asigurată de motoare de curent continuu,  
iar transmisia  de tip şurub-piuliță asigură siguranța 
şi precizia de poziționare. 
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Flexibilitatea sistemului rezidă din posibilitatea 
de montare a celor doua axe electrice atât în planul 
orizontal cât şi în planul vertical; erorile de 
deplasare sunt corectate prin software-ul specific.  

Gripperul electric este montat pe sania verticală 
şi asigură prinderea piesei în vederea micropozi-
ționării şi trebuie să permită susținerea unei piese 
având masa de până la 0,5 kg. În figura 2 este redat  
sistemul de poziţionare, format din cele două axe 
liniare montate în plan vertical, cât și microgriperul 
montat pe axa z. 

 

 
 

Fig. 2. Sistemul de poziţionare,  
format din cele două axe liniare. 

3. MĂSURAREA VALORILOR PENTRU 
FORŢA DE STRÂNGERE 

Forțele de strângere dezvoltate de degetele micro-
griperului electric, inclus în sistemul de prehensiune al 
sistemului mecatronic de micropoziționare, au fost 
măsurate folosind un traductor de forță compact, tip 
C9B, furnizat de firma HBM (Hottinger Baldwin 
Messtechnick) Germania. 

 

  
 

Fig. 3. Traductorul de forță compact, tip C9B 
 

Traductorul de forță compact, tip C9B, a cărui 
imagine se regăseşte în figura 3, poate măsura forțele 
de compresie statice şi dinamice până la 50 kN. Acest  

traductor de forță este adecvat micromanipulărilor, 
aplicațiilor farmaceutice, proceselor de îmbinare 
prin presare etc.  

Acest traductor de forță a fost ales pentru a 
determina valorile forței de strângere, deoarece 
materialul din care este realizat (oțel inoxidabil) cât 
şi designul compact şi robust oferă o stabilitate 
ridicată, în special în domeniul micro-măsurării, 
permițând măsurări fiabile. Traductorul de forţă a 
fost utilizat în conexiune cu unitatea de măsurare 
digitală tip DK 38, produs de firma HBM – Germania 
(figura 4). 

 

 
 

Figura 4. Unitatea de măsurare digitală, tip DK 38. 
 

Măsurările forțelor de strângere dezvoltate de 
microgriper au fost efectuate în regim static. Au fost 
efectuate nouă încercări, constând în măsurarea 
forței de strângere dezvoltată de degetele micro-
griperului la prinderea piesei de lucru. Piesa de lucru 
se consideră a fi traductorul de forță, împreună cu 
lerele folosite pentru a varia dimensiunea piesei de 
lucru. 

În poziția închis, între bacurile gripperului electric 
rămâne o distanță de 29,5 mm. Deschiderea maximă 
a bacurilor gripperului electric este de 49,25 mm. 
Traductorul de forță compact, tip C9B are o înălțime 
de 27,9 mm. Pentru realizarea măsurătorilor, au fost 
folosite lere cu dimensiuni cuprinse între 2 ÷ 6,6 mm. 

    Pentru fiecare valoare a grosimii piesei de 
lucru, au fost efectuate trei măsurări ale forței de 
strângere. În tabelul 1 sunt centralizate valorile obți-
nute pentru forța de strângere (atât valorile obținute 
pentru fiecare încercare, cât şi valorile medii), în 
funcție de dimensiunea lerelor utilizate pentru a 
varia dimensiunea piesei de lucru.   

 
Tabelul 1 

 

Nr. 
crt 

Grosime leră 
[mm] 

Forță strângere 
[mV/V] 

Valoarea medie 
a forței 
[mV/V] 

Valoarea medie a 
forței 
[N/m] I II III 

1 2,0 0,05234 0,05294 0,05202 0,052433 52,43333 
2 2,1 0,05151 0,05130 0,05303 0,051947 51,94667 
3 2,2 0,05025 0,04802 0,05150 0,049923 49,92333 
4 3,0 0,05337 0,04639 0,05415 0,051303 51,30333 
5 3,5 0,05143 0,05422 0,05160 0,052417 52,41667 
6 4,0 0,03748 0,04143 0,04560 0,041503 41,50333 
7 4,5 0,04251 0,04173 0,04616 0,043467 43,46667 
8 6,0 0,04507 0,04898 0,04720 0,047083 47,08333 
9 6,2 0,04301 0,04358 0,04751 0,044700 44,70000 
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Tabelul 2 

Nr. 
crt. 

Grosime leră 
[mm] 

Grosime piesă de lucru 
[mm] 

Valoare medie forță de strângere 
[N/m] 

1 2,0 29,9 52,43333 
2 2,1 30,0 51,94667 
3 2,2 30,1 49,92333 
4 3,0 30,9 51,30333 
5 3,5 31,4 52,41667 
6 4,0 31,9 41,50333 
7 4,5 32,4 43,46667 
8 6,0 33,9 47,08333 
9 6,2 34,1 44,70000 

 

În tabelul 2 sunt centralizate valorile forței medii 
de strângere, în funcție de grosimea piesei de lucru.  

În figura 5 este prezentată variația dimensiunii 
piesei de lucru, în funcție de numărul de încercări.  

 

 
 

Fig. 5. Dimensiunile piesei de lucru. 
 

În figura 6 este evidențiată evoluția liniar crescă-
toare a dimensiunilor piesei de lucru. 

 

 
 

Fig. 6. Evoluția liniar - crescătoare a dimensiunilor  
piesei de lucru. 

 

În figura 7 sunt redate evoluțiile valorilor forțelor 
de strângere obținute pentru încercările efectuate. 

În figura 8 este evidențiată  tendința de variație a 
forței medii de strângere în funcție de dimensiunile 
piesei de lucru.  

Deşi după primele trei încercări se părea că forța 
de strângere va descreşte uniform, pe măsură ce 
creşte dimensiunea piesei, la finalul celor nouă 

încercări s-a constatat că nu poate fi considerată 
uniformă variația forței de strângere. 

 

 
 

Fig. 7. Valorile forței pentru fiecare încercare. 
 

 
 

Fig. 8.  Tendința de variație a forței de strângere în funcție de 
dimensiunile piesei de lucru. 

 

Evoluția liniară a forței de strângere în funcție de 
dimensiunea piesei este evidențiată în figura 9. 

 

 
 

Fig. 9. Evoluția liniară a forței de strângere  
în funcție de dimensiunea piesei. 

 

Din grafice se observă că tendința forței de 
strângere este de a scădea, pe măsură ce creşte dimen-
siunea piesei de lucru dar nu poate fi considerată o 
descreştere uniformă. 
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4. CONCLUZII 

Deşi după primele trei încercări se părea că forța 
de strângere va descreşte uniform, pe măsură ce 
creşte dimensiunea piesei, la finalul celor nouă 
încercări s-a constatat că nu poate fi considerată 
uniformă variația forței de strângere. 

Tendința forței de strângere este de a scădea, pe 
măsură ce creşte dimensiunea piesei de lucru. Forța 
de strângere are valori medii cuprinse în intervalul 
41.50333 ÷ 52.43333 N, ceea ce reprezintă o 
diferență de 10.93 N, pentru dimensiuni ale piesei de 
lucru cuprinse în intervalul 29.9 ÷ 34.1 mm (deci o 
variație de 4.2 mm). 
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