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STANOWISKO POMIAROWE ELEMENTÓW 
METALOWO-GUMOWYCH
STRESZCZENIE

Artykuł omawia budowę stanowiska pomiarowego do szybkiego testowania jakości elementów 
metalowo-gumowych. W oparciu o analizę potrzeb zaprojektowano konstrukcję i dokonano doboru 
elementów pomiarowych stanowiska i akwizycji danych, takich jak: rozwiązanie mechaniczne, 
czujniki przemieszczenia, siły nacisku i temperatury, kartę pomiarową. Dzięki oprogramowaniu 
pomiarowemu zbudowanemu w oparciu o LabView uzyskano dokładny i prosty przyrząd spełniający 
wymagania pomiaru przemysłowego. 
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WPROWADZENIE

Szybkie metody kontroli jakości w produkcji jednostkowej i krótkoseryjnej zawsze 
nastręczały trudności ze względu na koszty dostosowania uniwersalnych urządzeń 
pomiarowych, które byłyby w stanie wykonać wiarygodny pomiar, a jednocześnie nie 
wpłynąć w sposób istotny na koszt produktu. Taka sytuacja miała miejsce w firmie 
produkującej elementy metalowo-gumowe. Kontrola wyrobów polegała na badaniu 
wartości siły wymaganej do wymuszenia określonego ugięcia elementu. Zastosowanie 
jakiejkolwiek typowej maszyny wytrzymałościowej w badaniach jakości wyrobów 
produkowanych w skali małoseryjnej, czy jednostkowej, przy stosunkowo niskiej 
cenie jednostkowej produktu, nie było ekonomicznie uzasadnione. Zwłaszcza jeżeli 
uwzględnimy, że badania gumy w zasadzie dzisiaj wykonuje się w oparciu o specjalne 
urządzenia z zastosowaniem np. technik wizyjnych jak np. jednoosiowa maszyna 
Instron 5882, czy specjalnie budowanych urządzeń pomiarowych jak np. dwuosiowa 
maszyna opisana w pracy [1]. 

Dostępne na rynku urządzenia, zwłaszcza takie jak omawiane w przytoczonej 
powyżej pracy, choć z nawiązką spełniają wymagania jakościowe, to  
z ekonomicznego punktu widzenia są nieopłacalne. Tę ekonomiczną przepaść pogłębia 
konieczność budowy oprzyrządowania dla każdego nowego produktu ze względu na 
niedostosowanie urządzenia do zmieniających się warunków mocowania produktów.  
W tym stanie rzeczy postawiono zadanie znalezienia taniej alternatywy dla 
standardowych, a nawet specjalizowanych maszyn wytrzymałościowych.
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Przystępując do rozwiązania problemu zbadano wpływ zjawiska histerezy, jaki obserwuje 
się dla materiałów typu guma w trakcie próby ściskania – rozciągania. Konieczność ta 
wynikała z koncepcji wyeliminowania kosztownych elementów napędów elektrycznych  
i zastąpienia ich siłą ludzkich mięśni. Jednakże aby koncepcja okazała się słuszna, zależność 
histerezy od prędkości ściskania lub rozciągania elementu metalowo-gumowego 
musiała być pomijalnie mała. W pracach [1] i [2] zawarto wprawdzie sugestię, że zależność 
ta w znaczącym przedziale prędkości jest niewielka, jednakże wskazywały także,  
że istnieje silna zależność charakterystyki materiałów takich jak guma od konkretnego 
składu chemicznego. Jak wykazały badania przedstawione w pracy [3] rzeczywiście 
zależność ta dla produktów metalowo-gumowych wykonanych z mieszanek gumowych 
charakterystycznych dla producenta, dla którego wykonano urządzenie pomiarowe, 
jest z punktu widzenia celu badania, pomijalnie mała.

Proponowane rozwiązanie

Po określeniu maksymalnego skoku wykorzystywanego w próbach dla typoszeregu 
produktów firmy (5-160 mm) oraz po zdefiniowaniu maksymalnych sił jakie w tych 
próbach są wymagane (1-15 KN) postanowiono w konstrukcji zastosować typową prasę 
ręczną 25 KN (fot. 1). Zamiana omawianej prasy w przyrząd pomiarowy wymagała 
dobrania odpowiednich czujników pomiarowych umożliwiających pomiar siły w funkcji 
przemieszczenia. Dodatkowo, ponieważ urządzenie miało zostać zainstalowane  
w nieklimatyzowanym pomieszczeniu produkcyjnym, postanowiono uzupełnić zestaw 
pomiarowy o miernik temperatury, pozwalający uwzględnić wpływ temperatury na 
parametry gumy. 

 

Fot. 1. Prasa ręczna 25KN. Źródło: oprac. własne
Photo 1. Manual press 25KN. Source: author

Dokonując wyboru urządzenia do akwizycji danych uwzględniono istnienie w firmie 
produkującej elementy gumowo-metalowe systemu informatycznego zarządzania 
produkcją (ERP – Enterprise Resource Planning). Dane pomiarowe będą gromadzone  
w oddzielnych bazach danych, zaś połączenie komputera stanowiskowego z systemem 
ERP, umożliwi zapis informacji paszportowych pomiaru.
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Pomiar przemieszczenia

Przyjęte rozwiązanie w oparciu o ręczną prasę, ograniczyło możliwości wyboru 
metody pomiaru przemieszczenia, ze względu na rozwiązania konstrukcyjne prasy. 
Ponadto, z uwagi na znaczne zapylenie miejsca pracy, zostały odrzucone rozwiązania 
opierające się na optycznym pomiarze odległości [4]. Problemem również okazały się 
magnetyczne sensory pomiarowe. Przyczyną kłopotów była duża zmienność odległości 
głowicy pomiarowej od listwy magnetycznej, wynikająca z przyjętej w prasach ręcznych 
technologii prowadzenia czpienia roboczego. Analiza wymiarowa luzów występujących 
w urządzeniu pozwoliła określić, że maksymalna zmiana odległości głowicy od taśmy 
może zmieniać się w przedziale do 3 mm, co wykluczyło większość dostępnych na 
rynku rozwiązań. Ostatecznie zdecydowano się na MAN Encoder SMK-YC-2-10-I-2,0 ze 
względu na dużą tolerancję głowicy pomiarowej, dopuszczającej zmianę odległości od 
taśmy magnetycznej w przedziale 0,1-4 mm. Dostępna dokładność oferowana przez 
wybrany sensor była wystarczająca. Parametry mające znaczenie dla prawidłowego 
doboru urządzenia, na podstawie [ 5], przedstawiono poniżej (tabela 1).

Tabela 1

Parametr Wartość parametru
Maksymalna odległość głowicy od taśmy magnetycznej 4 mm

Dopuszczalne odchylenie osiowe 30

Dopuszczalne odchylenie poziome 10

Dopuszczalne odchylenie pionowe 30

Dopuszczalny brak osiowości z taśmą ±1,5 mm

Dokładność pomiaru 0,01 mm

Pomiar siły nacisku

Do pomiaru siły nacisku wykorzystano tensometryczną głowicę pomiarową 
PSD Celtron o zakresie pomiarowym 25[kN]. Dokładność pomiaru to 0,25% przy 
powtarzalności na poziomie 0,02%. Dobór takiej głowicy został podyktowany nie 
tylko wartością parametrów podstawowych (jak wartość maksymalna obciążenia  
i dokładność), ale również jej niewielką wysokością oraz łatwym sposobem montażu 
poprzez przygotowane gwintowane otwory montażowe. Umożliwiło to nałożenie na 
głowicę stożkowego czpienia stanowiącego uniwersalną głowicę pomiarową pasującą 
do większości mierzonych elementów i zarazem samocentrującą. Głowicę połączono 
poprzez mostek tensometryczny [6] wbudowany w kartę pomiarową opisaną w dalszej 
części artykułu. 
 

Fot. 2. Głowica tensometryczna PSD Celtron. Źródło: [7]
Photo 2. PSD Celtron strain gauge load cell.Source: [ 7]
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Pomiar temperatury

Do pomiaru temperatury otoczenia wykorzystano standardowy termistor platynowy 
PT100 (CO.W5) skalibrowany do pomiaru w zakresie -10 ÷ 600C z uwagi na wymaganą 
niewielką dokładność (±0.20C) w układzie dwuprzewodowym (kompensacja ręczna) 
[8]. Obudowa wykonana została z poliwęglanu i zapewnia stopień ochrony IP65.  
Za konwersję pomiaru do standardu 0-10V odpowiedzialny został przetwornik PS 11  
o zakresie dopasowanym przez producenta do czujnika PT 100.

Karta pomiarowa

Dokonując wyboru karty pomiarowej kierowano się dwiema zasadami: po pierwsze 
minimalnymi wymaganiami dotyczącymi dokonywanych pomiarów przy kompletności 
obsługi akwizycji danych, po drugie ceną. Wielość kart pomiarowych dostępnych na 
rynku powoduje, że wybór nie był prosty. Ostatecznie po wielokryterialnej analizie 
zdecydowano się na urządzenie MG-TAE1 firmy Wobit. Urządzenie jako jedyne 
gwarantowało pełną obsługę wszystkich danych pomiarowych w czasie rzeczywistym, 
a przy tym zapewniało pracę autonomiczną, bez zewnętrznego wspomagania 
komputerem, co uznano za wyjątkowo cenną cechę w warunkach przemysłowych. 
Podstawowe dane urządzenia (fot. 3) zawiera tabela 2. 

Fot. 3. Urządzenie MG-TAE1 Wobit. Źródło: [9]
Photo 3.MG-TAE1 Wobit device. Source: [ 9]

Tabela 2. Dane techniczne urządzenia MG-TAE1 na podstawie [9] 

Cecha Wartość
Zasilanie 15 … 36 VDC

Wejście czujnika siły Rozdzielczość 0,001% FS
Częstotliwość pomiarów: 80 Hz

Wejście 0..10V Rozdzielczość ±2,5mV (±5uA)
Częstotliwość pomiarów: 100 Hz

Wejście licznika Stan niski: <1V, stan wysoki: +2…6V
Częstotliwość: < 1Mhz

Wejścia uniwersalne Stan niski: <2V, stan wysoki: +5…24V

Wyjścia przekaźnikowe 2x 1A/125 VAC, 2A/30 VDC

Komunikacja RS485 MODBUS-RTU, USB: 2.0

Zakres temperatur pracy 0..50°C

Stopień ochrony IP40, od czoła panelu IP65
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Urządzenie zostało skonfigurowane do pracy z komunikacją MODBUS-RTU. Wyboru 
tego dokonano biorąc pod uwagę, że producent elementów metalowo-gumowych 
planował instalację kilku stanowisk badawczych tego samego rodzaju oraz ze względu 
na powszechność tego standardu przemysłowego [10]. Parametrem krytycznym 
urządzenia była częstotliwość próbkowania czujnika siły. Dlatego zmierzono prędkość 
przesuwu głowicy pomiarowej pod obciążeniem, możliwą do uzyskania za pomocą 
ręcznego pomiaru. Dla ustalonej prędkości maksymalnej – 10,2 mm/s (maksymalna 
zmierzona prędkość, uzyskana w serii 20 pomiarów), dostępna częstotliwość 
próbkowania pozwala odczytać parametry dla przesunięcia głowicy o 0.1275 mm. Wg 
danych producenta jest to dokładność wystarczająca, gdyż kryterium poprawności 
waha się w przedziale ±10%. Co więcej uzyskana prędkość maksymalna była tylko 
prędkością chwilową. Przykładowy przebieg prędkości przesuwu zmierzony w trakcie 
prób, przedstawia rysunek 1 Pomiaru dokonano dzięki szybkiej kamerze cyfrowej 
pozwalającej uzyskać prędkość nagrywania 220 klatek/s z rozdzielczością 320 x 240px 
[ 11].

 

Rys. 1. Przykładowy wykres zależności prędkości przesuwu od czasu dla próby. Źródło: oprac. własne
Fig. 1. Example graph of shift  velocity to time dependence. Source: author 

Rozwiązania programowe

Aby zapewnić maksymalną funkcjonalność projektowanego urządzenia pomiarowego 
postanowiono nie ograniczyć się do zwykłego gromadzenia pomiarów w postaci plików 
tekstowych (co umożliwia urządzenie MG-TAE1). Opracowano oprogramowanie nie tylko 
umożliwiające wykonywanie pomiarów, ale również wspierające ich przechowywanie 
przegląd i weryfikację. Zasoby pomiarowe postanowiono gromadzić w bazie danych 
opartej na MS-SQL. Ogólną strukturę bazy przedstawia rysunek 2.

Oprogramowanie wspomagające oparto na systemie LabView wspomaganym przez 
biblioteki obsługujące wybrane czujniki pomiarowe i karty (rys. 3 ). Oprogramowanie 
podzielono na trzy moduły: moduł pomiarowy, system przeglądania wyników pomiarów 
oraz moduł konfiguracji i kalibracji urządzenia.
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Rys. 2. Ogólny schemat bazy danych gromadzących dane pomiarowe. Źródło: oprac. własne
Fig. 2. General scheme of the database collecting measurement data. Source: author

Rys. 3. Przykładowy fragment programu wspomagającego pomiar. Źródło: oprac. własne
Fig. 3. An example fragment of the program supporting the measurement. Source: author

Moduł pomiarowy

Moduł pomiarowy realizuje cztery podstawowe funkcje:
a) wyszukanie danych paszportowych elementu poddanego badaniu,
b) weryfikacja poprawności działania, tarowanie i zerowanie 
czujników pomiarowych przed wykonaniem pomiaru,
c) wykonanie pomiaru,
d) zapis danych pomiaru.
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Weryfikacja działania modułu oraz urządzenia została dokonana poprzez szereg testów. 
Ostateczną weryfikację przeprowadzono poprzez porównanie wyników pomiarów.
a)         b)

   

Rys. 4. Przykładowe obrazy z działania modułu pomiarowego; a-wyszukiwanie danych paszportowych, b- pomiar. 
Źródło: oprac. własne
Fig. 4. Sample images from the operation of the measurement module; a- header data search , b- measurement. 
Source: author

Moduł przeglądania wyników

Moduł przeglądania wyników oprócz możliwości odtworzenia wyników pomiaru 
oferuje dodatkowo możliwość porównania wykresów z tzw. wzorcami, tj. pomiarami 
elementów, których parametry zostały zweryfikowane innymi metodami [3] a wyniki 
tych pomiarów uznane zostały za optymalne. 
a)          b)

   

Rys. 5. Przykładowe obrazy z działania modułu przeglądania wyników; a- wyszukiwanie pomiarów i wzorców, 
b- przeglądanie wyników. Źródło: oprac. własne
Fig. 5. Sample images from the operation of the module of results; a- header data search , b- result browsing . 
Source: author

Wyniki i podsumowanie

Podstawową kwestią jest porównywalność uzyskiwanych przy pomocy prezentowanego 
stanowiska wyników w stosunku do uzyskanych w atestowanej maszynie wytrzy-
małościowej. Dlatego przeprowadzono porównanie wyników dla elementu T-3781 
uzyskanych przy użyciu maszyny wytrzymałościowej z wynikami uzyskanymi metodą 
opisywaną w niniejszym artykule. Zestawienie charakterystyk przedstawia rysunek 
6. Jak wynika z analizy wykresu charakterystyki są zbliżone. Ponieważ współczynnik 
liniowości Pearsona dla gałęzi wznoszącej wynosi w przypadku wykresu uzyskanego 
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dzięki maszynie wytrzymałościowej 0,9979, zaś w przypadku zaproponowanego 
stanowiska wynosi 0,9972, można porównać współczynniki nachylenia prostych 
najlepszego dopasowania (uzyskanych metodą najmniejszych kwadratów). Omawiane 
współczynniki wynoszą odpowiednio 27,702 oraz 26,98 – różnica jest rzędu 2,5%. 
Znacznie większe różnice dotyczą gałęzi opadającej, co jest prawdopodobnie związane 
ze sposobem działania porównywanych urządzeń pomiarowych. W maszynie 
wytrzymałościowej element jest poddawany przemieszczeniom dokładnie z taką samą 
prędkością w obu kierunkach, w urządzeniu prezentowanym powyżej, z uwagi na 
obsługę ręczną, gałąź wykresu opisująca proces odciążania elementu jest realizowana 
z większą, silnie zmienną, prędkością. Zostało to zaprezentowane na kolejnym wykresie 
(rys. 7).

 

Rys. 6. Porównanie charakterystyki uzyskanej na opisywanym stanowisku i przy pomocy atestowanej maszyny 
wytrzymałościowej. Źródło: oprac. własne
Fig. 6. Comparison of the characteristics obtained using described device, and using a certified testing machine. 
Source: author

Rys.7. Porównanie prędkości przebiegu próby dla maszyny wytrzymałościowej oraz opisywanego stanowiska. 
Źródło: oprac. własne
Fig. 7. Comparison of the velocity during the test, run on the testing machine and the described device.  
Source: author
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Postawiony cel, wykonanie urządzenia pomiarowego do weryfikacji jakości wykonania 
elementów metalowo-gumowych został osiągnięty, przy zachowaniu wszystkich 
niezbędnych wymagań. Zauważone w trakcie badań odstępstwo charakterystyki dla 
gałęzi powrotnej nie podważa zastosowanej metody, gdyż decydującą rolę przypisano 
gałęzi wznoszącej charakterystyki z uwagi na zastosowany ręczny napęd.
Koszt urządzenia, nie wpłynął znacząco na koszty produkcji. Według szacunków 
producenta, przy aktualnej skali produkcji, koszt ten kształtuje się na poziomie 3-5 
gr/część. Jeżeli zaś uwzględnić fakt, że prezentowane urządzenie przyczynia się do 
podniesienia jakości wykonania produkowanych elementów i eliminacji braków 
na etapie produkcji, bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów (tj. kosztu 
dostosowania jakości), to obniża koszty związane dopuszczeniem wadliwych produktów 
do obrotu (tj. koszty niedostosowania jakości produkcji), a tym samym zmniejsza ogólne 
koszty produkcji [12]. Uporządkowane gromadzenie danych w formie bazy pozwoli na 
przeanalizowanie wpływu dodatkowych czynników, takich jak temperatura, zmiana 
narzędzi czy maszyn wykorzystywanych w produkcji, na jakość finalnego produktu.
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THE MEASURING DEVICE OF  METAL-RUBBER 
COMPONENTS

SUMMARY

The article discusses the construction of a measuring station for quick testing of quality 
of metal-rubber parts. Based on the needs analysis, the structure was defined as well 
as measuring components of the station and data acquisition such as a mechanical 
solution, displacement, force and temperature sensors, DAQ card and software based 
on LabView. As a result accurate and simple device that meets the requirements  
of industrial measuring was obtained.
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industrial measurements, Test & Measurement, metal-rubber parts, LabView.


