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P

rezentowany system służy do monitorowania przebiegu i parametrów procesu zgrzewania tarciowego
z mieszaniem materiału (ang. FSW – Friction Stir Welding). Zastosowano w nim układ dwóch kamer rejestrujących obrazy zarówno w paśmie podczerwieni, jak i w paśmie światła widzialnego. Zastosowanie kamery termowizyjnej pozwala na rejestrację rozkładu temperatury na powierzchni zgrzewanych obiektów, co
pozwala na kontrolę prawidłowości przebiegu procesu zgrzewania oraz wykrywanie ewentualnych wad podpowierzchniowych i niezgodności w wytworzonej zgrzeinie. Linijkowa kamera światła widzialnego wykorzystywana
jest natomiast do analizy stanu powierzchni zgrzewanych elementów, co pozwala na wykrywanie wad powierzchniowych. Hybrydowy system do monitorowania procesów FSW wyposażony jest w dedykowane oprogramowanie
do rejestracji i analizy obrazów FSWirvis.
System może być wykorzystany w przedsiębiorstwach wykorzystujących technologię FSW, działających między innymi w:
 przemyśle lotniczym (wytwarzanie struktur nośnych, zbiorników),
 przemyśle kolejowym (wytwarzanie nadwozi taboru),
 przemyśle motoryzacyjnym (wytwarzanie podpór silników, tarcz
hamulcowych, zbiorników),
 przemyśle stoczniowym (montaż poszycia).
Odległość widzenia:				

od 0,3 m

Kąty widzenia zastosowanych obiektywów:

23°x30°

Rozdzielczość kamery światła widzialnego

2048 px

Rozdzielczość kamery termowizyjnej:		

320x256 px

Zakres spektralny kamery termowizyjnej:

2.5–5.1 μm

Zakres pomiaru temperatury:				

5°C ÷ 1500°C
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T

he system is intended for the monitoring of the course and parameters of the FSW process. It is composed
of two cameras that record images in the visible light as well as in the infrared. The use of a thermal vision
camera enables one to record temperature distribution on the surface of elements welded, which in turn
allows the detection of subsurface defects and inconsistencies in the weld. The line scan camera for visible
light, on the other hand, is used for the analysis of the surface of elements welded, which enables detection of surface defects. The system is also equipped with dedicated software for image recording and analysis (FSWirvis).
The system can be used in enterprises that employ in their production process FSW technologies. These businesses
can represent the following branches of industry:





Aviation (manufacture of support structures, containers),
Railway (manufacture of carriages),
Motor (manufacture of engine supports, brake discs, containers),
Shipbuilding (assembly of sheathing).

Viewing distance:				

from 0.3 m

Viewing angles of lenses used:				

23°x30°

Resolution of a visible light camera 		

2048 px

Resolution of a thermal vision camera: 		

320x256 px

Spectral range of a thermal vision camera:

2.5–5.1 μm

Temperature measurement range:		

5°C ÷ 1500°C
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General view of the image acquisition
module mounted on the FSW machine
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