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Wprowadzenie
Celem Projektu Strategicznego POIG 01.01.02-14-034/09 pn. „Innowacyjne
systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”,
realizowanego w latach 2010–2015, było opracowanie innowacyjnych rozwiązań
praktycznych przygotowanych do wdrożeń gospodarczych w obszarze wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych oraz nowatorskich rozwiązań systemowych w obrębie transformacji wiedzy i transferu technologii. Projekt realizowany był przez Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu (ITeE – PIB)
we współpracy z innymi, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami w ramach współfinansowanego z europejskich
funduszy strukturalnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
(POIG). Stanowił on kontynuację, koordynowanego przez ITeE – PIB, Programu
Wieloletniego PW-004 pn. „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności
w produkcji i eksploatacji”, a zakres zrealizowanych badań był zgodny z priorytetami wygenerowanymi przez Narodowy Program Foresight – „Polska 2020”.
Projekt Strategiczny obejmował kilkadziesiąt zadań badawczych ulokowanych w pięciu grupach problemowych. Dla każdej z nich zdefiniowano szczegółowe cele naukowe (modele, metody i metodyki badawcze) oraz aplikacyjne, tj. zaawansowane produkty i materiały, prototypy urządzeń, modelowe
technologie oraz nowatorskie systemy informatyczne i kontrolno-pomiarowe.
W III Grupie Problemowej pn. „Aparatura badawcza oraz unikatowe
urządzenia techniczne dla zaawansowanych technologii zrównoważonego
rozwoju”, stanowiącej przedmiot niniejszej monografii, opracowano i wykonano wysokiej klasy aparaturę i prototypy urządzeń dla zaawansowanych
technologii. Celem zadań badawczych grupy było zwiększenie innowacyjności
i konkurencyjności polskiego przemysłu przez dostarczenie przygotowanych
do wdrożenia rozwiązań aparaturowych umożliwiających: monitorowanie
procesów destrukcji materiałów i obiektów technicznych, wyznaczanie ich
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właściwości tribologicznych, certyfikację wyrobów, charakteryzację nanomateriałów i materiałów funkcjonalnych, optymalizację i diagnozowanie stanu
procesów technologicznych, efektywną pod względem zużycia surowców
i ochrony środowiska produkcję nanomateriałów.
W monografii zaprezentowano wybrane rezultaty prac badawczych zrealizowanych w ramach Projektu Strategicznego w zakresie aparatury badawczej
i urządzeń dla zaawansowanych, zrównoważonych technologii. Charakterystyczna dla aparatury badawczej duża różnorodność interdyscyplinarnych
rozwiązań konstrukcyjnych, stosowanych metod pomiarowych i metod projektowania sprawia, że aparaturę badawczą można klasyfikować według różnych kryteriów. Opracowane urządzenia zgrupowano w rozdziałach odpowiadających ich szczegółowemu przeznaczeniu, tak aby zarówno badacz, jak
i użytkownik przemysłowy mógł ławo zidentyfikować aparaturę do własnych
zastosowań. W rozdziale pierwszym przedstawiono metody i urządzenia do
badań materiałowych. Ten rodzaj badań jest obecnie jednym ze szczególnie
intensywnie rozwijanych na świecie kierunków technicznego zapewniania
neutralnego oddziaływania materiałów i technologii na środowisko oraz oceny produktów przez cykl życia. Monitorowanie w czasie rzeczywistym stref
zagrożeń, mimo wielu problemów związanych głównie ze skalą i rodzajem
zjawisk destrukcji, jest oceniane jako jedna z kluczowych metod zapewniania
bezpieczeństwa systemów technicznych. Łączy się ono z problematyką wydłużenia cyklu życia materiałów inżynierskich i problematyką przyśpieszonych, wieloparametrowych badań materiałów. Kontynuacją tematyki oceny
jakości materiałów jest rozdział drugi, w którym zaprezentowano autorskie
opracowanie mikroskopu sił atomowych, aparaturę do pomiaru on-line zawartości węgla w stałych produktach spalania, system testowania właściwości
eksploatacyjnych środków smarowych oraz urządzenia do badań atestacyjnych o regulowanych parametrach środowiska procesowego. Kolejny rozdział
został poświęcony aparaturze tribologicznej, w szczególności oryginalnych
rozwiązań do badań odporności na utratę zdolności eksploatacyjnej części
maszyn i narzędzi na skutek procesów tarcia. Rozdział czwarty przedstawia
urządzenia przeznaczone do monitorowania realizacji oraz diagnozowania
innowacyjnych procesów technologicznych. Opisane prace badawcze i rozwojowe umożliwiły identyfikację technicznych barier realizacji procesów,
w których stosowane są ekstremalne wymuszenia, w tym wysoka próżnia,
duże moce impulsowych przebiegów zasilania elektrycznego, wysokie ciśnienie i temperatura. W takich środowiskach wymagany jest precyzyjny pomiar
i regulacja zmiennych procesowych oraz zaawansowane rozwiązania mechaniczne i elektroniczne. Przedstawione zadania badawcze koncentrują się na
takich zagadnieniach w ramach opracowania urządzeń do wyprzedzających
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technologii nanomateriałowych oraz nowych rozwiązań w układach wykonawczych technologii inżynierii powierzchni. Ważnym elementem przedmiotowej grupy problemowej, opisanym w rozdziale piątym, jest tematyka nowej
klasy aparatury badawczej przeznaczonej do dydaktyki zaawansowanych
technologii zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono opracowane zestawy
metod i urządzeń obejmujące m.in.: stanowiska dydaktyczne do nauki programowania sterowników PLC, przyrządy pomiarowe ze zdalnym dostępem,
wirtualne przyrządy i laboratoria dydaktyczne.
Efektem realizacji zadań badawczych przedmiotowej Grupy Problemowej
pn. „Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne dla zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju” jest opracowanie kilkudziesięciu nowatorskich rozwiązań naukowych i praktycznych. Wszystkie opracowane i wykonane urządzenia charakteryzują się wysoką innowacyjnością,
a w przypadku mikroskopu sił atomowych, reaktora do syntezy nanocząstek,
urządzenia do wielowariantowych testów materiałowych, systemu do monitorowania procesu pękania odpowiadają wysokim standardom światowym.
Innowacyjność opracowanych rozwiązań została udokumentowana kilkunastoma zgłoszeniami patentowymi oraz licznymi wdrożeniami do praktyki
przemysłowej. Nawiązano współpracę z wieloma jednostkami naukowymi
(m.in. Politechniką Śląską, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Łódzkim,
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Instytutem Wysokich Ciśnień PAN)
oraz przedsiębiorstwami, które brały udział w testowaniu i przygotowaniu
opracowanych urządzeń do wdrożeń przemysłowych. Wyniki zrealizowanych
prac zostały szeroko rozpowszechnione i są przedmiotem kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach
krajowych i zagranicznych.
Osiągnięcia poznawcze i wdrożeniowe Grupy Problemowej pn. „Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne dla zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju” Projektu Strategicznego stanowią istotny
wkład w rozwój krajowej aparatury badawczej i wspomaganie gospodarki
gotowymi, zaawansowanymi urządzeniami technicznymi korzystnie wpływającymi na jakość, efektywność i koszty produkcji. Wykonane prace otwierają także nowatorskie kierunki specjalizacji jednostek badawczych oraz nowe
możliwości współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie zaawansowanych
technologii zrównoważonego rozwoju.
Adam Mazurkiewicz
Andrzej Majcher

1

Metody i aparatura
do badań materiałowych
Aparatura służąca do badań właściwości materiałów pozwala na określanie właściwości mechanicznych, termicznych, elektrycznych, magnetycznych
i optycznych. Właściwości mechaniczne systematyzowane są w kategoriach:
sprężystość, plastyczność, twardość, wytrzymałość, odporność na pękanie
oraz przenikalność i dyfuzja. Jednym z głównych celów badań materiałowych
jest ocena i ulepszanie modeli teoretycznych wykorzystywanych w konstruowaniu obiektów technicznych. Wiele procesów opisywanych jest modelami
matematycznymi zawierającymi współczynniki wyznaczane doświadczalnie.
Przeniesienie tych modeli do zastosowań przemysłowych czy też konstrukcji
obiektów stwarzających wysokie zagrożenie obarczone jest dużym ryzykiem.
Przykładem jest zjawisko propagacji pęknięć zmęczeniowych, które ze względu na swoją złożoność nie posiadają zwartej teorii opartej na jednoznacznych
założeniach. Stąd potrzeba licznych prac eksperymentalnych służących do
szeroko pojętej weryfikacji i walidacji modeli matematycznych. Tematyka ta
stanowi genezę sytemu do monitorowania destrukcji materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych1. Opracowana optomechatroniczna aparatura służy do
analizy trajektorii pękania oraz pomiaru przyrostu długości pęknięcia w funkcji obciążenia i liczby cykli tego obciążenia. Pozwala na ulepszony opis zjawiska rozwoju pęknięcia zmęczeniowego na etapie łączenia się mikropęknięć,

„Zaawansowane systemy i aparatura badawcza do monitorowania procesów destrukcji materiałów
skali mikro i makro”. Raport końcowy z realizacji zadania badawczego w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut
Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, Radom 2013.
1
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powstawania makropęknięć i ich wzrostu do pełnego złomu zmęczeniowego. Dokładniejsza analiza tych zjawisk, wykonywana w trakcie testów zmęczeniowych, wnosi nowe możliwości do rozwoju teorii mechaniki pękania.
Opracowany w zadaniu dwukamerowy system wizyjny umożliwia analizę
pęknięć zmęczeniowych dla dwóch torów wizyjnych 2D lub dla obrazu stereowizyjnego 3D. Elementy systemu mogą być wykorzystywane w fotogrametrii,
szczególnie do precyzyjnych pomiarów w mikroskali.
Urządzenie do testów materiałów w warunkach długotrwałych wymuszeń mechanicznych i termicznych2 umożliwia pomiar pełzania, które jest
parametrem zarówno plastyczności, jak i wytrzymałości materiałów. Testy
prowadzone są przy stałej wartości naprężenia i programowalnych zmianach
temperatury. Urządzenie umożliwia także programowe zadawanie innych naprężeń (obciążenia niskocyklowe) i tym samym prowadzenie badań w zakresie odporności zmęczeniowej. Połączenie różnych technik badań właściwości
mechanicznych jest istotnym elementem innowacyjności urządzenia i wyróżnia go spośród komercyjnie dostępnej aparatury podobnego typu. Rozbudowany system sterowania urządzeniem może stanowić modelowe rozwiązanie
dla wielu innych urządzeń badawczych, w których ważna jest możliwość programowania własnych procedur badawczych, współpraca z bazami danych
oraz precyzyjna regulacja parametrów środowiska testów.

„Urządzenia do automatycznej realizacji normatywnych i dedykowanych testów materiałów w warunkach wymuszeń długookresowych”. Raport końcowy z realizacji zadania badawczego w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju
gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, Radom 2013.
2

1.1.

Dwukamerowy system monitorowania procesów
destrukcji zmęczeniowej materiałów

Procesy zmęczenia materiałów i elementów konstrukcyjnych stanowią
jedno z najważniejszych zagadnień w obszarze wiedzy zajmującej się eksploatacją obiektów technicznych. Śledzenie zjawisk zmęczeniowych umożliwiają metody doświadczalne wykorzystujące osiągnięcia technologii optoelektronicznych stosowane zarówno w diagnostyce zmęczeniowej materiałów
i konstrukcji, jak również w analizach odkształceń lokalnych [1]. Wśród nich
coraz większe zastosowanie mają metody optyczne, w których do obserwacji badanej powierzchni wykorzystywane są kamery z sensorami o wysokich
rozdzielczościach, obiektywy zapewniające odpowiednie pola widzenia oraz
mechatroniczne układy pozycjonowania modułu wizyjnego względem obiektu. Na podstawie rejestrowanych obrazów przeprowadzana jest analiza trajektorii pękania oraz pomiary przyrostu długości pęknięcia w funkcji obciążenia i liczby cykli [2]. Wysoka dokładność oraz duża częstotliwość pomiarów,
a także możliwość automatyzacji procesu pomiarowego są podstawowymi
wymaganiami dla aparatury, która ma umożliwić wykonywanie zaawansowanych badań zmęczeniowych. Podstawowe ograniczenia w rozwoju aparatury
pomiarowej na potrzeby badań zmęczeniowych, wykorzystującej metody wizyjne, wynikają przede wszystkim z braku możliwości spełnienia tych wymagań na odpowiednim poziomie. Efektem intensywnego rozwoju technologii
optomechatronicznych oraz komputerowych metod przetwarzania i analizy
obrazów są coraz bardziej zaawansowane rozwiązania sprzętowe, jak również
narzędzia programistyczne stwarzające obecnie szerokie możliwości rozwijania metod i aparatury do obserwacji procesów destrukcji zmęczeniowej oraz
pomiarów pęknięcia.
Opracowany system jest rezultatem projektu badawczego zrealizowanego przez Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, we współpracy
z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, w ramach
zadania badawczego pt.: „Zaawansowane systemy i aparatura badawcza
do monitorowania procesów destrukcji materiałów w skali mikro i makro”
Programu Strategicznego [3]. System jest przeznaczony do monitorowania
procesów powstawania i rozwoju pęknięcia zmęczeniowego w materiałach
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poddawanych obciążeniom zmiennym w czasie. Innowacyjny i zarazem unikatowy charakter rozwiązania wynika z zastosowania zaawansowanego technicznie dwukamerowego systemu wizyjnego do obserwacji powierzchni badanej próbki w skali mikro i makro oraz komputerowego systemu do analizy
powstających odkształceń, wykrywania pęknięcia zmęczeniowego i śledzenia
propagacji czoła pęknięcia w trybie on-line oraz wyznaczania map lokalnych
przemieszczeń i odkształceń na powierzchni materiału. Wykorzystując obrazy
zarejestrowane w dwóch torach obserwacji możliwe jest jednocześnie generowanie obrazów stereo badanej powierzchni. Dwukamerowy system monitorowania prezentuje kolejny etap rozwoju aparatury badawczej w obszarze
budowy i eksploatacji maszyn.
Z przeglądu publikacji naukowych i informacji technicznych wynika, że
zasadniczą grupę optoelektronicznej aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach zmęczeniowych stanowią w większości systemy eksperymentalne,
w których wykorzystywany jest jeden tor wizyjny. Przykładami rozwiązań są
optomechatroniczne systemy do monitorowania procesów pękania zmęczeniowego w materiałach i elementach konstrukcyjnych obiektów technicznych,
które zostały opracowane wspólnie przez Instytut Technologii Eksploatacji –
PIB w Radomiu i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
[4, 5, 6]. Urządzenia wyposażone są w jednokamerowe moduły wizyjne oraz
mechatroniczne układy pozycjonowania kamer względem badanego obiektu.
Rozwijane techniki obrazowania z zastosowaniem kamer wysokiej rozdzielczości znajdują zastosowanie do pomiarów geometrii powierzchni
w skali mikro i makro [6]. Wykorzystując możliwość jednoczesnej obserwacji
powierzchni próbki z dwóch kamer, do oceny odkształceń stosuje się zaawansowane metody cyfrowej korelacji obrazów 3D-DIC. W doświadczalnych metodach badawczych w mechanice zmęczeniowej odnotowano, obecnie jeszcze
nieliczne, przykłady wykorzystania dwukamerowych systemów wizyjnych
do obserwacji próbek poddawanych obciążeniom na maszynie zmęczeniowej.
Eksperymentalny system stereowizyjny do badań naprężeń skrętnych i pomiarów pęknięcia został zaprezentowany w pracy [7]. W rozwiązaniu, w dwóch
torach wizyjnych zastosowano szybkie kamery CCD, których położenie kątowe może być regulowane w pewnym zakresie. Wiodącymi komercyjnymi
rozwiązaniami są systemy oferowane przez firmę GOM mbH [8] i Trilion
Quality Systems [9], w których zastosowano układy dwóch kamer mocowanych w płaszczyźnie poziomej, na wspólnej belce nośnej, z ręczną regulacją
położenia względem obserwowanej próbki. Podobne rozwiązanie prezentuje
system VIC-3D z układem dwóch kamer zamocowanych na wspólnej belce,
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umożliwiający obserwację obiektów w polu od 1 mm do 10 mm [10]. System
pomiarowy z dwoma torami obserwacji, w których zastosowano obiektywy telecentryczne opisano w pracy [11]. Opracowany system jest wykorzystywany
w fotogrametrii i umożliwia precyzyjne pomiary w mikroskali. Podejmowane
są także prace, których celem jest zaprojektowanie tańszych rozwiązań, prezentujących akceptowalny poziom techniczny [12, 13]. Alternatywną metodą
obrazowania i rekonstrukcji 3D powierzchni badanej próbki w skali mikro,
przy ograniczeniu do warunków statycznych, jest metoda photometric stereo,
w której wykorzystuje się analizę sekwensu obrazów powierzchni zarejestrowanych w różnych warunkach oświetlenia [14]. Na podstawie dostępnych
publikacji można stwierdzić, że większość opracowanych dwukamerowych
systemów wizyjnych do monitorowania procesów zmęczeniowych to rozwiązania typowo eksperymentalne. Nie odnotowano rozwiązań charakteryzujących się m.in. modułową strukturą z wyróżnieniem modułów wizyjnych
i modułów mechatronicznych umożliwiających precyzyjne pozycjonowanie
torów optycznych, a także zastosowaniem automatyzacji procesu pomiarowego. W systemach wykorzystujących analizę obrazów rejestrowanych z kilku
kamer jednym z podstawowych zagadnień jest kalibracja kamer warunkująca
możliwość przeprowadzenia właściwej obserwacji i uzyskanie poprawnych
wyników pomiarów. W procesie kalibracji wykorzystywane są odpowiednie
wzorce kalibracji. Z analizy opublikowanych prac oraz informacji technicznych
rozwiązań komercyjnych wynika, że istotnym ograniczeniem jest stosunkowo
długi czas przeprowadzania kalibracji, każdorazowo po zmianie położenia
kamer względem obserwowanego obiektu.

Metoda monitorowania
Ogólna koncepcja opracowanego systemu monitorowania polega na zastosowaniu dwukamerowego układu obserwacji powierzchni obiektu oraz
komputerowego systemu analizy rejestrowanych obrazów (rys. 1.1.1). Informacja o trzech wymiarach deformacji obserwowanej powierzchni umożliwi
wyznaczanie mapy odkształceń i przemieszczeń powierzchni, a na jej podstawie wyznaczanie parametrów, takich jak: wymiary geometryczne pęknięcia
w trzech wymiarach, wektorów szybkości odkształceń powierzchni w wybranych kierunkach.
Struktura dwutorowego układu obserwacji, umożliwiającego wyznaczanie głębi przestrzeni w obserwowanym obszarze, bazuje na geometrii epipolarnej wykorzystywanej w stereowizji [15]. W prezentowanym układzie osie
optyczne obu kamer wchodzących w skład modułów wizyjnych przecinają się
w jednym punkcie na powierzchni obserwowanej próbki (rys. 1.1.2).

16

Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne...

Rys. 1.1.1. Schemat prezentujący koncepcję dwukamerowego systemu obserwacji wizyjnej

Rys. 1.1.2. Układ geometryczny kamer zastosowany w systemie

Ogólny schemat konstrukcji modułu wizyjnego przedstawiono na
rys. 1.1.3. Moduł charakteryzują przede wszystkim: odległość obserwacji WD,
wymiar pola obserwacji H (jako przekątna ramki obrazu), rozdzielczość optyczna jako stosunek wymiaru rzeczywistego pola obserwacji H do wielkości
sensora kamery w pikselach. W układzie pozycjonowania każdego modułu przewidziano 4 stopnie swobody, co umożliwia regulację położenia toru
optycznego względem obserwowanej próbki. Na podstawie wyznaczonych
a)

b)

Rys. 1.1.3. Schemat prezentujący pozycjonowanie kamery w przestrzeni: a) zdefiniowane stopnie swobody (a, αx,
αy, 0-Z), b) rzut boczny prezentujący podstawowe parametry geometryczne układu obserwacji

17

1. Metody i aparatura do badań materiałowych

ogólnych parametrów konstrukcyjnych układu obserwacji wytypowano kamery cyfrowe i obiektywy oraz pozostałe elementy sprzętowe (m.in. oświetlacze)
umożliwiające osiągnięcie zaplanowanego poziomu rozwiązania.
Punktem wyjścia do opracowania alternatywnych rozwiązań sprzętowych
systemu była analiza zdefiniowanych wymagań funkcjonalnych i parametrów
technicznych. Wybrane podstawowe parametry przedstawiono w tabeli 1.1.1.
Jednym z głównych wymagań było zapewnienie szerokiego pola obserwacji
wizyjnej.
Tabela 1.1.1. Podstawowe założone parametry dwukamerowego systemu monitorowania
Parametr

Poziom założony

Wielkość obszaru obserwacji wizyjnej

od 1x1 mm do 50x50 mm

Rozdzielczość pomiarowa toru optycznego

maksymalnie 1 µm/piksel

Szybkość rejestracji obrazów

do 10 ramek/s

Zakres regulacji kąta pomiędzy torami wizyjnymi

±30°

Liczba stopni swobody pozycjonowania kamery

4

Wykorzystując symulację matematyczną torów wizyjnych, dla przyjętych warunków obserwacji powierzchni próbek wyznaczono podstawowe
parametry układów optycznych i kamer cyfrowych zapewniające osiągnięcie
zaplanowanej rozdzielczości pomiarowej i zakresu roboczego systemu wizyjnego. Monitorowanie procesów destrukcji w skali mikro i makro umożliwia
wytypowany modułowy obiektyw zmotoryzowany Zoom 6000 Navitar [16].
Podstawowymi zaletami obiektywu są: możliwość rekonfiguracji struktury
poprzez wymianę poszczególnych modułów i elementów oraz mechatroniczny układ regulacji powiększenia (zoom) i ogniskowej (focus). Wytypowano
konfiguracje obiektywów zapewniające osiągnięcie zaplanowanych parametrów obserwacji oraz kamer wysokiej rozdzielczości umożliwiających analizę
obrazów w skali mikrometrowej. W metodzie monitorowania uwzględniono
możliwość oświetlania strefy obserwacji powierzchni próbki z zastosowaniem
oświetlaczy pierścieniowych LED oraz oświetlaczy halogenowych.
Wytypowane konfiguracje tworzą zbiór alternatywnych koncepcji struktur
sprzętowych systemu monitorowania podlegających ocenie według przyjętych
kryteriów (atrybutów). Wybór struktury ze zbioru alternatyw, spełniającej
najpełniej ustalone wymagania, stanowi wielokryterialny problem decyzyjny.
Do jego rozwiązania wykorzystuje się metody analizy wielokryterialnej, m.in.
metodę TOPSIS [17].
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Stolik XYZ
do pozycjonowania próbki

Moduł wizyjny
Stolik obrotowy

Ława do pozycjonowania
modułów wizyjnych

Rys. 1.1.4. Stanowisko do badań modelowych struktur modułu wizyjnego

Badania modelowe struktur sprzętowych z zastosowaniem kamer cyfrowych różnego typu oraz modułowych obiektywów przeprowadzono na opracowanym stanowisku badawczym (rys. 1.1.4).
Celem badań eksperymentalnych było wyznaczenie wytycznych dla
struktury sprzętowej systemu wizyjnego i platformy informatycznej w zakresie wymaganej funkcjonalności i parametrów technicznych, a także wykonanie testów poprawności działania i wydajności modelowych algorytmów
komunikacji i transmisji danych. Program badań obejmował monitorowanie
powierzchni wytypowanych próbek materiałów w różnych warunkach oświetlenia sceny i dla zaplanowanych parametrów torów optycznych. Po przeprowadzonej analizie wyników eksperymentów wytypowano wertykalny układ
kamer, biorąc pod uwagę korzystniejsze warunki obserwacji pęknięć propagujących w próbce, głównie w kierunku horyzontalnym oraz możliwość
wykonania zwartej konstrukcji nośnej systemu monitorowania w układzie
pionowym. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów umożliwiły m.in.
opracowanie macierzy rozwiązań alternatywnych struktury systemu dwukamerowego, na podstawie której wytypowano rozwiązanie najlepsze. Proces
wyboru zrealizowano, wykorzystując metodę analizy wielokryterialnej [18].
Ustalono zbiór wybranych najważniejszych kryteriów ilościowych i jakościowych charakteryzujących moduł wizyjny (tab. 1.1.2).
Kryteria K1÷K7 tworzą zbiór kryteriów zalet (korzyści), natomiast kryteria K8÷K10 są zbiorem kryteriów ograniczeń (kosztów). Wartości kryteriów
jakościowych K4 i K5 przyjęto jako wynik oceny poziomu zaawansowania rozwiązania w ramach umownej skali (1÷5). Przykładowo poziom 5 dla kryterium
funkcjonalności regulacji obiektywu (K4) przedstawia rozwiązanie, w którym
parametry obiektywu zmotoryzowanego (powiększenie i ogniskowa) są
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sterowane elektronicznie. Wagi dla kryteriów ustalono, wykorzystując macierz
porównań hierarchii kryteriów, zgodnie z metodą AHP [19]. Najwyższe priorytety (oceny) przyznano kryteriom, które charakteryzują parametry pomiarowe modułu wizyjnego decydujące o poziomie innowacyjnym i aplikacyjnym
systemu. Opracowana macierz decyzyjna przed normalizacją zawiera wartości
kryteriów (parametrów) dla kolejnych rozwiązań alternatywnych w jednostkach odpowiadających tym parametrom (tab. 1.1.3).
Tabela 1.1.2. Kryteria charakteryzujące moduł wizyjny
Symbol

Kryterium

Sposób opisu

K1

Rozdzielczość sensora kamery

MPx

K2

Częstotliwość rejestracji kamery

f/s

K3

Zakres pola obserwacji

mm

K4

Funkcjonalność regulacji nastaw obiektywu

–

K5

Modułowość i możliwość rekonfiguracji obiektywu

–

K6

Światłość oświetlacza

klux

K7

Liczba stopni swobody układu pozycjonowania

liczba stopni

K8

Masa modułu

kg

K9

Koszt wytworzenia systemu

tys. zł

K10

Czas przygotowania systemu do pracy

minuty

Tabela 1.1.3. Macierz decyzyjna z wprowadzonymi wartościami kryteriów
Rozwiązanie
alternatywne
Si

Kryteria / Wagi
K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

0,262

0,211

0,179

0,047

0,088

0,080

0,064

0,033

0,021

0,015

S1

5

17

50

5

4

6

4

3,0

100

15

S2

5

17

10

3

3

4

2

2,0

80

10

S3

2

32

32

3

3

6

4

2,5

70

15

S4

1

48

10

2

3

2

2

1,5

60

10

S5

0,3

210

10

2

1

2

2

1,5

50

10
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Po przeprowadzeniu procedury poszukiwania rozwiązań w metodzie
TOPSIS wyznaczono zbiór rozwiązań oraz ich ranking ze względu na wskaźnik C+ relatywnej odległości od rozwiązania pozytywnie idealnego (tab. 1.1.4).
Z rankingu rozwiązań alternatywnych wynika, że metoda TOPSIS wskazała
rozwiązanie S1 jako najlepsze spośród analizowanych.
Tabela 1.1.4. Ranking rozwiązań według kryterium odległości od rozwiązania idealnego
D+

D-

C+

Ranking

S1

0,1861

0,2008

0,5190

1

S2

0,2119

0,1706

0,4460

3

S3

0,2023

0,1245

0,3810

4

S4

0,2359

0,0484

0,1701

5

S5

0,2008

0,1861

0,4810

2

W wytypowanym rozwiązaniu zastosowano kamerę cyfrową typ
piA-2400-17gm o rozdzielczości sensora 2448x2050 pikseli [20] oraz obiektyw
zmotoryzowany Zoom6000 o strukturze modułowej (rys. 1.1.5).

Rys. 1.1.5. Konfiguracja obiektywu Zoom6000

Ustalone konfiguracje zapewniają uzyskanie wymaganego zakresu pola
obserwacji i rozdzielczości optycznych systemu pomiarowego (tab. 1.1.5).
Tabela 1.1.5. Macierz konfiguracji obiektywu Zoom6000
Konfiguracja

Adapter

Nasadka

Pole obserwacji FOV
(w kierunku horyzontalnym H)

Rozdzielczość
optyczna

I

0.67X

0.25X

56,0÷8,8 mm

9,3÷27,8 µm

II

0.67X

0.75X

18,7÷2,9 mm

3,1÷9,8 µm

III

3.5X

0.75X

3,6÷0,6 mm

3,1÷9,8 µm
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Ustalone zakresy parametrów pracy systemu pomiarowego wynikające z przyjętych konfiguracji modułu wizyjnego przedstawiono na rys. 1.1.6
i rys. 1.1.7 [21].

Rys. 1.1.6. Pole obserwacji FOV dla kolejnych konfiguracji obiektywów (I, II, III), w zależności od odległości
obserwacji WD

Rys. 1.1.7. Rozdzielczość optyczna w zależności od odległości obserwacji WD
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Zasada działania i struktura platformy informatycznej
Podstawowym elementem platformy informatycznej systemu jest wieloprocesorowa karta graficzna GPU (rys. 1.1.8).

Rys. 1.1.8. Struktura platformy informatycznej systemu

Wytypowana platforma z kartą graficzną GPU zapewnia:
–– relatywnie dużą wydajność obliczeniową przy umiarkowanych kosztach
platformy,
–– możliwość podziału algorytmów obliczeniowych na część wykonywaną
na CPU (optymalne dla fragmentów o małej powtarzalności wykonywanych obliczeń, dużym rozgałęzieniu drzewa algorytmu) oraz GPU (fragmenty o dużej powtarzalności),
–– prosty sposób wizualizacji wyników obliczeń (monitor komputera).
Platforma informatyczna umożliwia analizę pęknięć zmęczeniowych dla
dwóch torów wizyjnych 2D lub dla obrazu stereowizyjnego 3D. Do wykrywania i identyfikacji obszarów charakterystycznych w rejestrowanych obrazach
jest wykorzystywana metoda cyfrowej korelacji obrazów [22]. Blok akwizycji
obrazu pobiera dane z kamer za pośrednictwem interfejsu sieciowego z wykorzystaniem biblioteki PYLON obsługującej kamery. Dane te przekazywane są
do dwóch torów obróbki obrazu. Jeden z nich to tor służący do wyznaczania
korelacji 2D. Podstawowymi blokami tego toru są blok korelatora 2D i blok
wyznaczania przemieszczeń, na wyjściu którego otrzymywane są informacje
o przesunięciach punktów charakterystycznych obrazu. Dane te są wizualizowane z wykorzystaniem biblioteki OpenGL.
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Drugi tor obróbki obrazów jest torem 3D. Dla prawidłowego funkcjonowania tego toru należy uprzednio dokonać kalibracji toru wizyjnego. Celem
kalibracji jest wyznaczenie parametrów zewnętrznych i wewnętrznych kamer.
Dzięki tym parametrom możliwe jest odnalezienie pozycji 3D dowolnego
punktu obrazu. Następnym ważnym elementem jest blok obróbki wstępnej
obrazu. Jego zadaniem jest usunięcie zniekształceń wprowadzanych przez tor
optyczny oraz odpowiednie ustawienie osi obrazów, ułatwiające pasowanie
obrazów z lewej i prawej kamery, niezbędne w procedurze odnajdowania pozycji 3D dowolnego punktu. Kolejnym blokiem jest blok dopasowywania obrazów (stereo matching). Posiadając wyznaczone parametry kalibracyjne układu
kamer oraz parę dopasowanych obrazów z lewej i prawej kamery, możliwe jest
przy wykorzystaniu geometrii epipolarnej stworzenie trójwymiarowego obrazu
obserwowanego obiektu. Obrazy te stanowią bazę do obliczania korelacji 3D.
Do wyznaczania przesunięć obrazu zastosowano funkcję korelacji w wersji znormalizowanej. Przeprowadzono analizę wytypowanych algorytmów
korelacyjnych, biorąc pod uwagę kryterium prędkości ich działania. Opracowano i zaimplementowano metodę analizy pęknięć dla pojedynczego toru
oraz dwóch torów wizyjnych pracujących równolegle z układem decyzyjnym
zwiększającym niezawodność metody. Układ decyzyjny może pracować
z oparciu o trzy algorytmy: odrzucanie błędnych wartości, wyznaczanie wartości średniej przemieszczeń lub poszukiwaniem najbardziej prawdopodobnego wyniku. Metody przetestowano na próbkach poddawanych zmiennym
obciążeniom. Dla każdego przypadku określono mapę przemieszczeń. Opracowano metodę analizy pęknięć w obrazie stereowizyjnym. Podstawowym
problemem była rekonstrukcja sceny trójwymiarowej na podstawie pary obrazów. Zaimplementowano metodę korekcji zniekształceń geometrycznych, rektyfikacji obrazów oraz dopasowania obrazów prowadzących do wyznaczenia
mapy dysparycji. Zaimplementowano procedury wizualizacji. Do tego celu
wykorzystana została biblioteka OpenGL.
Algorytm automatycznego ustawiania ostrości działa na zasadzie poszukiwania najlepszego kontrastu na drodze analizy wysokich częstotliwości
w widmie obrazu. W procesie analizy wykorzystywana jest dwuwymiarowa
transformata Fouriera DFT. Akwizycja danych oraz ustawianie parametrów
w wybranych kamerach możliwa jest za pomocą bibliotek Pylon zapewniających dostęp do dodatkowych funkcjonalności kamer (np. przesyłanie z kamery
parametrów związanych z konkretnymi ramkami obrazu). Zastosowane w systemie kamery posiadają interfejs GigaBit Ethernet z protokołem GigE Vision.
Do ich obsługi zastosowano aplikacje korzystające z usług biblioteki Pylon. Programowe wyzwalanie migawek kamer zrealizowano za pomocą aplikacji Timer
Queue API. Testy pokazały, że szeregowe wywoływanie funkcji obsługujących
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proces wyzwalania programowego wprowadza opóźnienie pomiędzy uruchomieniem migawek w kamerach rzędu 0,6–0,7 ms, co może być istotnym zakłóceniem w trakcie monitorowania procesów szybkich. Po analizie problemu
zdecydowano o zastosowaniu wyzwalania sprzętowego, poprzez wystawienie
narastającego zbocza sygnału na odpowiednim wejściu kamer.

Rys. 1.1.9. Przykładowe kolejne etapy procesu przetwarzania obrazów. Obraz próbki z pęknięciem dla minimalnej
(a) i maksymalnej (b) siły w cyklu. Obraz próbki z pęknięciem z oznaczonym polem analizy (c) oraz
mapa przemieszczeń na tle próbki (d)

Efekt działania opracowanego oprogramowania na przykładzie zaproponowanej mapy przemieszczeń na powierzchni próbki przedstawiono na rys.
1.1.9. Pokazane pole analizy tworzy macierz 30x30 elementów (rys. 1.1.9c).

Konstrukcja systemu

Rys. 1.1.10. Model 3D konstrukcji urządzenia: 1 – rama nośna, 2 – głowica wizyjna, 3 – moduł pozycjonowania
głowicy wizyjnej, 4 – oświetlacz LED, 5 – pole obserwacji próbki
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Duży zakres regulacji kątów umożliwia dostosowanie ich położenia
względem obserwowanej powierzchni próbki w zależności od specyfiki eksperymentu badawczego (rys. 1.1.11). Alternatywne rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono na rys. 1.1.12. Różnią się one sposobem zamocowania modułów pozycjonowania kamer. Układ w wariancie (a) umożliwia uzyskanie
mniejszych kątów pomiędzy osiami optycznymi kamer. Ustawienie modułów
wizyjnych w wariancie (b) umożliwia uzyskanie maksymalnych wartości tych
kątów.

Rys. 1.1.11. Zakresy regulacji kąta pomiędzy osiami optycznymi kamer
a)

		

b)

Rys. 1.1.12. Zmodyfikowany układ konstrukcyjny: a) układ symetryczny wewnętrzny, b) układ symetryczny
zewnętrzny
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Opracowana konstrukcja nośna oraz zastosowane stoliki precyzyjne
umożliwiają pozycjonowanie modułów wizyjnych w układzie 4 stopni swobody. Zestawienie osiągniętych parametrów dla modułów wizyjnych po ich
weryfikacji zamieszczono w tabeli 1.1.6.
Tabela 1.1.6. Podstawowe parametry modułu pozycjonowania
Parametr

Wartość osiągnięta

Odległość widzenia WD

80 [mm]÷360 [mm]

Zakres pola obserwacji FOV (wymiar H)

1 [mm]÷50 [mm]

Zakres regulacji kąta pomiędzy kamerami α

16 [°]÷110 [°]

Zakres regulacji położenia kamery w osi O-Y

150 [mm]

Zakres regulacji położenia kamery w osi O-Z

300 [mm]

Zakres regulacji kąta αx

±45 [°]

Zakres regulacji kąta αy

±30 [°]

W systemie przewidziano zastosowanie dwóch metod oświetlania powierzchni próbki w zależności od warunków obserwacji próbki (rys. 1.1.13).
a)

b)

Rys. 1.1.13. Systemy oświetlania próbki: a) oświetlaczem pierścieniowym LED, b) oświetlaczem halogenowym

Oświetlacz LED światła białego zapewnia natężenie oświetlenia ok. 6·103
luksów w odległości ok. 300 mm od powierzchni próbki. W wersji z oświetlaczem halogenowym uzyskuje się bardzo duże natężenie oświetlenia ok. 1·106
luksów w odległości ok. 300 mm, umożliwiające monitorowanie procesów
destrukcji, gdy wymagana jest duża szybkość rejestracji obrazów.

1. Metody i aparatura do badań materiałowych
a)

27

b)

Rys. 1.1.14. Moduł kalibracji: a) konstrukcja: 1 – wspornik, 2 – stolik obrotowy, 3 – adapter, 4 – goniometr,
5 – piezonapęd, 6 – pozycjoner wzorca, 7 – wzorzec; b) przykładowe wzorce

W systemie uwzględniono konieczność stosowania kalibracji kamer warunkującą poprawny proces przeprowadzenia cyfrowej korelacji obrazów 2D
w obu torach wizyjnych oraz rekonstrukcji analizowanej powierzchni w trybie
stereo 3D [15]. Celem kalibracji jest wyznaczenie parametrów zewnętrznych
i wewnętrznych kamer. Parametry zewnętrzne określają położenie kamer
względem siebie i globalnego układu współrzędnych. Parametry wewnętrzne opisują ustawienia obiektywów. W założeniach przyjęto, że proces kalibracji będzie w możliwe dużym stopniu zautomatyzowany, bez konieczności
wykorzystania dodatkowych przyrządów. W kalibracji wykorzystano metodę
Zhanga [23], w której rejestrowany jest sekwens obrazów wzorca w różnych
położeniach względem kamer. Opracowany na potrzeby systemu monitorowania moduł kalibracji umożliwia precyzyjne pozycjonowanie wzorca w zakresie
dwóch stopni swobody (rys. 1.1.14).
W skład wyposażenia modułu wchodzi opracowany typoszereg wzorców kalibracyjnych o zróżnicowanych wymiarach i geometrii elementów
bazowych, umożliwiających przeprowadzenie procesu kalibracji w pełnym
zakresie założonych pól obserwacji.

Implementacja systemu i weryfikacja eksperymentalna
Opracowany system w podstawowej konfiguracji charakteryzują następujące parametry techniczne:
–– odległość widzenia od powierzchni próbki: 80÷360 mm,
–– zakres pola obserwacji FOV (Field of View): od 0,3x0,4 mm do 56x75 mm,
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rozdzielczość sensora kamery: 2448 x 2050 px,
szybkość rejestracji obrazów: maks. 17 ramek/s,
maksymalna rozdzielczość pomiarowa: 3 µm,
czułość detekcji przemieszczeń: 0,5 µm÷0,05 µm (dla analiz subpikselowych),
–– głębia ostrości: 13,9÷1,5 mm (w skali makro), 0,43÷0,04 mm (w skali mikro).
Proces implementacji systemu przeprowadzono w Laboratorium Mechatroniki Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB na maszynie wytrzymałościowej Zwick oraz w UTP w Bydgoszczy. Przeprowadzone testy potwierdziły
osiągnięcie zaplanowanych parametrów funkcjonalnych i technicznych systemu.
W ramach weryfikacji opracowany system został wykorzystany w badaniach zmęczeniowych połączeń spawanych laserowo elementów ze stali typu
DUPLEX 2205 [24]. Do zamocowania konstrukcji systemu na maszynie wytrzymałościowej Instron zastosowano opracowane adaptery.

Rys. 1.1.15. Dwukamerowy system monitorowania procesów destrukcji zmęczeniowej materiałów opracowany
i wykonany w ITeE – PIB w Radomiu w trakcie badań laboratoryjnych

Przykładowe zarejestrowane mapy przemieszczeń w kolejnych fazach
rozwoju pęknięcia przedstawiono na rys. 1.1.16.
Na obrazie d) zarejestrowano proces pękania próbki w obszarze po prawej
stronie otworu, w którym pęknięcia propagują do siebie: od otworu i krawędzi zewnętrznej próbki. Obrazy e) i f) ujawniają kolejny proces pękania po
lewej stronie próbki względem otworu. Eksperyment potwierdził możliwości
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 1.1.16. Przykładowe obrazy mapy przemieszczeń zarejestrowane z zastosowaniem opracowanego systemu
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zastosowań opracowanego systemu do monitorowania procesów pękania materiałów poddawanych obciążeniom mechanicznym w opcji on-line i off-line.
System umożliwia wyznaczenie przebiegu i miejsca występowania pęknięcia
na podstawie polowej analizy przemieszczeń w polu obserwacji kamery z zastosowaniem metody cyfrowej korelacji obrazu.
Przeprowadzone testy pokazały, że stosując opracowane algorytmy analizy obrazów, system monitorowania pozwala na wyznaczanie mapy przemieszczeń w obrazie o rozmiarze 2448x2050 pikseli, dla przyjętego pola
poszukiwań 30x30 elementów i rozdzielczości cech 20x20 pikseli, w czasie
mniejszym niż 0,2 s. Dalsze skrócenie czasu analizy jest możliwe przez zastosowanie bardziej wydajnych kart graficznych GPU wyposażonych w większą
liczbę procesorów strumieniowych, w stosunku do zastosowanej w opracowanym systemie karty GTX 480.

***

Opracowany i wdrożony do zastosowań praktycznych system monitorowania procesów destrukcji zmęczeniowej charakteryzuje unikatowość i innowacyjność wynikającą z zastosowania zaawansowanych rozwiązań sprzętowych i informatycznych. Wysoki stopień złożoności multidyscyplinarnych
zagadnień projektowania systemu optomechatronicznego na etapie opracowania koncepcji rozwiązania wymagał przeprowadzenia licznych analiz naukowych i technicznych oraz badań modelowych. Dzięki modularyzacji i możliwości realizacji struktur sprzętowych z wykorzystaniem różnych dostępnych
komponentów uzyskano alternatywne koncepcje rozwiązania. Ich ocena
i wybór rozwiązania optymalnego dla przyjętych kryteriów zostały przeprowadzone z wykorzystaniem wielokryterialnej metody podejmowania decyzji.
Pomimo ograniczeń wynikających z unikatowego charakteru wykonanej aparatury, dedykowanej do aplikacji wskazanych w założeniach początkowych,
osiągnięto zakres elastyczności struktury systemu, który umożliwia jego modyfikację i opracowanie rozwiązań opcjonalnych.
O innowacyjnym charakterze opracowanego systemu monitorowania
świadczą następujące cechy [25]:
–– autorska metoda obserwacji powierzchni badanej próbki z wykorzystaniem dwukamerowego systemu wizyjnego;
–– modułowa struktura sprzętowa umożliwiająca jego rekonfigurację i dostosowanie do potrzeb użytkownika;
–– automatyzacja pozycjonowania kamer w układzie 4 stopni swobody
(DOF);
–– zautomatyzowany i szybki proces kalibracji kamer.
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Opracowana aparatura stanowi rozwiązanie konkurencyjne w stosunku
do oferowanych nielicznych urządzeń tego typu w świecie.
Możliwości praktycznych zastosowań opracowanego systemu obejmują
zaawansowane badania zmęczenia materiałów na potrzeby nauki i przemysłu,
m.in.:
–– analizę procesów destrukcji zmęczeniowej próbek materiałów poddawanych obciążeniom na maszynie do badań zmęczeniowych;
–– wyznaczanie przemieszczeń i odkształceń na badanych próbkach;
–– badania testowe elementów konstrukcyjnych.
Biorąc pod uwagę zidentyfikowane ograniczenia opracowanego rozwiązania, stały postęp w badaniach zmęczeniowych materiałów oraz wynikające
z tego rosnące potrzeby badaczy w zakresie doskonalenia metod doświadczalnych i wykorzystywanej aparatury, zaproponowane kierunki dalszych badań
i prac rozwojowych obejmują:
–– zastosowanie w systemie kamer cyfrowych o wysokich rozdzielczościach
powyżej 5 megapikseli i wysokich szybkościach rejestracji obrazów rzędu kilkuset ramek/s, umożliwiających monitorowanie szybkich procesów
destrukcji zmęczeniowej;
–– rozwój szybkich algorytmów przetwarzania i analizy obrazów;
–– rozwój narzędzi informatycznych, w tym z wykorzystaniem wieloprocesorowych kart graficznych w celu osiągnięcia wysokich wydajności przetwarzania danych;
–– badanie możliwości budowy systemów ekspertowych wspomagających
konfigurowanie struktury systemu w zależności od specyfiki obserwowanego procesu destrukcji zmęczeniowej.
Opracowana aparatura może stanowić wyposażenie specjalistycznych
laboratoriów badań zmęczeniowych materiałów i konstrukcji uczelni technicznych, instytutów badawczych, laboratoriów zakładowych firm związanych
z zaawansowanymi technologiami oraz produkcją specjalną.
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1.2.

Urządzenie do badań materiałów w warunkach
długotrwałych obciążeń mechanicznych
i termicznych

Rosnące wymagania co do jakości i niezawodności współczesnych maszyn
przy narażaniu ich elementów na duże obciążenia mechaniczne i środowiskowe, opracowywanie nowych materiałów, wprowadzanie restrykcyjnych norm
jakościowych skutkuje zwiększeniem zapotrzebowania na badania wytrzymałościowe. W przypadku maszyn funkcjonujących w warunkach długotrwałych
obciążeń mechanicznych i termicznych, takich jak np. kotły, walczaki, inne
elementy instalacji wytwarzania energii w elektrowniach wykorzystujących
parę wodną, elementy instalacji przemysłu chemicznego, silniki turboodrzutowe, przyczyną zużycia jest zjawisko pełzania oraz ograniczona odporność na
obciążenia cykliczne. Stąd potrzeba opracowania wielowariantowego urządzenia do badań wytrzymałościowych w zakresie normatywnej próby pełzania
w podwyższonych temperaturach oraz innych indywidualnie programowanych prób wytrzymałościowych przy obciążeniach cyklicznych.
Pełzanie jest zależnym od czasu odkształceniem materiału poddanego
stałemu naprężeniu przy stałej temperaturze. Temperatura, w której najintensywniej zachodzi to zjawisko, zależy od rodzaju materiału i najczęściej przekracza połowę temperatury topnienia. Badania pełzania wykonuje się poprzez
pomiar wydłużenia próbki w określonym czasie przy zachowaniu stałej temperatury i siły rozciągającej. Mierzonymi parametrami są: przebieg krzywej
pełzania, minimalna prędkość pełzania (w drugim etapie pełzania charakteryzującym się stałą prędkością odkształceń), maksymalne odkształcenie po
określonym czasie, wartości odkształceń dla zadanych chwil czasowych, czas
do zadanego odkształcenia, czas do zerwania próbki. Testy pełzania wykonywane są zwykle w pełzarkach pionowych, w których jednoosiowe naprężenie
próbki uzyskiwane jest grawitacyjnie, za pomocą kalibrowanych obciążników
lub energią elektryczną, za pomocą silnika z odpowiednim sterownikiem. Oba
typy pełzarek posiadają wielosekcyjną komorę grzewczą pozwalającą na uzyskanie wymaganej temperatury próbki. Komercyjne urządzenia tego typu (np.
Instron – model M3, MTS – modele Insight, SANS – modele GWT i GWTA) nie
nadążają jednak za tendencjami rozwoju badań materiałowych. Jedną z nich
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jest opracowywanie metodyk mniej czasochłonnej oceny odporności materiału
na pełzanie. Klasyczne pełzarki są mało przydatne w prowadzeniu tego typu
badań. Do nowych metodyk konstruowane są urządzenia mogące generować
niskocyklowe obciążenia termiczno-mechaniczne, obciążenia typu cyklicznego pełzania do zerwania, testy pełzania w funkcji głębokości identacji, mogące
mierzyć szybkość pełzania [1, 2, 3].
Cykliczne obciążenia zmęczeniowe są kolejnym, poza pełzaniem, istotnym czynnikiem określania trwałości konstrukcyjnej materiałów. W zakresie
obciążeń niskocyklowych, dla których warunki naprężenia wywołują odkształcenie plastyczne i dla których przewidziany jest system, wyznacza się
wartość cyklicznego naprężenia w funkcji liczby cykli do zerwania. Jest to
historycznie najstarsza miara zmęczenia – krzywa Wöhlera, nazywana także
wykresem S-N. Wyznaczana jest w warunkach stałego średniego naprężenia
i stałej amplitudy naprężeń (constant amplitude, CA). Rozwój aparatury badawczej pozwolił na pomiar odkształceń w wybranym miejscu próbki dla każdego cyklu obciążenia. Pozwoliło to na wyznaczanie zmian przebiegu krzywej
naprężenie–odkształcenie w funkcji liczby cykli obciążenia i wyznaczenie
zależność amplitudy odkształcenia plastycznego do liczby cykli do zerwania
(równanie Coffina-Mansona).
Rozwiązanie opracowano w zadaniu badawczym pt.: „Urządzenia do
automatycznej realizacji normatywnych i dedykowanych testów materiałów
w warunkach wymuszeń długookresowych” Programu Strategicznego [4].
Urządzenie umożliwia prowadzenie normatywnych testów pełzania oraz testów programowanych przez użytkownika, obejmujących obciążenia niskocyklowe, o zmiennych amplitudach naprężenia i temperatury. Modyfikacja
tradycyjnego układu pełzarki pozwala na badania metod oceny materiałów
konstrukcyjnych elementów maszyn, szczególnie pracujących w warunkach
zmiennych obciążeń i wysokich temperatur.

Opis modelowego urządzenia
Konstrukcja urządzenia (rys. 1.2.1) wykorzystuje strukturę ramową zapewniającą stabilną wytrzymałość na stałe obciążenia charakterystyczne dla
długookresowych prób pełzania, zawierające się w przedziale do 50 kN. Elementy wykonawcze urządzenia to układ hybrydowy zawierający: elementy
górnej dźwigni zmodyfikowanej możliwością zmiany przełożenia i dodatkowym obciążnikiem do balansowania dźwigni przy różnych przełożeniach,
napęd z elektrycznym silnikiem synchronicznym oraz elementy pełzarki
obciążnikowej. Przy obciążaniu grawitacyjnym naprężenie próbki pochodzi
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od obciążników zakładanych na szalkę połączoną cięgnem łańcuchowym
z dźwignią. W systemie z serwonapędem cięgno połączone jest przegubowo
ze stolikiem mogącym przemieszczać się w pionie, a tym samym wywierać
żądane obciążenie lub odkształcenie. Ruch stolika wzdłuż prowadnic tocznych
zdeterminowany jest sygnałem pochodzącym z tensometrycznego przetwornika siły zamontowanego w torze obciążenia lub układu pomiaru odkształcenia
badanej próbki.
a)

b)

Rys. 1.2.1. Widok urządzenia z obciążaniem grawitacyjnym: (a) oraz schemat z wykorzystaniem napędu
elektrycznego (b) 1 – obciążniki, 2 – stolik, 3 – cięgno, 4 – mechanizm śrubowo-toczny,
5 – prowadnice toczne, 6 – napęd z silnikiem synchronicznym

Opcjonalne zastosowanie sprzężenia zwrotnego pozwala na dowolne
kształtowanie charakterystyki obciążenia w trakcie prowadzenia badań [5].
W trybie pracy z obciążeniem grawitacyjnym zastosowanie napędzanego mechanizmem śrubowo-tocznym ruchomego stolika pozwala na realizowanie
cyklicznego obciążania–odciążania próbki. Dodatkowo nadążający w ślad za
wydłużeniem próbki ruch stolika zabezpiecza układ obciążenia w przypadku
jej zerwania w trakcie badań.
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Wielosekcyjna komora grzewcza z zaawansowanym
układem regulacji temperatury
W opracowaną konstrukcję komory grzewczej (rys. 1.2.2) wbudowano
dwie sekcje zawierające po dwie grzałki o mocy zapewniającej uzyskanie
temperatury próbki do 1200°C. Podział komory na dwie sekcje (górna sekcja – CH2, dolna sekcja – CH1) ułatwia uzyskanie równomiernego rozkładu
temperatury w poddawanych badaniom próbkach, szczególnie w przypadku
elementów o względnie dużej długości.

Rys. 1.2.2. Model 3D komory grzewczej urządzenia do realizacji prób pełzania z układem mocowania

Komora posiada innowacyjny układ mocowania w urządzeniu charakteryzujący się automatyczną regulacja położenia komory. Funkcja taka nie występuje w konkurencyjnych rozwiązaniach pełzarek. Istotnie ułatwia przygotowanie urządzenia do przeprowadzenia badań.
Charakterystyki dynamiczne dwusekcyjnego układu grzania (rys. 1.2.3)
w warunkach włączenia i wyłączenia grzałek CH1 i CH2 wskazują na silną
nieliniowość obiektu w zakresie regulowanych temperatur. Przy włączonej
sekcji CH2 temperatura próbki o wartości 1000°C osiągana jest po 75 minutach. Różnica temperatur próbki wynosi wtedy około 300°C. Maksymalny
gradient temperatury w czasie nagrzewania wynosi 900°C/h. Maksymalna
temperatura przekracza 1100°C. Przy włączonej sekcji CH1 temperatura próbki
o wartości 1000°C osiągana jest po około 200 minutach. Różnica temperatur
próbki wynosi wtedy około 100°C. Maksymalny gradient temperatury w czasie nagrzewania wynosi 300°C. Krzywa stygnięcia ma większe nachylenie dla
sekcji CH1 – dolna sekcja schładza się szybciej.
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b)

Rys. 1.2.3. Odpowiedź obiektu sterowania na skok jednostkowy: a) włączona grzałka CH2 (góra), grzałka CH1
(dół) wyłączona, b) włączona grzałka CH1 (dół), grzałka CH2 (góra) wyłączona, CH1 – przebieg
zmian temperatury w dolnej sekcji, CH2 – przebieg zmian temperatury w górnej sekcji

Regulacja temperatury odbywa się z wykorzystaniem układu regulacji adaptacyjnej z zastosowaniem dwóch regulatorów typu PID z programowanymi
zmianami parametrów (gain scheduling). Dodatkowo komora wyposażona jest
w układ chłodzenia wymuszonym obiegiem powietrza (rys. 1.2.4, Chłodzenie
C). Jest to funkcjonalność niespotykana w typowych pełzarkach. Umożliwia
zadawanie szybkich gradientów temperatury.

Rys. 1.2.4. Schemat układu regulacji temperatury komory grzewczej urządzenia
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Rys. 1.2.5. Przebieg regulacji temperatury dolnej (CH1) i górnej (CH2) części próbki (a) oraz powiększenie
fragmentu osiągania temperatury zadanej (b) przy dochodzeniu do wartości zadanej 1100°C; linia
czerwona – różnica temperatur obu sekcji

Uchyb regulacji dla określonej temperatury z górnego zakresu podziału
parametrów regulatorów do algorytmów regulatorów temperatury wynosi
0,1°C (rys. 1.2.5).
Ważnym parametrem układu grzania, decydującym o zmianach struktury
badanej próbki w trakcie nagrzewania, jest równomierność narastania temperatury. Uzyskana równomierność wynosi 20°C dla całego zakresu regulacji
(1,7% FS, rys. 1.2.6), co spełnia wymagania testów pełzania w podwyższonych
temperaturach, w których dodatkowo próbka przed pomiarami pełzania jest
wygrzewana przez zadany w normie czas [6].

Rys. 1.2.6. Przykładowe wyniki badania równomierności narastania temperatury

Dla opracowanego algorytmu regulacji temperatury istnieje możliwość
optymalizacji nierównomierności narastania temperatury poprzez dobór
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innych parametrów regulatorów i strojenie z kryterium równomierności narastania, kosztem czasu osiągnięcia ustawionej temperatury. Natomiast przy
zaproponowanych parametrach możliwe jest uzyskanie niskiego gradientu
narastania temperatur obu kanałów poprzez ustawienie dowolnej liczby temperatur przejściowych, także kosztem czasu osiągnięcia zadanej temperatury.

Rys. 1.2.7. Przykładowy przebieg badań stabilności długookresowej regulacji temperatury

Uchyb regulacji temperatury przy badaniach stabilności długookresowej
wynosi 0,15°C dla przebiegów dwunastogodzinnych (rys. 1.2.7).
Jakość układu regulacji temperatury w komorze grzewczej może być
także oceniona poprzez generację schodkowych profili temperatury próbki.
Dla dziewięciu poziomów temperatury z przyśpieszonym początkowym
nagrzewaniem próbki uzyskano wymagany normą uchyb regulacji dla całego zakresu temperatur pracy komory oraz odpowiednią szybkość narastania temperatury przy małych różnicach ustawionych punków regulacji (rys.
1.2.8). Generacja schodkowych profili temperatury może znaleźć zastosowanie
zarówno w uzyskiwaniu przebiegów równomiernego nagrzewania próbek,
jak i przy realizacji badań wymagających cyklicznych zmian temperatury czy
zadawania zmiennych profili temperatury.
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Rys. 1.2.8. Przykładowy przebieg schodkowego wykresu regulacji temperatury w komorze grzewczej

Komora grzewcza (rys. 1.2.9) jest jednym z podstawowych elementów
urządzenia umożliwiającym przeprowadzania prób pełzania w podwyższonych temperaturach zgodnie z wymaganiami normatywnymi oraz indywidualnie zaprogramowanymi wymaganiami badań specjalnych.

Rys. 1.2.9. Widok modelowej komory grzewczej

Parametry techniczne komory grzewczej – pieca dwustrefowego zestawiono w tabeli 1.2.1.
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Tabela 1.2.1. Parametry techniczne komory grzewczej
PARAMETR

POZIOM
PLANOWANY

POZIOM OSIĄGNIĘTY

Masa

25 kg

Wymiary: średnica zewnętrzna

78 mm

wysokość

415 mm

średnica wewnętrznej przestrzeni grzewczej

78 mm

wysokość wewnętrznej przestrzeni grzewczej

310 mm

Zakres temperatury pracy

1100°C

1200°C

Dokładność regulacji temperatury

±2°C

±0,2°C

Liczba niezależnie regulowanych sekcji

2

2

Długość badanej próbki

do 150 mm

do 200 mm

Średnica badanej próbki

do 50 mm

do 70 mm

Moc pojedynczej sekcji grzania

1200 W

1200 W

Zasilanie

AC 230V, 50 Hz

AC 230V, 50 Hz

Mocowanie komory

pionowe, z opcjonalnym napędem
elektrycznym do
przesuwania komory

Pomiar temperatury

termopary typu: K, J, T, E, L, U, N,
R, S, B, W; czujniki Pt100, Pt1000

Wykrywanie stanów awaryjnych

uszkodzenie elementu
pomiarowego;
opcjonalnie: uszkodzenie grzałki
oporowej

Dostęp do próbki w trakcie badań

otwarty dolny wylot pieca

Komora może być stosowana także w innych urządzeniach badawczych
i testujących, szczególnie takich, które wymagają precyzyjnej regulacji temperatury i zapewnienia równomiernego jej rozkładu na obiektach badań.

Układ regulacji siły
Wymagania układu regulacji siły są zgodne z normami PN-EN ISO
7500-2:2005 oraz PN-EN ISO 7500-2:2009 [8]. Zgodnie z normą [7] maszyny
wytrzymałościowe, według przykładanego obciążenia, dzielą się na trzy klasy
dokładności. Dla najlepszej klasy 0,5 (względny błąd 0,5%), przy obciążeniu
maksymalnym 5 kN błąd pomiaru i utrzymywania siły jest mniejszy niż 25 N,
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a rozdzielczość pomiarowa wynosi 12,5 N. Przy przełożeniu dźwigni urządzenia wynoszącym 1:10 i maksymalnej sile 2,5 kN, wartości te wynoszą
odpowiednio: błąd względny – mniejszy niż 12,5 N; rozdzielczość pomiaru
6,25 N. Większość maszyn do testów pełzania posiada klasę 1 (względny błąd
1%).
Kolejny warunek na jakość regulacji narzucają wymagania badań niskocyklowych. Konstrukcja urządzenia umożliwia realizację trzech typów cykli: naprężenie stałe (dodatnie), jednostronne (dodatnie), odzerowo tętniące (dodatnie).
Istotnym parametrem badań zmęczeniowych przy obciążeniach niskocyklowych jest liczba cykli. Przyjmuje się dla tych badań zakres liczby cykli od
102 do 107 cykli [9]. System posiada dwa układy zadawania siły z silnikiem
synchronicznym:
–– dla zespołu windy obciążanej kalibrowanymi odważnikami,
–– dla bezpośredniego obciążenia momentem obrotowym silnika.
a)

b)

Rys. 1.2.10. Schemat układu zadawania siły z windą obciążoną odważnikami (a) oraz realizacja programowa
obciążeń cyklicznych

W układzie z obciążnikami realizacja funkcji obciążeń cyklicznych
odbywa się z niską częstotliwością. Parametry funkcji (rys. 1.2.10a): czas trwania przyłożenia siły (t1), czas trwania zwolnienia siły (t2), liczba powtórzeń
cyklu (N) pozwalają uzyskać minimalne czasy t1+ t2 wynoszące około 10 s.
Predysponuje to układ do odciążania próbki w czasie badań pełzania. Zgodnie z normą ISO 204:2009 testy o czasie trwania do 3000 h powinny posiadać
przerwę naprężenia próbki po 50 h. Natomiast testy o czasie trwania do 1000 h
posiadają przerywane po 25 h.
W układzie regulacji siły z silnikiem synchronicznym, przy naprężeniu
próbki momentem obrotowym silnika (rys. 1.2.11) obciążenie zadawane jest
poprzez silnik S, przekładnie p i czujnik tensometryczny ts. Sygnał z czujnika
poprzez wzmacniacz pomiarowy i przetwornik analogowo-cyfrowy dostarczany jest do wejścia regulatora typu PI.
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Dokładność regulacji nie przekracza 7 N (błąd bezwzględny 0,014%) przy
braku wpływu temperatury otoczenia (rys. 1.2.12). Podobny błąd uzyskano
dla generowania przebiegów o narastających wartościach przykładanej siły
(rys. 1.2.13a).

Rys. 1.2.11. Schemat układu z bezpośrednim naprężeniem próbki momentem obrotowym silnika synchronicznego
z układem regulatora y – siła działająca na próbkę, ts – czujnik tensometryczny, p – przekładnia
mechaniczna (1:512), S – silnik asynchroniczny, A/D – dwunastobitowy przetwornik analogowo-cyfrowy (moduł M340), SP – wartość zadawanej siły, PI – regulator, u – sygnał wymuszenia dla
silnika
a)

b)

Rys. 1.2.12. Długookresowe pomiary zadawanej siły y(t) w układzie z regulatorem (a) oraz zmiany temperatury
otoczenia próbki w tym samym okresie (b) mierzone w górnej i dolnej części próbki
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a)

b)

Rys. 1.2.13. Przebieg schodkowy naprężenia próbki w układzie z regulatorem (a) oraz wykres czasów narastania
dla różnych prędkości silnika synchronicznego (b)
Tabela 1.2.2. Porównanie parametrów obciążeniowych urządzenia (CT) z pełzarkami komercyjnymi
Producent

Typ

Zakres
siły

Dokładność

Obciążenia
cykliczne

SANS (MTS)

GWT 304

30 kN

1%

–

Instron

M3

30 kN

b.d.

–

Zwick&Roell

Kappa LA

50 kN

1%

–

Kappa 50 SS

50 kN

1%

–

CT

50 kN

0,014%

T = 15,4 s

ITeE – PIB

Dla maksymalnej prędkości narastania siły (v = 6000) okres cyklu wynosi
T = 15,4 s, a prędkość narastania siły 4545 N/s. Parametry takie dają czasy
badań zmęczenia niskocyklowego 103 cykli – 4,17 h, 104 – 41,7 h, 105 – 416 h.
Urządzenie jest predysponowane do przeprowadzania testów obciążeń niskocyklowych w granicach 104 cykli.
Porównanie uzyskanych parametrów dotyczących zadawania siły z parametrami dostępnych komercyjnie pełzarek przedstawiono w tabeli 1.2.2.

Programowanie przebiegów testów
Programowanie przebiegów testów odbywa się z wykorzystaniem metody sterowania wsadowego [10, 11]. Urządzenie realizuje rozkazy podstawowe,
których parametry określają warunki prowadzenia kolejnych faz testu. Rozkazy podstawowe wykonywane są w module sterownika PLC, natomiast ich
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zadawanie, nadzór kolejności wykonywania, przerywanie odbywa się w komputerze PC. W ten sposób zachowano cechy systemu czasu rzeczywistego sterownika PLC oraz uwolniono się od ograniczeń niedeterministycznego systemu
operacyjnego komputera, unikając konieczności zastosowania języka wysokiego
poziomu z rozszerzeniami czasu rzeczywistego [12]. Połączenie pomiędzy modułem PLC i komputerem PC zrealizowane jest łączem ethernetowym, a wymiana danych odbywa się przy wykorzystaniu technologii OPC [13].
Sekwencyjna realizacja kolejnych rozkazów podstawowych prowadzi do
uzyskania żądanego przebiegu testu. Parametry rozkazu określają: wymuszenia przykładane do badanej próbki, warunki zakończenia rozkazu oraz
wytyczne do interpretacji wyników przez własne oprogramowanie typu
SCADA komputera PC. Warunek zakończenia rozkazu umożliwia ich równoległe wykonywanie. Dekompozycja możliwych do realizacji w urządzeniu testów
na rozkazy podstawowe uwzględnia w większym stopniu kryterium czytelności rozkazu dla operatora niż odzwierciedlenie zasobów systemu sterowania.
Do zadawanego naprężenia odnosi się grupa czterech rozkazów podstawowych:
Load Zero ( ) – zerowanie tensometrycznego układu pomiaru siły,
Set Initial Load (F) – ustawiane obciążenia początkowego, eliminującego
luzy w torze naprężania próbki,
Set Load (n, V, F) – ustawiane zadanego obciążenia,
Motor off ( ) – wyłączenie układu regulacji obciążania próbki.
Parametry rozkazów:
V – prędkość narastania siły rozciągającej próbkę,
F – wartość siły (N),
n – parametr decydujący o umieszczaniu danego punktu przyłożenia siły
na wykresie naprężenie–odkształcenie.
Prędkość narastania wprowadzana jest jako liczba z przedziału od 1 do
6000 w jednostkach niemianowanych. Wartości rzeczywiste dla stałej temperatury wynoszą od 3,9 do 500 N/s dla zakresu 1 kN.
Kontroli temperatury próbki dotyczą rozkazy: Heat (T1, T2, th) – włączenie regulacji temperatury oraz Heat off ( ) – wyłączenie regulacji temperatury,
gdzie:
T1 – temperatura górnej części próbki,
T2 – temperatura dolnej części próbki,
th – czas wygrzewania próbki.
Proces pełzania realizowany jest rozkazem Creep (war), gdzie: war – warunek zakończenia funkcji: po określonym czasie, po zerwaniu próbki, po osiągnięciu określonej wartości pełzania.
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a)

b)

c)

d)

Rys. 1.2.14. Widok okien wprowadzania parametrów rozkazów podstawowych: a) programowanie obciążenia
próbki w trybie badań normatywnych; b) zadawanie parametrów rozkazów w trybie ręcznych
ustawień urządzenia; c) programowanie obciążeń cyklicznych; d) tablica do wpisywania rozkazów
podstawowych

Funkcje dodatkowe, wykorzystywane w testach programowanych:
Time out (to) – odmierzanie zadanego odcinka czasu, gdzie: to – wartość
zadawanego czasu.
Ext Zero ( ) – zerowanie wskazań czujników wydłużenia próbki (ekstensometru).
Pulse Load (tp1, tp2, N) – generowanie naprężeń zmiennych o określonej
amplitudzie i czasie trwania, gdzie:
tp1 – czas trwania przyłożenia siły,
tp2 – czas trwania odciążenia,
N – liczba cykli przyłożenia siły i odciążenia;
Cool (Tb, Tt) – chłodzenie próbki, gdzie:
Tb – temperatura dolnej części próbki,

1. Metody i aparatura do badań materiałowych

49

Tt – temperatura górnej części próbki.
Profile (t, F, Tb, Tt) – zadawanie profili jednoczesnych zmian siły i temperatury, gdzie:
t – czas trwania zmiany siły,
F – siła rozciągająca próbkę,
Ustawienia parametrów rozkazów podstawowych mogą odbywać się poprzez:
–– okna programowania etapów testu pełzania (rys. 1.2.14a),
–– okno obsługi ręcznej urządzenia wykorzystywane w trakcie mocowania
i demontażu próbki, wymiany elementów urządzenia (rys. 1.2.14b),
–– podprogramy wywoływane z menu tablicy rozkazów podstawowych
(rys. 1.2.14c),
–– bezpośrednie wpisywanie rozkazów z parametrami do tablicy rozkazów
(rys. 1.2.14d).
Tablica rozkazów podstawowych może być edytowana w zewnętrznych
programach, np. arkuszach kalkulacyjnych i wprowadzana do programu obsługi urządzenia. Nie ma ograniczenia na liczbę rozkazów podstawowych
umieszczanych w tablicy.

Oprogramowanie do zbierania i analizy danych pomiarowych
Metody i techniki materiałoznawcze służące do oceny stanu elementu
pracującego w warunkach pełzania oraz jego przydatności do dalszego użytkowania wykorzystują wyniki badań metalograficznych oraz wyników badań
właściwości mechanicznych.

Rys. 1.2.15. Struktura gromadzenia informacji w oprogramowaniu urządzenia
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Dostosowanie opracowywanego urządzenia do takiej oceny polega na jego
współpracy z dwiema bazami danych – bazą danych pomiarowych gromadzącą informacje uzyskiwane w testach pełzania oraz bazą danych materiałów zawierającą parametry charakteryzujące badany materiał (rys. 1.2.15). Obie bazy
wykorzystują standard strumieniowej bazy danych (Citadel, Oracle).
Baza danych pomiarowych zawiera procedury zapisu i odczytu następujących obiektów: wszystkie sygnały pomiarowe, pełny opis testu, alarmy,
wykresy (naprężenie – odkształcenie, pełzanie). Funkcje zaimplementowane
w oprogramowaniu bazy danych pomiarowych to: łączenie przebiegów, drukowanie wykresów, raportowanie, eksport przebiegów, zarządzanie bazami.
a)

c)

b)

d)

Rys. 1.2.16. Widok okien oprogramowania wprowadzania wykresów pełzania z bazy danych pomiarowych do
bazy danych materiałowych: a) okno programu bazy danych pomiarowych; b) okno programu bazy
danych materiałowych; c) okno dodawania opisu materiału; d) okno wyboru z zapisanych wykresów
pełzania dla danego materiału

Opis materiału w bazie danych materiałów podzielony jest na grupy: nazwa i skład chemiczny, właściwości fizyczne, próby rozciągania, wytrzymałość
udarowa i plastyczność, wytrzymałość na ścinanie, wytrzymałość zmęczeniowa, odporność na korozję, pełzanie, inne parametry.
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Informacje w grupie opisu materiału „pełzanie” pochodzą z bazy danych pomiarowych. Ich wprowadzanie następuje w podprogramie obsługi
bazy danych pomiarowych (rys. 1.2.16a). Procedura wprowadzania wykresu
(rys. 1.2.16c) pozwalają na dołączanie do wskazanego materiału dowolnej liczby wykresów przebiegu pełzania. Odczyt przebiegów (rys. 1.2.16b) następuje
poprzez wybór nazwy wykresu wprowadzonej wcześniej przez użytkownika
(rys. 1.2.16d).
Grupa opisu materiału „inne parametry” umożliwia wprowadzanie dowolnych danych (tekstowych i numerycznych) do dwuwymiarowej tablicy.
Może ona zawierać wyznaczone graficznie wartości funkcji związanych z badaniami materiałowymi, ogólne postaci i parametry funkcji aproksymujących
przebiegi pomiarowe, wynikowe przebiegi powstało w wyniku analizy i superpozycji przebiegów wykonywanych przy określonych parametrach.

Uzyskiwane przebiegi badań wytrzymałościowych
Metoda sekwencyjnej realizacji rozkazów podstawowych umożliwia prowadzenie normatywnych testów pełzania, testów o programowanych zmianach obciążeń próbki, symulację rzeczywistych obciążeń elementów maszyn
funkcjonujących w warunkach zmiennych temperatur i naprężeń.
a)

b)

Rys. 1.2.17. Wykres naprężenie–odkształcenie (a) i wykres pełzania do zerwania dla stali 15HM, naprężenie
300 MPa, temperatura 550°C (b)

Realizacja testu normatywnego, zgodnego z normą [6], przy dziewięciu
punktach charakterystyki naprężenie–odkształcenie i zakończeniu testu po
zerwaniu próbki, polega na wykonaniu następującej sekwencji rozkazów podstawowych:
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1. Load Zero; 2. Set Initial Load (3000, 470); 3. Ext Zero
4. Set Load (0, 2000, 940); 5. Set Load (1, 2000, 1865)
…
12. Set Load (8, 2000, 8340); 13. Set Load (4000, 470); 14. Heat (1h, 550, 550)
15. Set Load (2000, 8340); 16. Creep (10); 17. Heat off; 18. Motor off.

W efekcie uzyskuje się charakterystykę naprężenie–odkształcenie i przebieg pełzania do zerwania (rys. 1.2.17). W teście, wygrzewanie próbki trwało
1 h, przyłożona siła 8 340 N odpowiadała naprężeniu próbki 299,92 MPa.

Rys. 1.2.18. Przebieg testu z obciążeniami niskocyklowymi i zmianami temperatury

Poprzez połączenie zmian temperatury wywoływanych rozkazami Heat
i Cool oraz obciążeń cyklicznych – rozkaz Pulse – uzyskuje się przebieg testu
zmiennych obciążeń niskocyklowych przy programowanych profilach temperatury (rys. 1.2.18). Zaprogramowane zmiany temperatury to: regulacja na
poziomie 300°C, grzanie do 500°C, chłodzenie wymuszone do 100°C, grzanie
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do 700°C, chłodzenie swobodne do 100°C. Wprowadzone obciążenie cykliczne (load) skutkuje wyraźną zmianą długości próbki (extend), pomiędzy 300.
i 400. minutą przebiegu testu.
Zaproponowany sposób programowania testów wytrzymałościowych umożliwia adekwatną symulację rzeczywistych obciążeń materiałów
(rys. 1.2.19).

Rys. 1.2.19. Przebiegi symulacji rzeczywistych warunków funkcjonowania urządzenia energetycznego

Program przebiegu testu jest generowany automatycznie na podstawie
danych pomiarowych z pliku tekstowego (rys. 1.2.19a). Wyznaczono ekstrema
lokalne funkcji naprężenia (σϕe, te) oraz dla czasów te wartości temperatury
(te, Te). Uzyskiwane wartości konwertowane są na parametry rozkazu Profile
i wytwarzany jest program testu (wsad) o postaci:
1. Profile (18m, 30, 66, 66)
2. Profile (8m, 1525, 91, 91)
3. Profile (12m, 5, 106, 106)
….
50. Profile (7m, 3995, 533, 533).

Dodatkowy symulator służy do walidacji otrzymanego testu, pozwalając sprawdzić różnice pomiędzy wartościami uzyskanymi w procedurze
i wartościami z pliku wejściowego. Różnice takie wynikają przede wszystkim
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z zaokrągleń przy przeliczaniu naprężenia na siłę i kwantowania siły (5N)
w systemie sterowania urządzeniem. Program przebiegu testu przygotowywany jest w edytorze tekstu (MS Excel). Realizacja programu przebiegu testu
(rys. 1.2.19b) prowadząca do odtworzenia rzeczywistych obciążeń badanego
materiału przebiega w ten sposób, że warunkiem zakończenia rozkazu Profile
jest uzyskanie zaprogramowanej siły naprężenia we właściwym czasie. Przeprowadzone próby dla innych algorytmów działania rozkazu Profile, w tym
dla:
–– ciągłej zmiany zadawanej temperatury, z różnymi przyrostami, w czasie
trwania rozkazu,
–– różnych warunków zakończenia rozkazu – osiągnięcie wartości zadanej
temperatury mieszczącej się w przedziale o ustalonej szerokości,
–– różnych wielkości kroku zmian siły
dają niezadowalające rezultaty [14].
Parametry rozkazów podstawowych pozwalają także na wykonywanie
testów hybrydowych, będących połączeniem testów normatywnego pełzania,
obciążeń niskocyklowych, obciążeń o zmiennych amplitudach i częstotliwości,
programowalnych zmian temperatury.

***
Opracowane i wykonane urządzenie jest innowacyjnym narzędziem badawczym. Jego system sterowania wykorzystuje zaawansowane algorytmy
sterowania. Dzięki nim dokładność regulacji temperatury i siły przewyższa
wymagania normy pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu. Testy prowadzone zgodnie z tą normą wspomagane są przez: procedury kalibracji torów
pomiarowych urządzenia, automatyczne raportowanie wyników testów, procedury ręcznego i automatycznego przerywania i wznawiania testów.
Analizę wyników ułatwia współpraca urządzenia z dwiema bazami danych. Baza danych pomiarów gromadzi informacje o parametrach przeprowadzonych testów. Baza danych materiałów zawiera wybrane informacje z bazy
pomiarów i dodatkowe dane opisujące materiał.
Programowanie przebiegu testu odbywa się w urządzeniu lub w niezależnym arkuszu kalkulacyjnym, co w powiązaniu ze wsadowym sposobem
realizacji testów, doborze podstawowych rozkazów wykonywanych przez
urządzenie, rozwiązaniami konstrukcyjnymi pieca grzewczego umożliwia
generowanie własnych testów o programowanych zmianach naprężenia i temperatury, w tym testów odtwarzających rzeczywiste warunki funkcjonowania
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elementów maszyn pracujących w podwyższonej temperaturze i zwiększonym ciśnieniu.
Adekwatna symulacja różnych obciążeń elementów maszyn umożliwia
prowadzenie prac badawczych nad nowymi metodami przyspieszonych badań materiałów oraz predykcją czasu do uszkodzenia krytycznych elementów
maszyn.
Urządzenie zostało nagrodzone w międzynarodowych i krajowych konkursach rozwiazań innowacyjnych (12th International Innovation Exhibition,
Zagrzeb, Croatia, 18 October 2014, Gold Medal, Device for creep tests at uniaxial tension. Wyróżnienie w konkursie Innowacje 2014 za Wielofunkcyjne
urządzenie do badań pełzania w podwyższonych temperaturach; Technicon Innowacje – 10 Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji, Gdańsk
24.10.2014).
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Aparatura i urządzenia pomiarowe
do oceny jakości materiałów i produktów
Celem opisanych w rozdziale prac było opracowanie zaawansowanych
technicznie urządzeń do badań identyfikacyjnych, testowych i certyfikacyjnych, głównie w przemysłach: chemicznym, biotechnologicznym, energetycznym, maszynowym, lotniczym, petrochemicznym, budowlanym.
Zaprezentowaną grupę urządzeń otwiera mikroskop sił atomowych
(AFM) przystosowany do pomiaru właściwości sprężystych w skali nanometrycznej1. Podstawową metodą oceny sprężystości materiałów i struktur
nanometrycznych jest nanoidentacja. Mikroskop sił atomowych z obrazowaniem fazowym stwarza nowe możliwości w zakresie wyznaczania właściwości
sprężystych materiałów. Potwierdzona badaniami weryfikacyjnymi uzyskiwana dokładność zbudowanego mikroskopu pozwala także na prowadzenie
prac w zakresie pomiarów materiałowych obejmujących obrazowanie nanoskopowych struktur z powtarzalnym, dzięki opracowanej metodzie korekcji
nieliniowości wychyleń piezoskanera, wyborem obszaru charakteryzacji badanego obiektu.
Kolejne urządzenie jest przykładem ciągłego monitorowania procesu
technologicznego – wykonuje pomiary on-line zawartości węgla w stałych

„Aparatura skaningowych mikroskopów próbkujących”. Raport końcowy z realizacji zadania
badawczego w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego
zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, Radom
2013.
1
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produktach spalania2. Urządzenie monitoruje w sposób ciągły zawartość
węgla w popiele pochodzącym z kotła energetycznego opalanego węglem
kamiennym. Zastosowana kolorymetryczna metoda pomiaru jest bardziej
bezpieczna i mniej kłopotliwa eksploatacyjnie w porównaniu z powszechnie
wykorzystywanymi w elektrowniach węglowych metodami rentgenowskimi.
Innym urządzeniem do prac eksperymentalnych związanych z jakością
produktów jest aparatura do pomiaru konsystencji smarów plastycznych na
podstawie miary penetracji definiowanej jako zagłębienie znormalizowanego
stożka penetracyjnego w badanym produkcie3. Opracowano kilka wariantów
urządzenia, które zostało zastosowane w kilkudziesięciu zakładach przemysłowych i jednostkach badawczych.
Jednym z typów badań oceny jakości jest testowanie zgodności z wymaganiami normatywnymi. Urządzeniami do takich badań są specjalne komory klimatyczne wytwarzające regulowane środowisko prowadzenia testów4.
Zaproponowana modułowa konstrukcja komór, na którą składają się moduły
regulacji wartości elementów macierzy wymuszeń przykładanych do badanego obiektu (temperatura, wilgotność, gazy środowiska testów) oraz moduły
pomiaru i monitorowania odpowiedzi obiektu, umożliwia efektywną budowę
aparatury testowej i certyfikacyjnej.

„Metody i urządzenia do pomiarów on-line składu lotnych i stałych produktów spalania”. Raport
końcowy z realizacji zadania badawczego w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy
wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji –
PIB w Radomiu, Radom 2013.
3
„Systemy testowania właściwości eksploatacyjnych środków smarowych”. Raport końcowy z realizacji zadania badawczego w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania
technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, Radom 2013.
4
„Specjalizowane urządzenia do badań atestacyjnych o regulowanych charakterystykach środowiska procesowego”. Raport końcowy z realizacji zadania badawczego w ramach Programu Strategicznego
pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut
Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2013.
2

2.1.

Mikroskop sił atomowych z układem korekcji
nieliniowości piezoskanera oraz układem
obrazowania fazowego

Mikroskop został opracowany i wykonany w zadaniu badawczym pt.:
„Aparatura skaningowych mikroskopów próbkujących” Programu Strategicznego przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego
oraz Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu [1]. Głównym kryterium przy opracowaniu mikroskopu sił atomowych była prostota obsługi przy
zachowaniu wysokich parametrów pomiarowych [2]. Zastosowano modułowość rozwiązań mechanicznych, sterowania i oprogramowania, co umożliwia wprowadzanie zmian i modyfikacji rozszerzających zakres zastosowań
urządzenia. Zmiany takie wynikają z doświadczeń zebranych w trakcie użytkowania prototypów urządzeń i ukierunkowane są na lepsze dostosowanie
mikroskopu do obiektów badań.
Charakteryzacja precyzyjnych części maszyn wymaga skanowania
względnie dużych powierzchni przy mniejszym znaczeniu rozdzielczości pionowej. Osiąga się to poprzez zwiększenie długości piezorurki i tym samym
rozszerzenie zakresu skanowania wzdłuż osi poziomych x i y. Problemem,
szczególnie dla piezorurek o długościach przekraczających 1.5’’, jest ich nieliniowość. Stąd konieczność wprowadzenia do mikroskopu modułu korekcji
nieliniowości piezoskanera, zapewniającego poprawność odwzorowania dużych powierzchni.
Zastosowanie mikroskopu AFM do charakteryzacji obiektów o niejednorodnej strukturze reologicznej odbywa się często z wykorzystaniem obrazowania fazowego. Stąd, kolejnym ulepszeniem mikroskopu jest moduł zaawansowanego obrazowania z wykorzystaniem pomiaru amplitudy i fazy
składowych harmonicznych sygnału pochodzącego z sondy pracującej w trybie kontaktu przerywanego. Moduł polepsza jakość pomiarów właściwości
lepko-sprężystych takich struktur jak, materiały kompozytowe czy obiekty
biologiczne.
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Ogólny opis mikroskopu AFM
Mikroskop sił atomowych AFM (rys. 2.1.1). składa się z trzech zasadniczych części: głowicy pomiarowej, elektronicznego układu sterowania oraz
oprogramowania zewnętrznego komputera PC.

Rys. 2.1.1. Mikroskop sił atomowych AFM: 1 – głowica pomiarowa, 2 – elektroniczny układ sterowania,
3 – komputer PC z dedykowanym oprogramowaniem, 4 – monitor, 5 – panel operatorski

Głowica pomiarowa jest częścią aparatury, w której umieszczona jest badana próbka, skaner, wzmacniacze pomiarowe, konwertery prądu czterosegmentowej fotodiody oraz układ wstępnego zbliżania próbki do sondy pomiarowej (rys. 2.1.2a). Zespół pomiarowy głowicy (rys. 2.1.2b) zawiera moduły:
fotodiodę, laser półprzewodnikowy, kamery obserwacyjne oraz układ pozycjonowania fotodiody i układ naprowadzania wiązki lasera.
a)

b)

Rys. 2.1.2. Widok bryłowego modelu głowicy mikroskopu AFM (a) oraz zespołu pomiarowego (b). 1 – zespół
pomiarowy, 2 – wymienny moduł AFM/STM, 3 – stolik XY, 4 – skaner, 5 – podstawa

2. Metody i aparatura do badań materiałowych

61

Zespół pomiarowy głowicy posiada dwa stopnie swobody w prostopadłych kierunkach płaszczyzny poziomej. Holder mikroskopu AFM pozostaje
nieruchomy względem próbki, a wszelkie ruchy ustawcze wykonuje zespół
pomiarowy. W celu utrzymania kompaktowych wymiarów zespołu tor promienia lasera został załamany z zastosowaniem zwierciadła płaskiego ogniskującego wiązkę lasera na ostrzu sondy pomiarowej (cantilevera). Dwa stopnie swobody zespołu umożliwiają naprowadzenie wiązki lasera na cantilever
(rys. 2.1.3a).
Fotodioda posiada także dwa, niezależne od zespołu pomiarowego, stopnie swobody umożliwiające naprowadzanie elementu światłoczułego na odbitą od cantilevera wiązkę światła laserowego. Przemieszanie głowicy i fotodiody zrealizowano za pomocą miniaturowych śrub mikrometrycznych.
Zamknięcie mechanizmów pozycjonujących zrealizowano z zastosowaniem sprężyn naciągowych. Precyzyjne prowadzenie wózków głowicy (zawierających mocowanie cantileverów) zapewniono poprzez zastosowanie miniaturowych, bezluzowych liniowych łożysk wałeczkowych. Dla uniknięcia
wpływu ruchów powietrza przestrzeń pomiarową zabudowano wewnątrz
głowicy, bez możliwości bezpośredniego podglądu próbki i końcówek skanujących. W celu obserwacji procesu skanowania i wykonania precyzyjnych
ruchów ustawczych zastosowano podgląd z wykorzystaniem dwóch miniaturowych kamer CCD.
a)

b)

Rys. 2.1.3. Widok elementów wewnątrz zespołu pomiarowego mikroskopu (a) oraz zespołu skanera z modułem
piezorurki (b): 1 – laser, 2 – uchwyt ze zwierciadłem, 3 – wahacz fotodiody, 4 – wózek głowicy
z cantileverem

Zespół pomiarowy umieszony jest na zespole skanera (rys. 2.1.3b). Strukturę skanera tworzą: wymienny układ rurki piezoelektrycznej, układ motoreduktora, trawers. Układ rurki piezoelektrycznej służy do dokładnego pozy-
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cjonowania badanej próbki materiału. Rurka zabudowana jest na cokole, wewnątrz tulei spełniającej rolę osłony mechanicznej. Piezorurka zakończona jest
stolikiem magnetycznym do mocowania próbek. Uchwyt układu piezorurki
umożliwia zastosowanie wymiennych rurek piezoelektrycznych o różnych
długościach.
W układzie zbliżania wstępnego skanera zastosowano popychaczowy
mechanizm mimośrodowy, w którym następuje zamiana obrotowego ruchu
mimośrodu na postępowy ruch popychacza. Podzespoły skanera zamocowano
do skręcanej skrzynkowej obudowy zapewniającej odpowiednią sztywność
i ochronę mechaniczną precyzyjnego układu skanera. Jako element napędowy wykorzystano silnik skokowy współpracujący z miniaturową przekładnią
falową i mimośrodem.
Elektroniczny układ sterowania mikroskopem tworzą moduły umieszczone w kasecie z magistralą komunikacyjną VME (Sterownik) oraz panel
operatorski. Panel operatorski ma za zadanie ułatwiać użytkownikowi proces
regulacji układów optycznych mikroskopu. Zobrazowanie parametrów tego
procesu odbywa się przy pomocy dotykowego wyświetlacza LCD pracującego
niezależnie od komputera PC.
Moduły sterownika spełniają następujące funkcje:
–– regulatora proporcjonalno-całkującego zapewniającego utrzymanie odległości sonda–próbka (w skali atomowej) w czasie trwania procesu skanowania,
–– sterownika nadrzędnego i komunikacyjnego zawierającego układ programowalny FPGA, oraz 32-bitowy mikroprocesor z peryferiami,
–– wzmacniacza wysokiego napięcia zapewniającego sterowanie piezoceramicznego skanera rurkowego napięciami ±225 V (dla poszczególnych,
czterech segmentów rurki oraz wewnętrznej jej powierzchni odpowiedzialnej za przesunięcie w kierunku osi Z).
W pętli regulatora proporcjonalno-całkującego, ze względu na współpracę układów elektronicznych z układami mechanicznymi, takimi jak: rurka skanująca, beleczka pomiarowa, układ „dźwigni optycznej” zastosowano
układ sprzężenia zwrotnego o parametrach regulowanych w szerokim zakresie wartości wzmocnienia i stałej czasowej. Pętla wykorzystuje 12-bitowe
drabinki oporowe (AD7547), dzięki którym udało się uzyskać dynamikę regulacji wzmocnienia na poziomie 72 dB i regulację stałej czasowej w zakresie
od 10 s do 400 ms. W skład regulatora wchodzą również: układy różnicowych wzmacniaczy sygnałów wejściowych, układ zadawania parametrów
początkowych skanowania w oparciu o przetwornik D/A (AD669), układ
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wykrywania przekroczenia wartości progowej prądu do sterowania procesem
automatycznego zbliżania oraz układy przełączające i zapamiętujące (AD7512
DI i AD585).
Oprogramowanie mikroskopu Terra AFM, implementowane w zewnętrznym komputerze PC, służy przede wszystkim do analizy i prezentacji uzyskiwanych danych pomiarowych. Poza tym oprogramowanie zawiera wirtualny
model mikroskopu z zestawem zmiennych opisujących aktualny stan urządzenia oraz algorytmy sterujące procesem skanowania.

Układ korekcji nieliniowości piezoskanera
W mikroskopach skaningowych elementem odpowiedzialnym za zbieranie danych z określonego miejsca na próbce w zadanym przez badacza obszarze odpowiedzialny jest piezoskaner. Jest nim zazwyczaj piezoceramiczna
rurka z odpowiednio napylonymi elektrodami (rys. 2.1.4) [3, 4, 5]. Poprzez
doprowadzenie do poszczególnych elektrod napięć skanujących możliwy jest
ruch niezamocowanej części rurki w trzech kierunkach x, y, z.
Zasadniczym problemem jest nieliniowość rurki piezoceramicznej. Element ten charakteryzuje się histerezą, nieliniowością samoistną, efektem powolnego dochodzenia do pełnego wychylenia oraz podlega procesowi starzenia. Opisanie tych właściwości teoretycznie jest niezmiernie trudne, gdyż
zależą one od wielu czynników, takich jak: temperatura, wilgotność powietrza,
szybkość skanowania, masa próbki, charakterystyka sprzętu elektronicznego,
wzajemne oddziaływanie poszczególnych kwadrantów.

Rys. 2.1.4. Schemat rurki piezoskanera (a) oraz topografia powierzchni testu z widocznymi charakterystycznymi
zagięciami spowodowanymi nieliniowością elementu skanującego (b)

Efektem tych zjawisk jest zniekształcanie uzyskiwanych obrazów
(rys. 2.1.4b) i konieczność wprowadzania układów korekcji nieliniowości piezoskanera, szczególnie w przypadkach potrzeby przeprowadzania
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precyzyjnych pomiarów długości oraz pomiarów w trybach pracy wymagających kompensacji topografii powierzchni próbki, czyli pozycjonowania cantilevera w ściśle określonym punkcie nad powierzchnią próbki.

Metody korekcji nieliniowości piezoskanera
W mikroskopach skaningowych wykorzystuje się zazwyczaj trzy sposoby
korekcji nieliniowości [6–12]:
–– korekcję przez wprowadzenie modelu odwrotnego,
–– korekcję przez wprowadzenie sprzężenia zwrotnego,
–– korekcję programową.
Pierwszym krokiem w korekcji przez wprowadzenie modelu odwrotnego jest znalezienie funkcji odpowiedzi skanera na pobudzenie liniowe H(s).
System komputerowy gromadzi dane uzyskane z pomiarów znanej siatki
wzorcowej. Wyznaczana jest tabela współczynników dopasowujących zebrane dane do rozmiarów siatki wzorcowej. Na jej podstawie znajdowana jest
funkcja H(s). Po tym procesie system może kompensować nieliniowość przez
dostosowywanie napięcia przykładanego do skanera jako odwrotności funkcji
H(s).

Rys. 2.1.5. Korekcja wychylenia piezorurki przez wprowadzenie modelu odwrotnego

Bardziej skomplikowane algorytmy zawierają teoretyczne (matematyczne)
modele nieliniowości skanera służące do wyliczania wartości napięć przykładanych do elektrod rurki skanującej. Z powodu zmiany parametrów rurki piezoceramicznej w czasie stosowanie sterowania przez wprowadzenie modelu
odwrotnego obliczonego teoretycznie nie prowadzi jednak do zadowalających
rezultatów.
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Alternatywnym sposobem korekcji nieliniowości wychyleń piezoskanera
jest wprowadzenie sprzężenia zwrotnego w torach X i Y [9]. W tym przypadku
napięcie generowane przez precyzyjny układ pomiaru wychylenia porównywane jest z aktualnym, odpowiednio wyskalowanym napięciem wzorcowym,
wytwarzanym w układzie generatora napięcia skanującego. Powstający na
skutek porównania tych napięć w komparatorze sygnał błędu podawany jest
do regulatora PID, który steruje wzmacniaczami wysokiego napięcia w torach
X, Y (rys. 2.1.6). Jednakże i to rozwiązanie nie jest pozbawione wad. Zbyt małe
wzmocnienie pętli sprzężenia zwrotnego powoduje niedokompensowanie
regulacji. Ten efekt minimalizuje się przez zmniejszenie szybkości skanowania lub przez zwiększenie wzmocnienia pętli. Większe wzmocnienie w pętli
sprzężenia zwrotnego powoduje jednocześnie większe wzmocnienie szumu
generowanego przez układ pomiaru wychylenia, który z kolei przenosi się
na napięcia skanujące a w konsekwencji na większy szum wychylenia rurki,
pogarszając rozdzielczość mikroskopu.

Rys. 2.1.6. Schemat układu sterowania wychyleniem piezorurki z wykorzystaniem pętli regulacyjnej PID

Efekt działania pętli regulacyjnej przedstawiono na rys. 2.1.7. Widoczna
jest poprawa liniowości oraz niekorzystne rozmycie konturów w porównaniu
z obrazem (a) uzyskanym z wyłączoną pętlą sprzężenia.
Kolejną metodą jest korekcja przy pomocy oprogramowania kalibracyjnego (rys. 2.1.8). W metodzie tej wykorzystuje się specjalne siatki kalibrujące.
System mikroskopu gromadzi, w postaci macierzy, dane uzyskane podczas
skanowania o znanej charakterystyce.
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Rys. 2.1.7. Obrazy uzyskane bez pętli sprzężenia zwrotnego (a), oraz z działającym układem sprzężenia (b) [9]

Rys. 2.1.8. Programowa korekcja nieliniowości skanera

Przy pomocy uzyskanej w ten sposób macierzy współczynników obrazy zebrane podczas sesji pomiarowych mogą podlegać programowej korekcji. Rozwiązania programowe są proste i tanie, ale ich wadą jest ograniczony
stopień kompensacji nieliniowości skanera. Skuteczność tej metody zależy
bowiem od szybkości i kierunku skanowania oraz położenia obszaru skanowania względem środka maksymalnego dla danej rurki obszaru skanowania.
W rezultacie korekcja działa poprawnie dla warunków skanowania, jakie ustawione były podczas kalibracji. Każdorazowo gdy warunki pomiaru ulegają
zmianie, system powinien być rekalibrowany. W systemach wyposażonych
tylko w ten rodzaj korekcji zachowanie układu może różnić się od liniowego
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nawet o 10% [12]. Dla małych zakresów skanowania różnica ta jest często niezauważalna dla operatora.

Korekcja sprzętowo-programowa
Opisane metody posiadają wady, które mogą być wyeliminowane poprzez
zastosowanie systemu cyfrowego, realizującego tzw. korekcję sprzętowo-programową. W opracowanej metodzie (rys. 2.1.9) pierwszym etapem jest
wyznaczenie współczynników korekcyjnych na podstawie danych pochodzących z układu pomiaru rzeczywistego wychylenia skanera, zapamiętaniu ich
w pamięci komputera, przeliczeniu, a następnie wyświetleniu skorygowanego
obrazu topograficznego. Otrzymane w ten sposób współczynniki wykorzystywane są do korekcji wychylenia w następnym procesie skanowania.

Rys. 2.1.9. Programowo-sprzętowa korekcja nieliniowości skanera

Powstały w ten sposób zbiór współczynników dla różnych szybkości i obszarów skanowania jest modyfikowany w razie potrzeby podczas każdego
procesu skanowania. Dzięki temu urządzenie staje się samokompensującym
układem, a zastosowana metoda nie obniża szybkości skanowania – przy wykorzystaniu sprzętowych rozwiązań przetwarzania równoległego – i zachowuje wysoką rozdzielczość pomiarów. System cyfrowy, który realizuje opisaną
metodę korekcji, został zbudowany w oparciu o szybkie 100 MHz, 16-bitowe
przetworniki A/D oraz układ programowalny FPGA serii Virtex firmy Xilinx.
W układzie FPGA zaimplementowane zostały odpowiednie algorytmy.
Jako sensor wychylenia zastosowano element indukcyjny w postaci
niewielkiej cewki zbliżonej do masywnego aluminiowego elementu
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umocowanego na końcu rurki skanującej (rys. 2.1.10). Na skutek powstawania
prądów wirowych następuje utrata energii z cewki, w wyniku czego zmniejsza się napięcie na tym elemencie. Ponieważ dane odczytywane z czujników
wychylenia mogą być zniekształcone szumem termicznym, przed ich analizą
konieczne jest ich od filtrowanie.
a)

b)

Rys. 2.1.10. Sensor wychylenia piezoskanera: widok pojedynczej cewki (a) i zespół cewek umocowanych na
końcu piezorurki (b)

Zaprojektowany układ korekcji wychylenia piezoskanera zawiera algorytmy filtracyjne – uśrednianie i dominantę. Przy uśrednianiu liczona jest średnia arytmetyczna z serii odczytów wychyleń piezorurki. Dane wskazujące
na wychylenie mniejsze od poprzedniego położenia, podobnie jak i te wskazujące na jego nietypowy wzrost, są korygowane. W przypadku dominanty
przyjmowane są wartości najczęściej występującej w serii danych odczytanych
z czujników wychylenia, co pozwala na oczyszczenie danych z przypadkowego szumu.
Opracowany układ korekcji nieliniowości rurki piezoelektrycznej został wbudowany w mikroskop TERRA AFM. Zastosowanie w mikroskopie
szybkich przetworników A/D zarówno w module pętli sprzężenia zwrotnego, jak i w module detekcji przemieszczeń piezoskanera, przy jednoczesnej
ograniczonej względami fizycznymi maksymalnej prędkości poruszania się
piezoskanera, pozwala na ograniczenie wpływu nieliniowej zależności wychylenia piezorurki od przyłożonego napięcia poprzez uzależnienie momentu
kolejnych odczytów wartości pomiarowych od faktycznej pozycji elementu
skanującego. W ten sposób możliwe jest prawie całkowite wyeliminowanie
wpływu zarówno nieliniowości, jak i histerezy piezoskanera na dane uzyskiwane w pojedynczej linii pomiarowej (rys. 2.1.11).
Po wybraniu przez użytkownika obszaru skanowania oraz określeniu
liczby punktów pomiarowych, a także prędkości oraz kierunku poruszania
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się piezoskanera, obliczane są wartości napięć dla przetworników D/A odpowiedzialnych za ustawienie wielkości wzmocnienia oraz położenia początkowego piezoskanera w torach X,Y. Następnie obliczana jest częstotliwość taktowania przetworników D/A. Dodatkowo z modułu sterownika przesyłane
są do modułu korekcji i detekcji położenia piezoskanera informacje dotyczące
liczby punktów odczytu i odpowiadające im wzorcowe wychylenia piezoskanera. W momencie gdy czujnik położenia wskaże na wychylenie, w którym
ma nastąpić odczyt kanałów pomiarowych, transmitowany jest odpowiedni
sygnał do modułu pętli sprzężenia zwrotnego, wymuszający odczyt danych
z aktywnych kanałów przez przetworniki A/D. Dane te są umieszczane
w kolejce FIFO (First In, First Out), a następnie, po zakończeniu ruchu wzdłuż
linii pomiarowej przesyłane do modułu sterownika, skąd są transmitowane
do komputera PC odpowiedzialnego za akwizycję obrazów. W zależności
od wielkości badanego obszaru możliwa jest regulacja wzmocnienia sygnału
z czujników położenia, co pozwala na zwiększenie ich dokładności.
a)

b)

Rys. 2.1.11. Porównanie obrazów próbki testowej (TGQ1, NT-MDT) uzyskanych przy skanowaniu bez korekcji
nieliniowości piezoskanera (a) oraz z korekcją sprzętowo-programową (b)

W czasie wykonywania algorytmu kontroli położenia piezorurki niezbędne jest również dobranie częstotliwości taktowania przetworników D/A tak,
aby zapewnić płynny i jednostajny przyrost napięć na okładkach piezorurki,
odpowiedzialnych za jej wychylenie. Rozpoczęcie ruchu rurki wzdłuż „szybkiej linii pomiarowej” (X) następuje dopiero po zapewnieniu, że rzeczywiste
wychylenie rurki w kierunku „wolnej” osi (Y) jest równe wychyleniu teoretycznemu, odpowiadającemu równomiernemu rozkładowi kolejnych linii
pomiarowych w odstępach wskazanych przez użytkownika podczas wyboru
badanego obszaru i jego rozdzielczości. Również podczas ruchu piezoskanera
w kierunku linii pomiarowej (X) następuje monitorowanie wychylenia wzdłuż
osi Y i w przypadku stwierdzenia jego nieprawidłowości poziom podawanego
napięcia na okładki rurki ulega korekcji.
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Rys. 2.1.12. Dwa obszary skanowania, z których jeden został wybrany i powiększony z obszaru 1,75 µm x1,75 µm

Ważną funkcjonalną cechą mikroskopu jest możliwość wybierania i powiększania interesujących fragmentów badanej próbki z aktualnie wyświetlanego obszaru. Istota tego procesu polega na tym, aby wybrany do powiększenia fragment rzeczywiście odpowiadał ponownie skanowanemu obszarowi.
Potwierdzeniem tego faktu, co w konsekwencji dowodzi poprawności działania układu korekcji, jest sekwencja następujących po siebie skanów zaprezentowana na rys. 2.1.12 [14].

Układ obrazowania z użyciem wyższych harmonicznych
Podstawowym trybem pracy mikroskopu Terra AFM jest tryb kontaktowy, w którym dochodzi do bezpośredniego kontaktu ostrza z próbką. Ten
sposób pracy jest najprostszy w realizacji, ale posiada kilka wad. W wyniku
skanowania, na skutek fizycznego kontaktu może dojść do uszkodzenia próbki. Dotyczy to przede wszystkim miękkich próbek, np. preparatów biologicznych. Następną niedogodnością są tzw. skoki ostrza. Podczas skanowania na
skutek tarcia ostrza o powierzchnię badanej próbki sonda ulega naprężeniu
w kierunku zgodnym z kierunkiem skanowania. Gdy siły z nim związane
staną się większe niż tarcie, następuje gwałtowny skok ostrza, co na obrazie
uwidacznia się jako stopień.
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Rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie trybu kontaktu przerywanego (tapping mode) [15–22]. W tym trybie sonda pomiarowa wzbudzana jest w oscylacje o amplitudzie od kilku do kilkudziesięciu nanometrów
i częstotliwości zdeterminowanej przez jej właściwości mechaniczne. Sondę
pomiarową umieszcza się najczęściej na dodatkowym elemencie piezoceramicznym. Do jego okładek podłączony jest sygnał z precyzyjnego i stabilnego
generatora sinusoidalnego nastrojonego na częstotliwość rezonansową drgań
własnych sondy. Podczas pracy sonda wprowadzana jest w drgania o częstotliwości zbliżonej do jej częstotliwości rezonansowej i delikatnie opukuje
badaną powierzchnię. Kontakt z powierzchnią powoduje zmianę amplitudy
i fazy drgań. Drgania są detekowane z wykorzystaniem układu optycznego,
w którym wiązka z lasera odbijana jest od cantilevera i trafia do czteropolowej
fotodiody (rys. 2.1.13). Podczas przesuwania się cantilevera wzdłuż badanej
powierzchni amplituda drgań jest utrzymywana jako wartość zadana poprzez
regulator (PID Regulator), który ustala położenie cantilevera względem powierzchni. W ten sposób sygnał sprzężenia zwrotnego odzwierciedla topografię badanej powierzchni. Oddziaływanie pomiędzy ostrzem cantilevera
a badaną próbką jest nieliniowe.

Rys. 2.1.13. Schemat blokowy układu wzbudzania i cyfrowej detekcji amplitudy drgań sondy pomiarowej

Konsekwencją jest pojawianie się w sygnale drgań składowych o częstotliwościach harmonicznych [23, 24]. Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałami
wzbudzania i odpowiedzi drgającego cantilevera zależy do dyssypacji energii w czasie kontaktu ostrze–próbka [23–26]. Wielkość rozpraszanej w próbce
energii odpowiada właściwościom mechanicznym próbki, takim jak lepkość
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i sprężystość [27]. Analizy teoretyczne wykazują, że informacja o właściwościach sprężystych badanej próbki zawarta jest w wyższych harmonicznych
sygnału o częstotliwości drgań własnych cantilevera [28].
W każdym cyklu drgań ostrze cantilevera oddziałuje na próbkę i przeciwnie – próbka działa na ostrze. Pojawiają się siły przyciągające i odpychające.
W momencie rozdzielania ostrza i próbki są to siły przyciągania. Natomiast
w czasie kontaktu ostrza z próbką są to siły odpychające. Ponieważ oddziaływanie ostrze–próbka jest nieliniowe i okresowe w sygnale drgań cantilevera
generowane są wyższe harmoniczne. Siły przyciągające i odpychające mają
w przybliżeniu przebieg sinusoidalny. Długość okresu drgań i tym samym
czas trwania kontaktu ostrza z próbką determinują zawartość harmonicznych.
Krótszy czas kontaktu powoduje zwiększenie ich amplitudy [23, 29].
Klasyczne metody pomiarowe wykorzystywane w komercyjnych mikroskopach AFM pozwalają jedynie na określanie amplitudy i fazy składowej
podstawowej sygnału drgań cantilevera. Informacja o składowych wyższych
rzędów odpowiadająca właściwościom mechanicznym badanej próbki jest
tracona. W mikroskopie Terra AFM zastosowano autorską metodę detekcji synchronicznej z wykorzystaniem transformaty Fouriera, która pozwala
na jednoczesny odczyt wartości amplitudy i fazy wyższych harmonicznych
[30, 31]. Prowadzi to do uzyskiwania informacji o właściwościach mechanicznych badanych próbek.
Z powodu niskiej wartości stosunku sygnału do szumu w typowych
układach detekcji ze wzmacniaczami homodynowymi (wzmacniacz lock-in)
większość prac dotyczących analizy wyższych harmonicznych w mikroskopach AFM skupia się na wykorzystywaniu specjalnych cantileverów wzmacniających efekt występowania wyższych harmonicznych [23], cantileverów
skrętnych [24], sterowania konwencjonalnych cantileverów sygnałami o częstotliwości niższej niż częstotliwość rezonansowa [33]. Jedynie w pracy [32]
zademonstrowano możliwość obrazowania wyższych harmonicznych przy
zastosowaniu klasycznego cantilevera. Użyto tam sondy o niskiej częstotliwości rezonansowej i przedwzmacniacza fotodiody o ograniczonym paśmie
przenoszenia do otrzymywania następujących po sobie obrazów wyższych
harmonicznych.
W opracowanej autorskiej metodzie uzyskuje się z dużą szybkością
i dobrym stosunkiem sygnału do szumu informacje o wartości amplitudy
i fazy składowych harmonicznych sygnału pochodzącego z oscylującej sondy. Klasyczne układy detektorów potrzebują do tego czasu rzędu kilku okresów drgań. Ich wadą jest również właściwość układu wzmacniacza lock-in
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polegająca na tym, że w celu odtworzenia amplitudy i fazy należy zastosować
filtr dolnoprzepustowy, który wprowadza pewne opóźnienie. Z tych względów klasyczne układy detektorów i wzmacniaczy homodynowych mają ograniczone pasmo i są nieodpowiednie do szybkiego obrazowania [34].

Metoda detekcji synchronicznej
W opracowanym układzie detekcji (rys. 2.1.13) sygnał wzbudzający drgania sondy generowany jest przez układ bezpośredniej syntezy cyfrowej DDS
(Analog Device AD9854) o częstotliwości zegara wewnętrznego wynoszącej
300 MHz i 48-bitowym programowalnym rejestrze częstotliwości. Ten sam
sygnał jest dostarczany ponownie do wewnętrznego szybkiego komparatora (wartość średniokwadratowa jittera 3 ps) układu DSS w celu wytworzenia sygnału zegarowego. Jest on podawany do układu pętli fazowej PLL (On
Semiconductor FS7145) w celu zwiększenia o kilkadziesiąt do kilkuset razy
częstotliwości. Wyjście układu PLL steruje wejście zegarowe przetwornika
analogowo-cyfrowego (Analog Devices AD9446), przetwarzającego sygnał
z czteropolowej fotodiody PSD Diode (Advanced Photonix API SD085-23-21021). W torze tego sygnału znajdują się dwa niskoszumowe wzmacniacze
operacyjne (Analog Devices ADA4852; szum1,6 pA Hz-1/2, pasmo 236 MHz)
oraz przetwornik prądu na napięcie o regulowanym wzmocnieniu i programowalnym filtrze – Anti-Aliasing Filter (Analog Devices ADRF6510).
Z przetwornika ADC przetworzony na postać cyfrową sygnał trafia do układu
FPGA (Xilinx Virtex-5), gdzie w czasie rzeczywistym obliczana jest dyskretna
transformata Fouriera (DFT) dla danej częstotliwości:
			
N −1
  2π nm 
 2π nm  
X ( m ) = ∑ x ( n ) cos 
(2.1.1)
 − j sin  N  
N



n =0
 
Wartość zespolona transformaty przetwarzana jest na wartości amplitudy
A(m) i fazy F(m):
2
						
A( m ) = X re2 ( m ) + X im
(m)
						

 X (m) 
¦Φ ( m ) = arctan  im

 X re ( m ) 

(2.1.2)
(2.1.3)

gdzie Xre(m) i Xim(m) są odpowiednio rzeczywistą i urojoną częścią X(m),
z wykorzystaniem techniki obliczeń trygonometrycznych (Coordinate Rotation
Digital Computer, CORDIC) [36]. Przetwarzanie części urojonej i rzeczywistej
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następuje równolegle. W każdym cyklu taktującym wartość odczytana z przetwornika analogowo-cyfrowego jest mnożona przez odpowiednią wartość
funkcji sinus (dla części urojonej) oraz cosinus (dla części rzeczywistej). Wykorzystanie wbudowanych w układ FPGA serii Virtex-5 bloków DSP umożliwia również sumowanie poszczególnych iloczynów w tym samym cyklu
zegarowym. Odpowiednie wartości funkcji sinus zostały stablicowane i są
wczytywane do dwuportowego bloku pamięci RAM w momencie konfiguracji układu FPGA. Użycie pamięci dwuportowej umożliwia wykorzystanie
tych samych wartości (ale odpowiednio przesuniętych) jako mnożników dla
części rzeczywistej i urojonej.
Przedstawiony algorytm pozwala uzyskać wartości zespolonych składowych widma sygnału już po dwóch cyklach zegarowych układu FPGA od
zakończenia próbkowania. Natomiast amplituda i faza jest dostępna po około
50 cyklach zegarowych od zakończenia próbkowania. Tak więc informacja
o amplitudzie i fazie jest dostępna w każdym takcie sygnału wzbudzającego
drgania.
Różnica pomiędzy obliczoną wartością amplitudy i wartością zadaną (SP)
jest sygnałem błędu dla regulatora typu PID (PID Regulator).

Eksperymentalna weryfikacja metody detekcji synchronicznej
Do testów rozdzielczości przestrzennej, czułości i dokładności opracowanego systemu wykorzystano próbkę z heksagonalnego kryształu 6H-SIC(0001)
firmy NT-MDT. Próbka posiada kolejno rozłożone uskoki o jednakowej wysokości 0,75 nm odpowiadające połowie stałej sieci krystalicznej 6H-SiC dla
kierunku [0001]. Zastosowany cantilever to Bruker RTESPA o częstotliwości rezonansowej 303,9 kHz i nominalnej stałej sprężystości 40 N/m. Częstotliwość
wzbudzania sondy była powielona w układzie PLL 256 razy, co daje częstotliwość zegara przetwornika ADC i układu FPGA równą 77,8 MHz. Wejściem
regulatora PID był sygnał błędu proporcjonalny do amplitudy pierwszej harmonicznej częstotliwości rezonansowej sondy obliczanej 256-punktową transformatą DFT. Nie stosowano żadnych dodatkowych algorytmów uśredniania.
Uzyskany obraz topografii powierzchni próbki (rys. 2.1.14a) precyzyjnie
odzwierciedla przestrzenny rozkład uskoków próbki oraz rozkład ich wysokości (rys. 2.1.14b).
W rozkładzie wysokości maksima przebiegu odpowiadają uskokom próbki. Wysokość uskoku obliczona jako średnia ze wszystkich pomiarów wynosi
0,75 ±0,03 nm. Wartość ta dobrze odpowiada danym katalogowym podawanym przez producenta próbki.
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Rys. 2.1.14. Topografia powierzchni (a) oraz rozkład wysokości uskoków (b) próbki 6HSIC(0001)
a)

b)

c)

b)

e)

f)

g)

h)

Rys. 2.1.15. Obrazy przesunięcia fazowego dla tej samej próbki referencyjnej uzyskane za pomocą systemu
wyposażonego w moduł detekcji amplitudy i fazy składowych harmonicznych odpowiednio
dla a) pierwszej, b) drugiej, c) trzeciej, d) czwartej, e) piątej i f) szóstej, g) siódmej, h) ósmej
harmonicznej
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Testy obrazowania fazowego przeprowadzono dla próbki referencyjnej
o oznaczeniu PS-LDPE (Veeco). Zbudowana jest ona z mieszanki polistyrenu i poliolefinu tworzących cienką warstwę naniesioną na krzemowe podłoże. Moduł sprężystości polistyrenu wynosi około 2 GPa, a dla poliolefinu
jego wartość wynosi około 0,1 GPa. Uzyskane obrazy kontrastu fazowego
(rys. 2.1.15) potwierdzają poprawność opracowanej metody detekcji amplitudy
i fazy w trybie kontaktu przerywanego.
Obrazy charakteryzują się dobrym kontrastem i wysokim stosunkiem
sygnału do szumu. Pozwalają na rozróżnienie obszarów o różnych modułach
sprężystości [30, 37]. Obrazy dla szóstej (rys. 2.1.15f) i siódmej harmonicznej
(rys. 2.1.15g) pokazują, że różnica fazowa pomiędzy obszarami polistyrenu
i poliolefinu jest większa niż dla klasycznego obrazu fazowego pierwszej harmonicznej (rys. 2.1.15a).

***
Wyposażenie mikroskopu AFM w układ korekcji wychyleń piezoskanera
oraz układ obrazowania składowymi wyższych harmonicznych umożliwia
lepszą charakteryzację badanych struktur i materiałów [1].
Stosowana w mikroskopach skaningowych korekcja nieliniowości piezoelektrycznej rurki korygowana jest zazwyczaj przez wprowadzenie modelu
odwrotnego, przez wprowadzenie sprzężenia zwrotnego w torach X i Y lub
też programowo. Zasadniczą wadą metody modelu odwrotnego są trudności
w wyznaczaniu jednoznaczniej odpowiedzi układu. Wprowadzenie sprzężenia zwrotnego powoduje zmniejszenie szybkości skanowania lub generację
dodatkowego szumu zmniejszającego rozdzielczość. Korekcja programowa
ma z kolei ograniczoną zdolność kompensacji nieliniowości i wymaga kalibracji ze wzorcem przy każdorazowej zmianie warunków skanowania. Przedstawiona sprzętowo-programowa metoda korekcji nie obniża szybkości skanowania i zachowuje wysoką rozdzielczość pomiarów. W metodzie tej tworzony
jest, z wykorzystaniem wyników rzeczywistych pomiarów, zbiór współczynników dla różnych szybkości i obszarów skanowania. Zbiór ten jest modyfikowany w razie potrzeby podczas każdego procesu skanowania, dzięki czemu
dokonywana jest automatyczna korekcja wychylenia piezoskanera. Metoda
poprawia dokładność odwzorowania obiektów, szczególnie w kierunkach X
i Y. Umożliwia wprowadzanie do mikroskopu AFM zaawansowanych trybów
pracy, takich jak mody magnetyczne czy litografia, wymagających kontroli rzeczywistego wzajemnego położenia powierzchni próbki i sondy próbkującej.
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Metoda obrazowania wykorzystująca składowe harmoniczne umożliwia
jednoczesny, synchroniczny pomiar zarówno amplitudy, jak i fazy składowych
harmonicznych sygnału pochodzącego z oscylującej sondy pomiarowej. Wykorzystanie szybkiego przetwornika analogowo-cyfrowego i układu FPGA pozwoliło na pomiar amplitudy i fazy w jednym cyklu drgań sondy z dobrym
stosunkiem sygnału do szumu. W porównaniu z innymi metodami detekcji
amplitudy i fazy wartość współczynnika sygnału do szumu oraz szybkość
przetwarzania są wyraźnie wyższe i stanowią istotną zaletę przedstawionej
metody detekcji synchronicznej.
Uzyskiwane obrazy kontrastu fazowego pozwalają na rozróżnianie obszarów próbek o różnych modułach sprężystości. Jednak pełna interpretacja
występującego w nich kontrastu jest trudna ze względu na różnice w dyssypacji energii występującej w czasie kontaktu sondy z powierzchnią próbki.
Wyjaśnienie tego zjawiska może być tematem dalszych prac.
Mikroskop z funkcją pracy w trybie kontaktu przerywanego z analizą
składowych harmonicznych umożliwia obrazowanie delikatnych struktur, bez
ingerencji w ich budowę i minimalizację oddziaływania przyrządu pomiarowego na obiekt badań oraz pozwala na głębszą analizę właściwości mechanicznych badanego materiału.
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2.2.

Metoda i urządzenie do pomiarów on-line zawartości
węgla w stałych produktach spalania

Metodę i urządzenie do pomiaru on-line zawartości węgla w stałych produktach spalania węgla kamiennego w elektrowniach zawodowych opracowano w ramach zadania badawczego pt.: „Metody i urządzenia do pomiarów
on-line składu lotnych i stałych produktów spalania” Projektu Strategicznego.
Metoda wykorzystująca pomiar rozproszonego światła widzialnego realizowana jest w urządzeniu, którego głównym elementem jest strefa Ulbrichta
całkująca rozproszone na próbce popiołu promieniowanie. Urządzenie wyposażono dodatkowo w rozbudowany system wielopunktowego dostępu do
wyników pomiarów, umożliwiający odczyt zawartości węgla w różnych miejscach elektrowni i stanowiący istotną zaletę zwiększającą możliwości wdrożenia urządzenia w elektrowniach węglowych.
Odzyskanie energii w kotle z paliwa stałego zależy w dużym stopniu od
właściwej technologii spalania. Sprawność nowoczesnych kotłów pyłowych
jest wysoka i wynosi powyżej 90%. Jest ona tym większa, im lepiej jest zorganizowane spalanie. Dobra organizacja spalania polega na właściwym doborze
ilości powietrza i koncentracji strumienia masy paliwa do poszczególnych palników. Zależność ta określana jest przez tak zwany współczynnik nadmiaru
powietrza λ. Dla kotłów pyłowych wartość współczynnika zwykle utrzymywana jest w przedziale 1,1÷1,3. Paliwo, czyli zmielony węgiel kamienny wraz
z powietrzem, dostarczane jest do palników komory spalania. Konstrukcja
palników jest tak zaprojektowana, żeby doprowadzić do równomiernego rozłożenia paliwa w przestrzeni komory spalania z jednoczesną równą dystrybucją powietrza. Dotrzymanie tych warunków prowadzi do zmniejszenia straty
kominowej oraz straty niezupełnego i niecałkowitego spalania.
Podczas spalania węgla kamiennego powstają odpady: żużel, popiół lotny,
spaliny (CO; N2; NOx; SO2; O2; para wodna i in.). Żużel w trakcie procesu
spalania gromadzi się w znajdującej się bezpośrednio pod komorą paleniskową kotła wannie wypełnionej wodą. Z uwagi na to, że w kotle w czasie
pracy utrzymywane jest podciśnienie, odżużlacz posiada specjalne uszczelnienie wodne blokujące dopływ tzw. fałszywego powietrza do spalania. Schłodzony w wannie odżużlacza żużel jest wygarniany łańcuchem do kruszarki
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zabudowanej bezpośrednio pod lejem zsypowym. Zmielony w kruszarce żużel za pomocą eżektora wodnego podawany jest do zbiornika pompowni
bagrowej, a stamtąd pompami bagrowymi w postaci pulpy wodnej kierowany
jest na składowisko mokre. W żużlu kontrolowana jest zawartość części palnych. Próbki pobierane są ręcznie bezpośrednio z odżużlacza. Zwykle zawartość części palnych wynosi ok. 0,5÷3% m/m. Podwyższona zawartość części
palnych świadczy o grubym przemiale węgla.
Lotny popiół jest oddzielany ze spalin opuszczających kocioł w strefach
elektrofiltrów. Zapylenie spalin przed elektrofiltrem wynosi 10÷20 g/Nm3,
a w niektórych przypadkach maksymalna wartość zapylenia wynosi 26 g/Nm3.
Najczęściej elektrofiltr posiada 3 rzadziej 4 strefy separacji popiołu ze strugi
spalin. Schemat instalacji separacji lotnych popiołów ze strumienia produktów spalania paliw konwencjonalnych przedstawiono na rys. 2.2.1. Sprawności
odpylania spalin nowoczesnych elektrofiltrów są bardzo wysokie. Normą jest
otrzymywanie zapylenia spalin za elektrofiltrem na poziomie 50 mg/Nm3 lub
30 mg/Nm3. Zasada działania elektrofiltra polega na oddziaływaniu pola elektrostatycznego na przepływającą między elektrodami zapyloną strugę spalin.
Naelektryzowane cząsteczki popiołu przylegają do elektrod zbiorczych, z których usuwane są za pomocą strzepywaczy do lejów zabudowanych bezpośrednio pod komorami elektrofiltra. Dalej popiół w stanie suchym transportowany
jest do zbiorników. Dotyczy to popiołu o zawartości części palnych do 5%
m/m. Popiół o większej zawartości części palnych razem z żużlem transportowany jest na składowisko żużla i popiołu [1].
Ocenę jakości procesu spalania pyłu węglowego w kotle najlepiej prowadzić w warunkach eksploatacyjnych w oparciu o znajomość składu produktów spalania. W tym celu korzysta się z wyników analizy składu chemicznego
spalin oraz analizy pobranych próbek popiołu lotnego. Otrzymane wyniki
pozwalają na wyznaczenie optymalnej dla danego paliwa wartości współczynnika nadmiaru powietrza, jak również zawartości części palnych w popiele
lotnym mieszczących się w dopuszczalnym przedziale. W elektrowniach opalanych pyłem węgla kamiennego lub brunatnego zazwyczaj pomiar zawartości
części palnych w wypadach paleniskowych dokonywany jest w laboratorium
chemicznym metodą polegającą na automatycznym, ilościowym spaleniu
próbki popiołu w strumieniu tlenu w temperaturze 1450°C. Miejscem poboru
próbki popiołu są najczęściej kanały odprowadzania popiołów do zbiorników
lub leje elektrofiltra.
Pomiar laboratoryjny zawartości węgla w popiele trwa jednak zbyt długo
i trudno jest skorelować uzyskane wyniki z warunkami pracy kotła, a tym
samym nie jest możliwe bieżące korygowanie parametrów technologicznych procesu spalania. Poza tym jest to pomiar obarczony znacznym błędem
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Rys. 2.2.1. Schemat instalacji separacji stałych i gazowych produktów spalania ze strumienia produktów spalania
paliw konwencjonalnych w kotłach energetyki zawodowej

wynikającym z braku możliwości pobrania próbki reprezentatywnej. W lejach elektrofiltra następuje znaczne rozwarstwienie popiołu oraz powstawanie
nawisów i złogów popiołu na ścianach. Znaczny upływ czasu od momentu
poboru próbki (minimum 1 dzień) do uzyskania wyniku oraz brak korelacji
pobranej próbki z wartościami parametrów pracy kotła nie daje możliwości
aktywnego sterowania i optymalizacji procesu spalania. Ponadto wynik zawartości części palnych uzyskany po upływie przynajmniej jednego dnia można tylko wykorzystać do podjęcia decyzji, gdzie należy skierować popiół: czy
do sprzedaży, czy na składowisko. Dla prowadzenia efektywnej eksploatacji
potrzebna jest możliwość ingerencji w proces spalania w celu utrzymania parametrów popiołu na właściwym dopuszczalnym poziomie. Taka możliwość
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istnieje pod warunkiem posiadania właściwych informacji pochodzących
z efektywnego systemu monitoringu [2].

Metody pomiaru zawartości węgla w lotnych popiołach
Metody stosowane do ustalania zawartości niespalonego węgla w popiele
lotnym klasyfikowane są jako niszczące i nieniszczące. Metody niszczące, np.
termograwimetria, są drogie, wysoce skomplikowane, zazwyczaj oznaczenie
jest czasochłonne, a więc mało przydatne w przemysłowych systemach monitoringu on-line. Znajdują jedynie zastosowanie do rutynowych oznaczeń laboratoryjnych. Nie będą one więc szczegółowo analizowane. Skoncentrowano
się natomiast na metodach nieniszczących oraz dających stosunkowo szybko
wynik analizy. W tym celu przeanalizowano metody aktualnie wykorzystywane w stosowanych przemysłowo analizatorach niedopalonego węgla, a następnie dokonano selekcji potencjalnie przydatnych i niestosowanych dotychczas
metod analitycznych.
Metoda rezonansu mikrofalowego
Najczęściej wykorzystywanymi metodami analitycznymi w komercyjnych urządzeniach są metody mikrofalowe. Przykładem urządzenia, w którym wykorzystano metody mikrofalowe, jest aparat firmy Promecon o nazwie
MECONTROL-UBC. Próbka pobierana jest z leja elektrofiltra, a czas analizy
trwa 5–10 minut. Metoda daje możliwość pomiaru węgla w popiele w zakresie stężeń od 0 do 10% m/m. Innym komercyjnym urządzeniem tej klasy
jest przyrząd o nazwie LB 456. Próbka do badań pobierana jest bezpośrednio
z leja elektrofiltra, a sam pomiar trwa od 3 do 4 minut. Dokładny pomiar
dla różnych rodzajów węgla przy jednej kalibracji jest ciągły, automatyczny
i bezobsługowy. Istnieje również możliwość zebrania mierzonej próbki do
badań laboratoryjnych. Również aparat AWP4 do pomiaru wykorzystuje rezonans mikrofalowy, a pobór próbki dokonywany jest bezpośrednio z kanału
spalin. Badanie pozwala na pomiar zawartości niespalonego węgla w zakresie
od 0 do 20% węgla w popiele. Ciągły, automatyczny i bezobsługowy pomiar
pozwala na dostęp on-line do wyników i zdalne diagnozowanie błędów oraz
realizowanie kalibracji. Z kanału spalin pobierana jest również próbka do analizy za pomocą systemu CIFA 350, w którym wykorzystano rezonans mikrofalowy. Podobnie do innych analizatorów, również w tym przypadku pomiar
jest ciągły, automatyczny i bezobsługowy [3].
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Metody rentgenowskie i dielektryczne
Rozwiązaniem stosowanym aktualnie w systemach pomiarowych elektrowni są urządzenia wykorzystujące metody rentgenowskie oraz dielektryczne.
Promieniowanie gamma i parametry dielektryczne do pomiaru węgla w popiele wykorzystuje np. urządzenie SysKon 201. Poboru próbki do analizy, o masie
ok. 10 g, dokonuje się z kanału spalin. Pomiar trwa od 3 do 5 minut i wykrywa
węgiel w popiele w zakresie stężeń od 0 do 16%. Jak w przypadku wszystkich
technik on-line pomiar jest automatyczny, ciągły i bezobsługowy i umożliwia
dostęp do wyników. Minimalna zależność wyników pomiarów od składu chemicznego popiołu pozwala na jednokrotną kalibrację urządzenia, bez konieczności dostosowywania parametrów do rodzaju spalanego węgla [4, 5].
Metoda fotoakustyczna
Sygnał fotoakustyczny generowany jest w wyniku absorpcji przez próbkę umieszczoną w szczelnej komorze wypełnionej gazem (azot, hel) modulowanego promieniowania elektromagnetycznego, którego energia optyczna
ulega przemianie we wnętrzu próbki na ciepło. Fala cieplna, dyfundując na
powierzchnię do otaczającego gazu, wytwarza fluktuacje cieplne o częstotliwości zgodnej z częstotliwością modulacyjną promieniowania i powoduje
zmiany ciśnienia gazu, a w konsekwencji powstanie fali akustycznej, rejestrowanej przez wysoko czuły mikrofon. Efekt fotoakustyczny przy pewnych
parametrach pozwala na oznaczanie niespalonego węgla w popiele lotnym,
w zakresie od 0,1 do 7,0% m/m. Niepewność pomiaru za pomocą efektu fotoakustycznego zależy w dużym stopniu od jednorodności próbki oraz od
jej wymieszania i wielkości cząstek. Niepewność poboru próbki jest szacowana na mniej niż 4% dla typowych próbek popiołu i wzrasta do ponad 10%
dla próbek popiołu o najniższej zawartości węgla. Niepewność pomiaru przy
badaniu efektu fotoakustycznego wynosi poniżej 1% i jest dużo niższa od
niepewności poboru próbki. Metoda fotoakustyczna stanowi więc dogodne
narzędzie analityczne stosowane do badania próbek proszkowych, niemniej
jednak niezbędne jest uwzględnianie podczas pomiaru niekorzystnego stosunku sygnału do szumu. Metoda ta może być więc stosowana jedynie przy
wykorzystaniu nowoczesnych spektrometrów wyposażonych w interferometr
typu step-scan, co znacznie utrudnia jej aplikację w warunkach przemysłowego pomiaru on-line. Istotnym ograniczeniem aplikacji przemysłowej tej metody jest również utrudnione umieszczanie próbki w komorze pomiarowej
wypełnionej gazem obojętnym, a także duża czułość aparatury pomiarowej
na drgania zewnętrzne [6–8].
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Metoda rozproszonego światła laserowego
Metoda polega na badaniu procesu spalania węgla w pionowym piecu
rurowym poprzez pomiar rozproszenia światła laserowego w celu analizy
właściwości cząstek [9, 10]. Poziomo spolaryzowane światło jonowego lasera
argonowego o mocy 25 mW przy długości fali 0,488 µm, zostało rozproszone
i zebrane pod dwoma kątami 0 i 160°. Rozproszenie postępowe przy nachyleniu 0° zostało wykorzystane do oznaczania wielkości cząstek. Rozproszenie wsteczne przy kącie padania światła 160° zostało zanalizowane poprzez
rozdzielenie pionowych i poziomych stanów polaryzacji. Współczynnik tych
dwóch polaryzacji krzyżowych zapewnia niemal liniową korelację z zawartością niespalonego węgla w popiele. Wartość wskaźnika nie zależy od wielkości cząstek. Niemniej jednak stosunkowo złożona procedura pomiarowa
oraz analiza uzyskiwanych danych pomiarowych jest istotnym ograniczeniem
aplikacyjnym.
Metoda rozproszenia odbitego światła widzialnego
Specyfika kolorystyczna popiołów powstających w wyniku spalania węgla jest uzależniona od ilości niespalonego węgla zawartego w produkcie odpadowym. Wrażenie barwy może być wywołane promieniowaniem pochodzącym bezpośrednio od źródła światła widzialnego względnie odbitym od
barwnej powierzchni lub przepuszczonym przez ciała przezroczyste. Efekt
barwy wynika z zabsorbowania części promieniowania widzialnego (światło widzialne jest promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali od
400 do 800 nm) przez badaną próbkę. Do badania próbek materiałów chropowatych oraz proszków najbardziej przydatna jest technika rozproszonego
odbicia. Promieniowanie źródła światła opisuje względna energia emitowana przy każdej długości fali, przedstawiana w postaci widmowego rozkładu
mocy. W wyniku odbicia światła od powierzchni obiektu lub przejścia przez
warstwę obiektu rozkład widmowy promieniowania ulega znacznej zmianie,
tzn. jego gęstość widmowa staje się w pewnych pasmach znacznie mniejsza
niż w innych. Widmo badanego materiału powstaje w wyniku zebrania przez
układ optyczny o odpowiedniej geometrii, promieniowania rozproszonego na
próbce. Na mierzone widma istotny wpływ ma kąt padania wiązki światła,
a także wielkość sfery obejmującej promieniowanie rozproszone [11, 12].
Pomiar tego rozproszenia wykonuje się metodą fotometryczną w zakresie
światła widzialnego (kolorymetria). Wybór tej metody wynika z faktu, iż badane próbki popiołów różnią się głębią szarości uzależnioną od ilości niewypalonego węgla. Ze względu na pylistą postać oraz ciemną barwę badanego
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materiału analitycznego wybrano technikę odbiciową. Podczas prób laboratoryjnych wykorzystano sferę całkującą zamontowaną w komorze pomiarowej
spektrofotometru pracującego w zakresie długości fal od 400 do 800 nm. Sfera
całkująca pozwala na zebranie rozproszonego przez badaną próbkę światła,
a tym samym uzyskiwane wyniki odzwierciedlają rzeczywistą ilość promieniowania odbitego przez próbkę. Rejestrowano następnie krzywe spektralne
będące zależnością stopnia reflektancji od długości fali. Wyniki uzyskane dla
wybranych próbek popiołów przedstawiono na rys. 2.2.2 [13].

Rys. 2.2.2. Porównanie przykładowych krzywych zależności reflektancji od długości fali, wyznaczonych dla
wybranych próbek popiołów zawierających następujące ilości nieopalonego węgla: 1) 2,3% m/m,
2) 2,93% m/m, 3) 4,1% m/m, 4) 5,08% m/m, 5) 13,13% m/m [13]

Zarejestrowane krzywe wskazują, iż zastosowana metoda pozwala na selektywne identyfikowanie próbek różniących się zawartością niewypalonego
węgla, tj. próbki o mniejszej zawartości węgla charakteryzują się wyższą reflektancją, natomiast próbki o wysokiej zawartości węgla niskim poziomem
reflektancji. Niemniej jednak czułość metody uzależniona jest od zakresu
spektralnego promieniowania widzialnego, jakim jest oświetlana próbka. Analiza zarejestrowanych zależności reflektancji od długości fali promieniowania
widzialnego wskazują jednoznacznie, iż największe rozproszenie fali przez
badaną próbkę zachodzi w zakresie od 400 do 440 nm, a więc dla barwy fioletowej oraz niebieskiej. W tym obszarze nie jest możliwe również jednoznaczne
rozróżnienie próbek o różnych zawartościach węgla. Natomiast, jak wynika
z krzywych przedstawionych na rys. 2.2.2, rozproszenie promieniowania czerwonego (o długości fali od 630 nm do 740 nm) jest charakterystyczne dla danej
próbki. Potwierdzeniem tej obserwacji jest również analiza wartości składowej
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chromatycznej „a” wyznaczonej dla poszczególnych próbek popiołowych, na
podstawie modelu barw L*a*b*. Zastosowany model opisu barwy uwzględnia
składową achromatyczną L, charakteryzującą jasność próbki oraz dwie składowe chromatyczne, tj. składową „a” opisującą barwy z obszaru od zieleni
do czerwieni, oraz składową „b” opisującą barwę z obszaru od niebieskiej do
żółtej.
Model CIE Lab w badaniach barwy lotnych popiołów
Model barw CIE Lab został opracowany przez Międzynarodową Komisję
Oświetleniową (Comission Internationale de l’Eclairage). Barwy przedstawione
w modelu CIE Lab odpowiadają punktom tworzącym bryłę przestrzenną
przedstawioną na rys. 2.2.3 [14].

Rys. 2.2.3. Bryła barw w modelowym układzie CIE Lab [14]

Osie a i b są do siebie prostopadłe. Punkt ich przecięcia odpowiada barwie
achromatycznej. Prostopadle do płaszczyzny ab w punkcie barw achromatycznych znajduje się oś jasności barwy L o skali od 0 (czerń) do 100 (biel).
Współrzędne a i b mogą przyjmować zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne.
Dodatnie wartości współrzędnej a określają udział barwy czerwonej, ujemne
– zielonej. Dodatnie wartości współrzędnej b odnoszą się do udziału barwy
żółtej, a ujemne – niebieskiej. CIE Lab stanowi matematyczną transformację
przestrzeni CIE XYZ [14, 15]:
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X, Y, Z – składowe trójchromatyczne barwy, otrzymane przez przekształcenie składowych R (red), G (green), B (blue),
Xo, Yo, Zo – składowe światła białego przyjętego za biel odniesienia.

Funkcja f(t) jest określona w następujący sposób:
		
1
f ( t ) = t 3 dla 			
t > 0, 008856
f ( t ) = 7, 787t +

16
116

dla t ″ 0, 008856

Zależności wiążące wartości L, a, b ze składowymi X, Y, Z są zależnościami
nieliniowymi i uwzględniają właściwości światła oświetlającego. Dla małych
wartości zależności przechodzą w liniowe.
Transformację tę wprowadzono w wyniku badań nad spostrzeganiem
przez oko ludzkie różnic między barwami. Różnica pomiędzy dwiema barwami w przestrzeni Lab ma postać:
∆E = ( ∆L ) + ( ∆a ) + ( ∆b )
			
i jest odległością euklidesową pomiędzy dwoma punktami w przestrzeni trójwymiarowej.
Model Lab, mimo że nie stwarza zupełnie równomiernego rozłożenia
barw w przestrzeni, jest obecnie najpopularniejszym sposobem opisu barwy
i stanowi podstawę współczesnych systemów diagnostyki barw, pozwalającym dodatkowo na uniezależnienie identyfikacji barw od klasy przyrządu
rejestrującego (np. kamery lub spektrometru).
2

2

2
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Pomiar barwy jest metodą wykorzystywaną do opisu jakościowego różnego typu produktów spożywczych (np. oleje roślinne), surowców naturalnych
i materiałów mineralnych (np. węgiel kamienny, pyły wulkaniczne), a także
preparatów farmaceutycznych, gleb i innych próbek środowiskowych [16–19].
Istota metody wskazuje, iż można ją również wykorzystać do badania barwy
lotnych popiołów powstających podczas spalania węgla w kotłach energetyki
zawodowej, która jest uzależniona od składu jakościowego popiołów [20–22].
Wykorzystanie techniki kolorymetrycznej w badaniach barwy lotnych popiołów pozwoliłoby na szybkie pomiary ilościowe, umożliwiające określanie
zawartości niespalonego węgla w lotnych popiołach, który jest jednym z wyznaczników pozwalających na ocenę prawidłowości procesu spalania pyłu
węglowego w konwencjonalnych elektrowniach zawodowych.

Rys. 2.2.4. Zależność pomiędzy zawartością węgla w popiołach a jasnością barwy

Na podstawie uzyskanych wyników badań określane są zależności pomiędzy stężeniem węgla w poszczególnych próbkach i wartościami barw składowych modelu CIE Lab (rys. 2.2.4 i rys. 2.2.5). W celu wykazania zależności
liniowej między tymi wielkościami wyliczono wartości współczynnika regresji
liniowej [23].
Przedstawiona na rys. 2.2.4 zależność parametru L, opisującego jasność
próbki od zawartości węgla w badanych popiołach, charakteryzuje się współczynnikiem regresji r = 0,962. Wartość bezwzględna wyznaczonego współczynnika jest większa od krytycznej wartości wynoszącej 0,75. Potwierdza to
liniową zależność pomiędzy wymienionymi parametrami. Wyznaczona zależność posiada trend malejący, co oznacza, że próbki o większej zawartości
węgla charakteryzują się niższą wartością parametru L. W związku z powyższym istnieje możliwość wykorzystania pomiarów jasności do ilościowego
wyznaczania zawartości węgla w próbce.
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Rys. 2.2.5. Zależność pomiędzy zawartością węgla w popiołach oraz składową barwy a [23]

Zbadano także wpływ zawartości węgla na pozostałe parametry opisujące
barwę próbki, a także wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi parametrami. Wpływ zawartości węgla na składową a, opisującą udział w efekcie
kolorymetrycznym barwy czerwonej i zielonej, przedstawiono na rys. 2.2.5.
Analiza uzyskanych wyników wskazuje, iż na obserwowany wypadkowy
efekt oceny barwy węgla może mieć wpływ składowa opisująca barwę czerwoną, o czym informują dodatnie wartości parametru a. Jednak stosunkowo
niskie wartości tego parametru (maksymalna jego wartość wynosiła 0,5) oraz
współczynnika regresji liniowej r = 0,724, wskazują na znikomy wpływ barwy czerwonej na wypadkową barwę próbki badanego popiołu. Związkiem,
który może być odpowiedzialny za występowanie dodatnich wartości parametru a w opisie barwy jest tlenek żelaza(III). W związku z powyższym tlenki żelaza znajdujące się w lotnych popiołach mogą powodować generowanie
błędów pomiarowych podczas oznaczania zawartości niewypalonego węgla
w popiele. Niemniej jednak zagadnienie wpływu tlenków żelaza(III) na wynik
pomiarów kolorymetrycznych wymaga szerszych badań przy wykorzystaniu
populacji próbek o większej liczebności [23]. Przyjęto, że w procedurze oceny
zawartości węgla w popiele, pomiar on-line jest pierwszą fazą oceny, weryfikowaną następnie przyrządami laboratoryjnymi.
Na podstawie zależności przedstawionej na rys. 2.2.6 można stwierdzić,
iż wzrost udziału barwy czerwonej powoduje obniżenie parametru L, opisującego jasność próbki, a więc próbka jest identyfikowana jako ciemniejsza.
Tym samym wyniki badań zawartości węgla w lotnych popiołach, uzyskiwane
metodą spektralną, będą zawyżone w stosunku do pomiarów, wykonanych
metodą spaleniową wg procedury własnej opracowanej w Elektrowni Kozienice [24].

92

Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne...

Rys. 2.2.6. Zależność pomiędzy składowymi barwy L i a

Rys. 2.2.7. Zależność pomiędzy zawartością węgla w popiołach oraz składową barwy b

Liniową aproksymację zależności między wartością parametru b, stanowiącego składową modelu CIE Lab, opisującą barwę żółtą i niebieską oraz zawartością węgla w próbkach popiołowych przedstawiono na rys. 2.2.7. Współczynnik regresji r między tymi dwiema wielkościami charakteryzuje się niską
wartością, wynoszącą 0,629, co wskazuje na brak korelacji liniowej. W związku
z powyższym zawarte w popiele substancje o barwie żółtej nie mają istotnego
wpływu na wypadkowy efekt barwny, charakteryzujący lotne popioły. Tym
samym nie zaburzają one pomiaru spektralnego, na podstawie którego wyznaczana jest zawartość niewypalonego węgla w lotnych popiołach [23].
Przeprowadzone prace wskazują na przydatność modelu CIE Lab do
identyfikacji jasności próbek lotnych popiołów oraz oceny wpływu poszczególnych barw na wypadkowy efekt kolorymetryczny, charakteryzujący próbki lotnych popiołów, identyfikowany metodami spektrofotometrii w zakresie
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światła widzialnego. Analiza parametrów składowych modelu CIE Lab wykazała, że próbki różnią się przede wszystkim jasnością, wynikającą z zawartości węgla. Najniższą jasnością (L = 37,82) charakteryzowała się próbka zawierająca największe ilości węgla (13,3% m/m). Natomiast najwyższą jasnością
(L = 57,04) próbka o najmniejszej zawartości węgla (2,3% m/m). Zależność
pomiędzy składową L a zawartością węgla można opisać równaniem liniowym, bowiem współczynnik regresji przekracza wartość krytyczną. Istnieje
zatem możliwość ilościowego oznaczenia zawartości niewypalonego węgla na
podstawie pomiarów spektrofotometrycznych w zakresie światła widzialnego.
We wszystkich zbadanych przypadkach wartość składowej a modelu CIE Lab
była dodatnia, wskazując na potencjalną obecność barwy czerwonej. Składowa
a przyjmowała wartości od 0,21 do 0,50, co dowodzi jednak niskiego udziału tej barwy w identyfikowanym efekcie barwnym, charakteryzującym lotne
popioły. Weryfikacja potencjalnej zależności liniowej pomiędzy parametrem a,
opisującym barwę czerwoną, a zawartością węgla w próbce wymaga dalszych
badań na populacji próbek o większej liczebności oraz wskazuje na konieczność weryfikacji pomiarów on-line laboratoryjnymi pomiarami off-line. Podczas badań stwierdzono natomiast brak udziału barwy żółtej w wypadkowym
efekcie kolorymetrycznym [23].

Koncepcja urządzenia pomiarowego
Przeprowadzona analiza wskazuje, iż do identyfikacji ilości niewypalonego węgla w popiele może być wykorzystana technika spektrofotometrii
w zakresie światła widzialnego. Pomiar powinien być realizowany za pomocą
naświetlania próbki wybraną długością fali z zakresu promieniowania odpowiadającego barwie czerwonej, a więc pomiędzy 630 a 740 nm. Schemat układu optycznego zawierającego sferę całkującą przedstawiono na rys. 2.2.8 [22].
Istota działania sfery polega na kierowaniu światła z monochromatora
na lustro, które następnie przekierowuje wiązkę przez górny otwór do sfery
na próbkę. Próbka umieszczana jest poziomo pod okienkiem kuwety pomiarowej. Sfera pomiarowa jest zabezpieczona przed przedostawaniem się zanieczyszczeń poprzez hermetyzację obudowy oraz okna pomiarowego. Wiązka
światła o wymiarach ok. 4÷6 mm pada na powierzchnię próbki pod kątem 8o
względem normalnej do powierzchni badanego materiału, a następnie ulega
odbiciu i rozproszeniu. Detektor umieszczony jest w bocznej ściance sfery
i mierzy sumę całkowitego odbicia lustrzanego i rozproszonego. Średnica sfery całkującej, która została zastosowana w badaniach laboratoryjnych, wynosiła 70 mm, a jej wewnętrzna powierzchnia była pokryta warstwą siarczanu(VI)
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baru. Wymiary sfery całkującej determinują również wielkość powierzchni
próbki, od której odbija się promieniowanie widzialne. W testach laboratoryjnych stosowano próbkę o powierzchni kulistej, której średnica wynosiła
20 mm. Pozytywne efekty prób laboratoryjnych dają podstawę do adaptacji geometrii optycznej sfery całkującej oraz wielkości analizowanej próbki
w przemysłowej głowicy pomiarowej.

Rys. 2.2.8. Schemat geometrii optycznej sfery całkującej wymaganej w badaniach spektralnych zawartości
niewypalonego węgla w lotnych popiołach, gdzie 1) sfera kuli 70 mm, 2) okienko wlotu wiązki światła
8 mm, 3) lustro skupiające, 4) promień światła monochromatycznego, 5) badana próbka, 6) kuweta
badanej próbki, 7) detektor półprzewodnikowy 10 x 10 mm

W docelowej aplikacji przemysłowej urządzenie zostanie wyposażone
w głowicę pomiarową umożliwiającą umieszczenie próbki poprzez wsypanie
jej do kuwety pomiarowej, która następnie będzie zawibrowana w celu zagęszczenia umieszczonej próbki, a nadmiar naniesionego materiału analitycznego
zostać usunięty mechanicznie w czasie przesuwania kuwety pomiarowej wraz
z próbką do komory pomiarowej głowicy. Zabieg taki pozwoli na wystandaryzowanie stopnia wygładzenia powierzchni badanego materiału, od której
odbija się promieniowanie świetlne, a tym samym możliwe staje się zredukowanie błędów pomiarowych wynikających z nierównomierności oświetlanej powierzchni. Ilościowe określenie ilości niewypalonego węgla w popiele
realizowane jest zatem na podstawie krzywej kalibracyjnej, stanowiącej zależność reflektancji od zawartości węgla w próbce wzorcowej, automatycznie
generowanej przez oprogramowanie urządzenia. Równolegle będzie można

2. Metody i aparatura do badań materiałowych

95

wykorzystywać zależność jasności próbki od zawartości niewypalonego węgla
w popiele. W celu nadzoru metrologicznego niezbędne jest okresowe przeprowadzenie kalibracji systemu pomiarowego przy pomocy odpowiednio
sporządzonych wzorców.

Prototypowa realizacja przemysłowego systemu pomiarowego
Konstrukcja głowicy pomiarowej
Opracowany sposób pomiaru zawartości węgla w lotnych popiołach,
związany z pomiarem reflektancji światła widzialnego [24], wymaga zastosowania specjalnej konstrukcji układu fotometrycznego umieszczonego wewnątrz sfery Ulbrichta. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych
ustalono, iż konstrukcja układu fotometrycznego powinna charakteryzować
się następującymi cechami:
–– średnica sfery – 150 mm (w celu poprawy czułości systemu pomiarowego
zwiększono średnicy sfery w stosunku do stosowanej w badaniach);
–– materiał pokrycia wewnętrznej powierzchni sfery – siarczan(VI) baru;
–– zamontowane szerokopasmowe, stabilizowane źródło światła białego;
–– okno pomiarowe o średnicy 30 mm;
–– zamontowane dwa detektory półprzewodnikowe spełniające rolę pomiarowego i referencyjnego;
–– wyposażenie sfery w kołnierz z gwintowanymi szpilkami pozwalającymi
na zamontowanie sfery na przewodzie rurowym wyposażonym w prostokątną płytę mocującą o wymiarach 170x72 stanowiącym bypass w układzie zrzutu popiołu powstającego podczas spalania paliw konwencjonalnych w elektrowniach zawodowych. Sfera stanowi hermetyczny moduł,
do którego nie przedostaje się popiół;
–– wyposażenie sfery w uchwyty do mocowania modułu elektronicznego;
–– zabudowanie modułu elektronicznego w pyłoszczelnej obudowie, wyposażonej w izolację termiczną.
Przyjęte założenia brzegowe pozwoliły na wykonanie projektu konstrukcyjnego sfery. Model opracowanego rozwiązania technicznego przedstawiono
na rys. 2.2.9.
Wewnątrz sfery Ulbrichta zamontowano układ pomiarowy złożony ze
źródeł światła widzialnego, a także dwóch półprzewodnikowych detektorów,
przy czym jeden stanowi detektor pomiarowy, a drugi detektor odniesienia
pozwalający na skompensowanie wpływu temperatury na pomiar fotometryczny. Próbka oświetlana jest światłem z fotodiody, a detektor mierzy tylko
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intensywność światła odbitego od próbki. Wynikiem jest wartość reflektancji
próbki w zakresie światła widzialnego. Ta metoda stosowana jest do oznaczania jasności (szarości) próbki. Możliwość wykonania tego typu układu pomiarowego wynika z charakterystyki widma, tj. z płaskiego przebiegu stanowiącego zależność reflektancji od długości emitowanej fali. W takim przypadku
zmienia się tylko procentowy poziom odbicia światła, co jest charakterystyczne dla próbek szarych o różnej jasności. Dzięki zastosowaniu precyzyjnych
i stabilnych elementów pod względem temperaturowym i starzeniowym uzyskano dobrą stabilność i powtarzalność pomiaru.

Rys. 2.2.9. Widok komory pomiarowej (sfery Ulbrichta) zamontowanej do kanału transferu próbki

Rys. 2.2.10. Zależność prądu wyjściowego z układu pomiarowego od zawartości procentowej węgla w pyle
popiołu odbieranego z pieca
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Przy pomocy sfery całkującej zamontowanej w specjalnej obudowie przy
kanale zsypowym popiołu można na bieżąco monitorować barwę popiołu,
a więc i zawartość emitowanego z nim węgla. Wykonano kalibrację urządzenia
przystosowaną do pomiaru zawartości węgla w zakresie 4–20% z rozdzielczością 0,5%. Niemniej jednak istnieje możliwość sporządzenia krzywej kalibracyjnej w szerszym zakresie pomiarowym, tj. od 0 do 30%. Wartość ta jest
reprezentowana przez wyjście prądowe 4–20 mA. Wykres zależności prądu od
zawartości węgla w próbce popiołowej przedstawiono na rys. 2.2.10.
Wykonaną komorę pomiarową zintegrowano z modułem transferu próbki
oraz przeprowadzono badania laboratoryjne, mające na celu zweryfikowanie
powtarzalności pomiarowej.
Zaprojektowany moduł pomiarowy zasilany jest prądem o napięciu
230 V oraz charakteryzuje się następującymi parametrami:
–– zakres pomiarowy jasności badanego materiału (parametr L) od 0 do
100%,
–– możliwość wykonania kalibracji pomiarowej pozwalającej na bezpośredni
odczyt zawartości węgla w popiele,
–– zdolność rozdzielcza układu pomiarowego pozwalająca na rozróżnienie
ilości węgla w materiale wynosząca 0,5% m/m,
–– zakres temperatury pracy od 15 do 60°C,
–– prądowy sygnał wyjściowy w zakresie od 4 do 20 mA.
Opracowany projekt konstrukcyjno-funkcjonalny stanowił podstawę do
wykonania rozwiązania modelowego komory pomiarowej.
Funkcjonalność systemu informatycznego
Pomiar zawartości węgla w popiele wykonywany jest metodą fotometryczną – pomiaru odbicia rozproszonego z zastosowaniem kuli Ulbrichta [22].
Głowica pomiarowa (sfera) zawierająca diodę nadawczą i fotodetektor posiada
skalibrowane wyjście prądowe, które jest źródłem sygnału dla pozostałych elementów systemu. Głowica przeznaczona jest do zastosowań w elektrowniach
i elektrociepłowniach węglowych. Umieszczana jest w układzie paliwo-powietrze-spaliny za blokiem elektrofiltru (rys. 2.2.11). Jej konstrukcja pozwala na
pobieranie popiołu z kanału wylotowego elektrofiltru. Po dokonaniu pomiaru
popiół odprowadzany jest ponownie do kanału wylotowego.
Ze względu na potrzeby odczytu zmierzonej wartości przewidziano dostęp do układu pomiarowego:
–– lokalny przy czujniku,
–– oddalony przy stanowisku technologa procesu,
–– oddalony w laboratorium zakładowym, gdzie metodami analitycznymi
określana jest zawartość węgla w popiele.
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Rys. 2.2.11. Schemat instalacji czujnika węgla w popiele dla typowego bloku energetycznego

Takie rozłożenie punktów dostępu do wyników pomiaru, z jednej strony
powoduje konieczność rozbudowania systemu pomiarowego, ale z drugiej
strony pozwala użytkownikowi na lepszy nadzór procesu.

Monitorowanie

Kalibracja

FUNKCJE

Wykonanie
pomiaru
Obsługa stanów
awaryjnych
Zapis
obsługa danych

Rys. 2.2.12. Dekompozycja funkcji systemu pomiarowego zawartości węgla w popiele
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Analiza środowiska pracy czujnika pozwoliła na uszczegółowienie wymagań poprzez metodę dekompozycji funkcji systemu [25]. Wyróżniono pięć
funkcji podstawowych (rys. 2.2.12): monitorowanie, kalibracja, wykonanie
pomiaru, obsługa stanów awaryjnych, zapis i obsługa danych pomiarowych.
W dalszej dekompozycji funkcji podstawowych określono subfunkcje odzwierciedlające operacje wykonywane w systemie.
Alokacja przedstawionych funkcji w sprzętowej realizacji systemu
(rys. 2.2.13) obejmuje oprogramowanie sterownika PLC, panelu operatora
(HMI), komputera PC oraz urządzenia mobilnego typu smartfon.

Rys. 2.2.13. Struktura sprzętowa systemu pomiarowego

Warstwa fizyczna transmisji danych w systemie pomiarowym zbudowana
została z wykorzystaniem sieci ethernetowej z połączeniami przewodowymi
i radiowymi. Połączenia przewodowe realizowane są przez serwer sterownika PLC (Wago 750-881) z dwoma gniazdami ethernetowymi. Umożliwia
to zestawienie połączenia z panelem komputera HMI (subfunkcja 2 – dostęp
lokalny przy czujniku) oraz z zewnętrznym komputerem (subfunkcja 3 – dostęp oddalony, technolog). Połączenie bezprzewodowe zrealizowano przy
pomocy układu switcha ethernetowego (typ AWK-3121, Moxa) z transmisją
w standardzie Wi-Fi. Służy ono do realizacji subfunkcji 4 – dostęp oddalony,
laboratorium zakładowe.
Zastosowanie protokołów ethernetowych podyktowane było względami
ekonomicznymi oraz niewystępowaniem, w przypadku tego systemu pomiarowego, ograniczeń czasowych transmisji danych [26]. Proces pomiarowy jest
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względnie długi – nasyp popiołu do sfery i jego usuwanie sprężonym powietrzem – może trwać do kilkunastu sekund. Opóźnienie wprowadzane przez
sieć nie wpływa na ogólną wydajność systemu.
Zaproponowana komunikacja umożliwia, typowe dla Ethernetu, zestawianie rozbudowanych struktur od używanej w tym układzie topologii linii
(bus), poprzez topologie hierarchiczne do topologii siatki (mesh). System pomiarowy może być łączony z Internetem oraz lokalną siecią intranetu. System
może być w prosty sposób uzupełniany dodatkowymi węzłami funkcjonalnymi, takimi jak np. kamera internetowa. Oprogramowanie dla subfunkcji 4
(rys. 2.2.13) zrealizowano z wykorzystaniem urządzeń przenośnych typu
smartfon i tablet.

Rys. 2.2.14. Widok okien serwera stron www w przeglądarce internetowej: a) funkcja Monitorowanie; b) funkcja
Obsługa pomiaru; c) funkcja Kalibracja; d) funkcja Obsługa stanów awaryjnych

Obsługa systemu pomiarowego urządzeniami przenośnymi może odbywać się trzema metodami: poprzez serwer stron www, oprogramowanie
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w językach natywnych dla danego modelu urządzenia oraz poprzez oprogramowanie do współdzielenia ekranów. Zastosowanie serwera stron www
(rys. 2.2.14) umożliwia dostęp do zasobów systemu w dowolnym urządzeniu mobilnym posiadającym przeglądarkę internetową. Oprogramowanie
strony internetowej (HTML i JavaScript) pochodzi z serwera (sterownik PLC)
i zwalnia użytkownika od jakichkolwiek działań programistycznych. Wadą
tej metody jest brak możliwości korzystania w docelowym urządzeniu z jego
wybranych funkcji. Aplikacja w przeglądarce nie ma dostępu do zasobów
i funkcji urządzenia. Nie może korzystać np. z kamery, kalendarza, kontaktów
itd. Istotną zaletą metody jest wieloplatformowość. System pomiarowy jest
dostępny dla urządzeń z systemami operacyjnymi Android, iOS (Apple), Windows 8 oraz innymi występującymi na rynku smartfonów. Inną, techniczną
wadą tej metody jest niekompatybilność prostych, instalowanych w smartfonach przeglądarek z serwerem, stron www używających złożonych obiektów
graficznych. Zwykle istnieje konieczność instalacji w smartfonie bardziej rozbudowanych przeglądarek.
Zastosowanie języka natywnego powoduje, że aplikacja w smartfonie
działa jako autonomiczny program. Może używać funkcji systemu operacyjnego urządzenia i mieć dostęp do zasobów urządzenia [28]. Oprogramowanie
wykonywane jest w językach i środowiskach zależnych od systemu operacyjnego. Dla układu pomiaru zawartości węgla w popiele z kotłów energetycznych zastosowano tablet typu Galaxy Tab 2 10.1 z systemem operacyjnym Android 3.2 oraz oprogramowanie napisane w środowisku Eclipse z wtyczkami
ADT i SDK w języku Java. W warstwie łącza danych zastosowano protokół
Modbus TCP, z bezpośrednim adresowaniem rejestrów sterownika PLC systemu pomiarowego.
Wadą metody jest możliwość funkcjonowania oprogramowania tylko na
pojedynczej platformie. Nawet w obrębie jednej platformy mogą wystąpić
trudności w przenoszeniu aplikacji. Obecnie funkcjonuje osiem liczących się
wersji Androida [28] i każda wymaga testowania oprogramowania i wprowadzania odpowiednich zmian. Opracowanie oprogramowania dla innych systemów operacyjnych wymaga zastosowania innych narzędzi. Przykładowo dla
urządzeń z iOS jest to środowisko Xcode i język Objective C, a dla Windows 8
środowisko Visual Studio i język C#.
Metoda wykorzystująca oprogramowanie do współdzielenia ekranów
(rys. 2.2.15) charakteryzuje się prostotą obsługi. Użytkownik musi jedynie
uruchomić w komputerze głównym (komputer gniazda technologicznego)
i smartfonie odpowiednią aplikację. Przykłady takich aplikacji to: TeamViewer, VNC, RDP, LogMeln, Jump Desktop, Screens, Splashtop i inne.
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Rys. 2.2.15. Widok ekranów oprogramowania komputera z gniazda technologicznego udostępnionych w tablecie
oprogramowaniem TeamViewer

Wadą metody jest konieczność dostępu do Internetu, brak kontroli nad
danymi w obszarze Internetu oraz mniejszy komfort obsługi współdzielonego
ekranu wynikający z innych sposobów obsługi aplikacji w systemie Windows
(mysz i klawiatura) i w smartfonie (ekran dotykowy). Jednocześnie smartfon
poprzez technologię multi-touch pozwala wygodnie zwiększać rozmiary ekranu, co jest niemożliwe w klasycznym komputerze PC.

Rys. 2.2.16. Struktura opracowanych metod rozproszonej obsługi systemu pomiaru zawartości węgla w popiele
z kotłów energetycznych
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Możliwe jest także opracowanie oprogramowania do współdzielenia ekranów, korzystając z mechanizmów typu silnika TCP/IP pracujących w roli serwera w oprogramowaniu z gniazda technologicznego oraz wbudowanych klas
języka Java, pełniących rolę klienta w aplikacji urządzenia przenośnego [26].
Zestawienie opracowanego oprogramowania i metod rozproszonej przestrzennie obsługi systemu pomiarowego (rys. 2.2.16) pozwala stwierdzić, że
integracja urządzeń mobilnych została osiągnięta poprzez rozdział funkcji
systemu. Dla każdej z realizacji dostępu określono podzbiór zbioru funkcji
sytemu pomiarowego. Funkcje te realizują zadania przewidziane dla każdego węzła dostępowego. W szczególności urządzenia mobilne pozbawione są
możliwości kalibracji systemu oraz ingerencji w proces pomiarowy. Rozdział
taki jest naturalny z punktu widzenia użytkownika, który potrzebuje jedynie
informacji o aktualnym odczycie z głowicy pomiarowej.
Dodatkowo rozdział funkcji zwiększa bezpieczeństwo w systemie [29].
Brak dostępu do ustawień parametrów eliminuje następstwa ewentualnych
ataków, które mogłyby zaburzyć funkcjonowanie systemu. Innymi prostymi sposobami zachowania bezpieczeństwa jest używanie: haseł dostępu,
oprogramowania typu remote wipe – do kasowania zawartości w przypadku
zagubienia urządzenia oraz oprogramowania antywirusowego.

Weryfikacja metrologiczna
Przeprowadzone prace pozwoliły na potwierdzenie przydatności metody
kolorymetrycznej do selektywnego identyfikowania próbek różniących się zawartością niewypalonego węgla, tj. próbki o mniejszej zawartości węgla charakteryzują się wyższą reflektancją, natomiast próbki o wysokiej zawartości
węgla – niskim poziomem reflektancji. Niemniej jednak selektywność metody
uzależniona jest od zakresu spektralnego promieniowania widzialnego, jakim
oświetlano próbkę. Wielkość zmiany reflektancji w obszarze promieniowania
czerwonego jest w nieznacznym stopniu uzależniona od długości fali, co pozwala na uśrednienie sygnału analitycznego. W związku z powyższym, dla
szybkiej analizy przemysłowej, celowe jest dokonywanie pomiaru w zakresie
światła czerwonego.
Ustalenie zakresu analitycznego metody oraz wyznaczenie matematycznej zależności pomiędzy wartością reflektancji i ilością analitu w próbce wymagało zbadania szeregu rzeczywistych próbek pobranych z instalacji
przemysłowej. Przykładowe wyniki pomiarów dla jednej długości fali wraz
z wyznaczoną linią trendu przedstawiono na rys. 2.2.17. Analogiczne charakterystyki obserwowano w przypadku pomiarów wykonanych dla innych długości fali z zakresu światła widzialnego.
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Rys. 2.2.17. Zależność wartości reflektancji promieniowania widzialnego (przy 720 nm) od zawartości
niewypalonego węgla w próbce popiołu z instalacji przemysłowej

Uzyskane wyniki badań potwierdzają proporcjonalną zależność reflektancji od ilości węgla obecnego w analizowanych próbkach. Wyznaczone zależności funkcyjne w całym zakresie pomiarowym charakteryzują się współczynnikami korelacji na poziomie R2 = 0,9. Niemniej istnieje możliwość zawężenia
zakresu pomiarowego do 10% m/m zawartości węgla w popiele, ponieważ
takie koncentracje występują najczęściej w popiele powstającym podczas spalania węgla kamiennego. W zawężonym zakresie analitycznym istnieje możliwość opisania wymienionej relacji funkcją liniową, co pokazano na rys. 2.2.18.
Liniowa zależność sygnału pomiarowego od mierzonej wielkości, w szerokim zakresie zawartości analitu w matrycy, jest przesłanką do aplikacji metody badawczej w warunkach przemysłowych [24].

Rys. 2.2.18. Zależność wartości reflektancji promieniowania widzialnego od zawartości niewypalonego węgla
w próbce popiołu w zawężonym zakresie analitycznym

105

2. Metody i aparatura do badań materiałowych

Oznaczenia ilościowe wymagały wyznaczenia krzywej kalibracyjnej, będącej zależnością wartości reflektancji od zawartości węgla w popiele. Jako materiały wzorcowe zastosowano 5-, 10-, 15-, 20-, 25- oraz 30-procentowe (wag.) modelowe kompozycje piasku kwarcowego (matryca) z sadzą kominową (analit).
Wyznaczona prostoliniowa zależność funkcyjna (rys. 2.2.19) charakteryzowała
się wysokim współczynnikiem dopasowania liniowego (R2 > 0,97) [13].

Rys. 2.2.19. Krzywa kalibracyjna wyznaczona na podstawie wyników badania próbek modelowych

Zweryfikowano również spójność wyników badań otrzymywanych metodą spektralną przy wykorzystaniu wyznaczonej krzywej kalibracyjnej oraz
wyników badań referencyjnych. Porównanie wybranych wyników oznaczeń
ilościowych (średnich arytmetycznych z pięciu pomiarów) zamieszczono na
rys. 2.2.20.
metoda referencyjna

metoda spektralna

9
Zawartość węgla [% m]

8
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3
2
1
0

Próbka 1

Próbka 2

Próbka 3

Rys. 2.2.20. Porównanie wyników pomiarów uzyskanych metodą referencyjną oraz opracowaną metodą
spektralną
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Porównanie uzyskanych wyników badań wskazuje, iż wyniki ilościowe
uzyskane metodą spektralną charakteryzują się nieznacznie wyższymi wartościami w porównaniu z wynikami badań referencyjnych. Wynika to najprawdopodobniej z obecności w popiele składników wpływających na jego barwę,
np. czerwone tlenki żelaza. Przy czym różnice pomiędzy wynikami są większe
dla próbek charakteryzujących się wyższymi zawartościami węgla w popiele,
a wyniki badania próbek zawierających ok. 5% wag. węgla kształtują się na
porównywalnym poziomie. Wartości wyników pomiarów wykonanych metodą spektralną pozwalają na zachowanie marginesu bezpieczeństwa przy
kwalifikacji popiołów do dalszego komercyjnego wykorzystania, dla których
przekroczenie progu 5% wag. zawartości węgla w popiele dyskwalifikuje go
z dalszego gospodarczego wykorzystania, w szczególności jako dodatku do
betonów [31].
Przeprowadzone statystyczne testy tStudenta i FSnedecora pozwoliły na
zweryfikowanie hipotezy o równości średnich arytmetycznych i odchyleń
standardowych obu serii pomiarowych (metodą tradycyjną oraz opracowaną
metodą spektralną) złożonych z pięciu pomiarów każda. Test ten przeprowadzono dla wyników badań zestawionych na rys. 2.2.19. W każdym ze zbadanych przypadków obliczone wskaźniki t oraz F były niższe od wartości
krytycznych wyznaczonych dla poziomu ufności 95% oraz 4 stopni swobody.
Porównanie wartości parametrów statystycznych oraz granicznych zestawiono
na rys. 2.2.21 i rys. 2.2.22.

Wartość współczynnika f testu F-Snedecora

wartość graniczna

wartość wyznaczona

6
5
4
3
2
1
0

Rys. 2.2.21. Porównanie granicznej oraz wyznaczonej dla danych serii pomiarowych wartości parametru F testu
F-Snedecora
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Wartość współczynnika t testu t-Studenta

wartość graniczna
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Rys. 2.2.22. Porównanie granicznej oraz wyznaczonej dla danych serii pomiarowych wartości parametru t testu
t-Studenta

Uzyskane wyniki testów statystycznych potwierdzają równość średnich
arytmetycznych i odchyleń standardowych obu serii pomiarowych. Różnice
w ich wartościach wynikają z błędów losowych występujących podczas pomiarów. Weryfikacja metodyki pomiarowej wykazała przydatność rejestracji reflektancji światła widzialnego przy wykorzystaniu sfery integrującej do
oznaczania zawartości węgla w lotnych popiołach, powstających podczas spalania pyłu węglowego w elektrowniach konwencjonalnych.

***

Opracowana metoda fotometrycznego oznaczania zawartości węgla w lotnych popiołach wykorzystuje efekt rozpraszania promieniowania widzialnego
przez próbkę popiołu umieszczoną na kwarcowym okienku pomiarowym.
Poziom rozproszonego promieniowania jest zależne od jasności próbki, a integracja tego promieniowania w sferze Ulbricha pozwala na uzyskanie prostoliniowej zależności, dla stosowanego zakresu pomiarowego, pomiędzy zawartością węgla w matrycy popiołowej a rejestrowaną reflektancją. Metoda ta
z powodzeniem została zaadaptowana w przemysłowej głowicy pomiarowej,
która może być zamontowana w układzie poboru próbki ze strugi aerozolu
powietrzno-popiołowego. Uzyskane wyniki pomiarów w warunkach przemysłowych za pomocą wykonanego prototypu głowicy pomiarowej są porównywalne z wynikami badań popiołów metodą laboratoryjną, co wykazano za
pomocą testów statystycznych. Stąd też opracowana głowica pomiarowa może
znaleźć zastosowanie w systemach monitoringu on-line jakości popiołów lotnych decydującej o ich przydatności gospodarczej, m.in. w budownictwie drogowym, przemyśle cementowym czy też górnictwie.
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2.3.

System testowania właściwości eksploatacyjnych
środków smarowych

W ramach zadania badawczego pt.: „Systemy testowania właściwości eksploatacyjnych środków smarowych” Programu Strategicznego opracowano
nową generację systemu analitycznego złożonego z zautomatyzowanego urządzenia pomiarowego do oceny konsystencji smarów plastycznych o rozszerzonych możliwościach diagnostycznych, wyposażonego w dedykowany system
informatyczny. Prace techniczne zostały poprzedzone szczegółową analizą zagadnienia dotyczącego kształtowania konsystencji smarów plastycznych oraz
metod diagnostyki tej cechy. Na tej podstawie przyjęto założenia metodyczne dotyczące ciągłego pomiaru konsystencji, który został zrealizowany przy
wykorzystaniu pomiarów laserowych, wykorzystujących zasady triangulacji.
Metodę tę zastosowano w skonstruowanym urządzeniu badawczym, do którego zaimplementowano dedykowane oprogramowanie komputerowe w wersji
deskotopowej i sieciowej, umożliwiające sporządzenie procedury pomiarowej,
obsługę urządzenia, a także zbieranie i raportowanie danych. Istnieje możliwość sporządzenia rutynowych procedur badawczych oraz zaprojektowanie
procedury użytkownika, w której według potrzeb ustawiany jest czas pomiaru, a także częstotliwość próbkowań podczas długotrwałej analizy. Jednocześnie przygotowano oprogramowanie, które może współpracować z kamerą,
co pozwala na precyzyjne ustawienie elementu pomiarowego urządzenia za
pomocą kliknięcia myszą komputerową. Przeprowadzone prace weryfikacyjne
potwierdziły poprawność transferu danych zarówno z komputera do aparatu, jak też zbieranych przez urządzenie danych pomiarowych do komputera,
gdzie są zapisywane jako odpowiednie pliki w bazie danych, które mogą być
wykorzystywane w szczegółowej analizie efektów relaksacji naprężeń występujących w strukturze smarów plastycznych.
Smary plastyczne stanowią liczną grupę powszechnie stosowanych środków smarowych. Strukturalnie są złożonymi układami koloidalnymi zaliczanymi do cieczy nienewtonowskich, składającymi się z bazy olejowej, odpowiednio dobranego zagęszczacza oraz pakietu dodatków uszlachetniających.
Znaczącą rolę w budowie przestrzennej smarów odgrywają międzycząsteczkowe oddziaływania typu van der Waalsa pomiędzy głównymi składnikami,
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a więc bazą i zagęszczaczem. Istotną rolę w kształtowaniu właściwości smarów odgrywają także inne rodzaje oddziaływań międzycząsteczkowych niż
oddziaływania van der Waalsa, a w szczególności: oddziaływanie dipol-dipol
(efekt Kessona), przyciąganie dipol-dipol indukowany (efekt Debye’a) oraz oddziaływanie dipol chwilowy-dipol indukowany (efekt Londona). Tym samym
właściwości eksploatacyjne smaru kształtowane są przede wszystkim poprzez
dobór dodatków uszlachetniających i zagęszczaczy. W wyniku homogenizacji
składniki smaru tworzą jednolitą strukturę. Mikroskopowy obraz smaru plastycznego przypomina strukturę gąbczastą, nasyconą cieczą. Matrycę stanowi
zagęszczacz, najczęściej substancja o charakterze mydła, natomiast fazę ciekłą
olej mineralny lub syntetyczny. Zagęszczacz tworzy elastyczną, przestrzenną
strukturę klatkową, która utrzymuje fazę ciekłą. Wynikiem tego typu oddziaływań jest odpowiednia stabilność strukturalna smaru, odpowiedzialna za
właściwości reologiczne oraz konsystencję. Cecha ta jest oceniana przez tak
zwaną penetrację, którą wyznacza się poprzez pomiar głębokości zanurzenia
w smarze stożków pomiarowych w zdefiniowanym czasie [13].

Oddziaływania międzyfazowe w smarach
plastycznych oraz ich diagnostyka
Wymienione uprzednio międzycząsteczkowe oddziaływania typu van der
Waalsa tworzą się między atomem wodoru i innym atomem o dużej elektroujemności (tj. atomem z wolnymi parami elektronowymi). Wiązanie to powstaje, gdy atomami tymi są np.: N, O, P, F, S, Se, I. Oddziaływania van der
Waalsa stabilizują strukturę smaru głównie dzięki siłom przyciągania elektrostatycznego pomiędzy cząsteczkami zagęszczacza oraz bazy olejowej. Schematycznie efekt taki przedstawiono na rys. 2.3.1.

Rys. 2.3.1. Schemat oddziaływań van der Waalsa występujących w smarze plastycznym
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Każda z grup zagęszczaczy używanych do produkcji smarów plastycznych charakteryzuje się pewnymi właściwościami, które w istotny sposób
wpływają na charakterystykę reologiczną oraz zakres warunków stosowania
tworzonych przez nie smarów. Jako typowe zagęszczacze stosowane są sole
metali (np. litu, wapnia) oraz wyższych kwasów tłuszczowych (np. stearynian,
hydroksystearynian). Przykładowo smary plastyczne zagęszczane mydłami
litowymi wykazują dużą stabilność mechaniczną i dobre właściwości tiksotropowe. Ich lepkość strukturalna maleje na skutek działania naprężenia ścinającego, jak i intensywności ścinania. Różnice w budowie łańcuchów kwasów
tłuszczowych, tj. liczba atomów węgla, liczba i rozgałęzienia łańcuchów węgla,
liczba i rozkład nienasyconych wiązań pomiędzy atomami węgla oraz zastąpienia atomu wodoru przez grupy OH wpływają na stabilność struktury oraz
odporność na utlenianie smarów plastycznych. Z kolei smary z zagęszczaczami mineralnymi (np. glinką bentonitową) wykazują bardzo szybki spadek
lepkości z upływem czasu ścinania, w przypadku gdy przyłożone obciążenie
spowodowało przekroczenie naprężenia granicznego smaru [4–8].
Na strukturę, a przez to i na właściwości smaru wpływa także ułożenie
przestrzenne aglomeratów cząsteczek zagęszczacza, mogących przyjmować
różne formy (np. owalne, płytkowe czy wstążkowe). Porównanie dwóch przykładowych struktur włókien, jakie mogą przyjmować zasocjowane cząsteczki
zagęszczacza w smarze przedstawiono na rys. 2.3.2.

Rys. 2.3.2. Porównanie struktury mazistej i włóknistej smaru plastycznego: A) – smar o budowie mazistej
(zagęszczacz tworzy siatkę, w której umieszczone są mikroskopijne kropelki oleju); (B) – smar
o budowie włóknistej (cząstki zagęszczacza mają strukturę włóknistą). 1 – olej, 2 – zagęszczacz,
3 – dodatki wchodzące w skład zagęszczacza, 4 – dodatki wchodzące w skład oleju

W przypadku smarów plastycznych zagęszczanych mydłami zagęszczacz
występuje w postaci włókien o różnych wymiarach wahających się w granicach od 0,1 x 1 µm do 1 x 100 µm. Należy również zaznaczyć, iż wielkość sił
oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy zespołami cząsteczek zagęszczacza
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wzrasta wraz z jego udziałem procentowym w smarze. Wówczas w przypadku przykładania do smaru niewielkiego obciążenia, powodującego powstanie
naprężeń i stopniowego jego zwiększania, smar w pewnym momencie zaczyna płynąć. Wartość naprężenia w tym momencie nazywana jest naprężeniem
granicznym. Gdy naprężenie graniczne zostanie przekroczone, to lepkość
smaru gwałtownie maleje. Ze wzrostem procentowej zawartości zagęszczacza
w smarze wzrasta również wartość jego lepkości strukturalnej oraz granicy
płynięcia. Wartość naprężenia granicznego może informować o konsystencji
smaru, czyli jego zdolności do odkształceń pod wpływem obciążenia, co jest
badane za pomocą penetrometrów [9–12].

Koncepcja urządzenia pomiarowego
Przeprowadzona analiza wpływu poszczególnych składników na właściwości eksploatacyjne wskazuje, iż rozważane produkty charakteryzują się
wielofazową strukturą koloidalną lub semikoloidalną. Techniczne właściwości,
warunkujące obszar aplikacyjny tej grupy produktów, charakteryzowane są
poprzez pomiar penetracji, tj. zdolności zagłębiania się stożka pomiarowego
w badanym smarze.
Rozkład sił podczas oddziaływania stożka penetracyjnego na smar plastyczny może być rozważany na przykładzie klina zanurzającego się materiale
(o właściwościach plastyczno-płynnych), ulegającym trwałemu odkształceniu
pod działaniem naprężeń stycznych [13]. Schematycznie rozkład sił działających na klin (model stożka penetracyjnego) przedstawiono na rys. 2.3.3.

Rys. 2.3.3. Rozkład sił oddziaływania modelowego stożka penetracyjnego na smar plastyczny

Na modelowy stożek penetracyjny o kącie wierzchołkowym 2a, podstawie x oraz tworzącej l, działa siła ciężkości F. Zagłębianie się stożka w objętości
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smaru powoduje, iż oddziałuje on na smar siłami odkształcającymi Q. Z warunku równowagi sił wynika, iż siła ciężkości może być opisana relacją:
F = 2 Qsin±a.
Uwzględniając wymiary stożka, relacja ta przyjmuje postać:
F=

x .
Q
l

Po zamianie siły ciężkości oddziałującej na stożek, na iloczyn masy stożka
(m) oraz przyspieszenia ziemskiego (g), można wyznaczyć wielkość sił Q występujących podczas odkształcenia plastycznego smaru ze wzoru:
Q=

mgl .
x

Przyjęcie stałej masy stożka penetracyjnego (m = const) determinuje siłę F,
z jaką dany stożek może oddziaływać na smar. Jeśli dodatkowo przyjąć stałe
wymiary stożka (l, x = const), to wielkość sił odkształcających Q staje się charakterystyczna dla danego smaru, tzn. jest stała dla danego materiału i zależna
od sił Qs spójności badanego produktu, które przeciwdziałają sile odkształcającej Q.
Ruch stożka penetracyjnego odbywa się na zasadzie spadku swobodnego.
Droga przebyta przez ciało (w tym przypadku głębokość penetracji) w czasie t,
może być opisana za pomocą równania:
h=

g t2 .
2

Uwzględniając powyższe zależności, uzyskuje się formułę wiążącą głębokość penetracji z wielkością siły odkształcającej:
h=

x t2 .
Q
2ml

Z powyższego wzoru wynika, iż droga stożka penetracyjnego poruszającego się w głąb smaru plastycznego (droga penetracji, h) jest proporcjonalna
do sił odkształcających, a więc wzrost sił Q wraz ze wzrostem głębokości penetracji powoduje zwiększenie odkształcenia plastycznego smaru. W hipotetycznych warunkach zrównoważenia siły odkształcającej Q przez siłę Qs,
zachodzi równość:



Q = Qs .
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W warunkach takich stożek nie uległby dalszemu zagłębieniu. Jednak
w warunkach rzeczywistych występuje odkształcenie plastyczne smaru, które
powoduje zmniejszenie siły Qs, oddziałującej na stożek, co powoduje, iż prawdziwa jest nierówność:



Q > Qs .
Występowanie niezrównoważonych sił powoduje ciągłe zagłębianie stożka w smarze. W związku z tym dla uzyskania porównywalności wyników
pomiaru głębokości zanurzenia stożka konieczne jest ograniczenie czasu
działania siły ciężkości. Uzyskana zostanje w ten sposób stała wartość współczynnika proporcjonalności występującego we wzorze opisującym głębokość
penetracji. Pozwola to na wyznaczenie wartości siły Q w oparciu o pomiar
głębokości zanurzenia stożka, a w konsekwencji określenie konsystencji smaru. W rozważanych warunkach wzrost wielkości odkształcenia smaru wynika
z występowania mniejszej siły spójności Qs przeciwdziałającej sile Q. W związku z tym większa głębokość penetracji charakteryzuje smary o konsystencji
bardziej płynnej. Natomiast wraz ze wzrostem zagęszczenia smaru głębokość
penetracji ulega zmniejszeniu. Opisany model fizykalny jest podstawą pomiarów konsystencji smarów plastycznych oraz ich klasyfikacji na podstawie miary penetracji definiowanej jako zagłębienia stożka penetracyjnego w badanym
produkcie. Umowną jednostką penetracji jest zanurzenie znormalizowanego
stożka na głębokość 0,1 mm. Powszechnie stosowana klasyfikacja smarów plastycznych (tabela 2.3.1) wg NLGI (National Lubricating Greases Institute) opiera
się na ich konsystencji określonej liczbowo jako zakresy penetracji po ugniataniu [14]. Według tej klasyfikacji smary plastyczne zostały podzielone na 9 klas.
Do klasy 000 są zaliczane smary płynne, a od klasy 6 smary o konsystencji
stałej, produkowane w postaci brykietów. Większość smarów plastycznych
do smarowania łożysk jest wytwarzana w klasach konsystencji 1, 2, 3. Jako
kryterium klasyfikacji przyjęto określone zakresy wyrażone w jednostkach
penetracyjnych, przy czym jedna jednostka penetracyjna oznacza zanurzenie
stożka w smarze podczas pomiaru konsystencji na głębokość 0,1 mm.
Analiza przedstawionych relacji matematycznych oraz fizykalnego modelu smaru plastycznego wskazuje, iż kluczowym problemem technicznym,
który należy rozwiązać, jest zapewnienie stabilnych warunków oddziaływania
siły Q, a w szczególności:
–– stałych wymiarów stożka penetracyjnego (x, l),
–– stałej masy stożka (m),
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czasu oddziaływania siły Q (t),
precyzyjnego pomiaru głębokości zanurzenia stożka (h).
Z przedstawionego modelu matematycznego wynika, iż wielkością charakteryzującą konsystencję smaru jest przemieszczenie się stożka o ściśle określonych wymiarach oraz masie. Typowym elementem pomiarowym jest tzw.
stożek podstawowy, schematycznie przedstawiony na rys. 2.3.4a.
Tabela 2.3.1. Klasyfikacja smarów plastycznych ze względu na ich konsystencję
Klasa konsystencji wg NLGI

Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C,
w przedziale

Konsystencja

000

445÷475

bardzo płynna

00

400÷430

płynna

0

335÷385

półpłynna

1

310÷340

bardzo miękka

2

265÷295

miękka

3

220÷250

średnia

4

175÷205

półtwarda

5

130÷160

twarda

6

85÷115

bardzo twarda

Stożek pomiarowy jest tworzony przez dwie współosiowe powierzchnie
stożkowe, z których jedna – kolec 1 – spełnia rolę elementu prowadzącego
wykonanego ze stali hartowanej, natomiast druga jest rzeczywistym stożkiem
pomiarowym 2 wykonanym ze stali nierdzewnej. Ogólna masa takiego stożka
wynosi 102,5±0,05 g. Stożek ten jest mocowany w urządzeniu pomiarowym za
pomocą trzpienia 3, wykonanego ze stali nierdzewnej, którego masa wynosi
47,5±0,5 g. Za pomocą tego stożka mogą być badane jedynie produkty o penetracji powyżej 160 dostępne w wystarczająco dużej ilości. W wielu przypadkach stanowi to istotne ograniczenia możliwości przeprowadzenia pomiaru.
W związku z tym konieczne jest zmniejszenie skali, w której realizowane są
pomiary. Penetrację w takich warunkach (nazywaną także mikropenetracją)
można zmierzyć przy użyciu stożków w skali ½ lub ¼, tzn. o odpowiednio
zmniejszonych wymiarach liniowych. Stożki penetracyjne do badań w skali ½
oraz ¼ przedstawiono odpowiednio na rys. 2.3.4b i rys. 2.3.4c.
Stożek przedstawiony na rys. 2.3.4b składa się z zewnętrznej części stożkowej wykonanej z mosiądzu lub stali nierdzewnej, a także z kolca wykonanego
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z hartowanej stali nierdzewnej oraz trzpienia. Natomiast stożek penetracyjny
do pomiaru w skali ¼ (rys. 2.3.4c) składa się z zewnętrznej części stożkowej
wykonanej z tworzywa sztucznego, z kolca ze stali hartowanej i trzpienia ze
stali nierdzewnej. Zmniejszenie wymiarów liniowych powoduje obniżenie
masy stożków, które wynoszą: w przypadku stożka w skali ½ 37,5±0,05 g, natomiast stożka ¼ 9,38±0,025 g. Wyniki oznaczeń mikropenetracji można przeliczyć na penetrację wyznaczoną za pomocą stożka podstawowego, stosując
następujące wzory empiryczne:

gdzie:

P = 2r + 5
P = 3,75p + 24,
P – penetracja,
r – penetracja zmierzona przy pomocy stożka w skali ½,
p – penetracja zmierzona przy pomocy stożka w skali ¼.

Rys. 2.3.4. Schemat stożków penetracyjnych: a) stożek podstawowy, b) stożek do badań w skali ½, c) stożek do
badań w skali ¼

Przedstawione relacje wskazują, iż występuje liniowa zależność pomiędzy
mikropenetracją a penetracją. W związku z tym tak dobrane wymiary liniowe
oraz masy pozwalają na zmniejszenie głębokości zanurzenia stożka w smarze
w odniesieniu do głębokości zanurzenia stożka podstawowego odpowiednio:
dwukrotnie dla stożka w skali ½, a czterokrotnie dla stożka w skali ¼. Wyznaczone wzory uwzględniają współczynnik korekcyjny, którego obecność
wynika z mniejszej precyzji pomiarów przeprowadzonych za pomocą stożków
w skali ½ i ¼.
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Istotę pomiaru penetracji smarów plastycznych za pomocą stożków
przedstawiono schematycznie na rys. 2.3.5.

Rys. 2.3.5. Zasada pomiaru penetracji: A – położenie początkowe stożka, B – położenie końcowe stożka,
(1 – naczynie penetracyjne, 2 – badana próbka smaru, 3 – stożek)

Parametrem, który podlega detekcji, jest przemieszczenie (przesunięcie)
liniowe stożka. Założenia przedstawionego modelu opisującego właściwości
plastyczne smaru oraz opracowane rozwiązania konstrukcyjne wykorzystano do zbudowania automatycznego aparatu – penetrometru do wyznaczenia
konsystencji smarów plastycznych, pozwalającego zarówno na określenie penetracji w warunkach normatywnych, jak i umożliwiającego ciągły pomiar
zagłębiania się stożka w badanym produkcie, co pozwala na wykreślenie tzw.
krzywych penetracji [15].

Prototypowa realizacja systemu pomiarowego
Konstrukcja urządzenia oraz rozwiązania metrologiczne
Modelowy system analityczno-diagnostyczny składa się z urządzenia
badawczego, a także oprogramowania przeznaczonego zarówno do sterowania urządzeniem, jak też do zbierania, przetwarzania i raportowania danych
pomiarowych. Ponadto istnieje możliwość wyposażenia systemu w aplikację programową wykorzystującą narzędzia rozszerzonej rzeczywistości, która wspomaga obsługę urządzenia. Niemniej jednak urządzenie analityczne może stanowić samodzielny przyrząd pomiarowy sterowany z pulpitu
operatora. Wygląd urządzenia analitycznego przedstawiono na rys. 2.3.6.
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W penetrometrze zastosowano dotykowy pulpit operatora typu LCD (touch
screen). Poprzez lekkie naciśniecie ikon na pulpicie następuje przejście do odpowiednich funkcji urządzenia. Po 10 minutach nieużywania pulpitu następuje automatyczne jego wygaszenie. Ponowne rozświetlenie pulpitu następuje
po naciśnięciu górnego lewego lub prawego rogu ekranu. Realizowane funkcje
pulpitu operatora to:
–– przemieszczanie głowicy pomiarowej,
–– otwieranie i zamykanie uchwytu trzpienia z igłą lub stożkiem,
–– uruchomienie pomiaru,
–– ustawianie czasu pomiaru (tj. czasu opadania trzpienia z igłą lub stożkiem, domyślnie czas zaprogramowano na 5 sekund),
–– sposób zapisu pomiaru w pamięci urządzenia, wybór języka komunikacji,
testowanie głowicy pomiarowej.

Rys. 2.3.6. Wygląd penetrometru stanowiącego główny element systemu analityczno-diagnostycznego
opracowanego i wykonanego w ITeE – PIB w Radomiu

Głównym elementem funkcjonalnym urządzenia jest głowica pomiarowa. Jej pozycjonowanie realizowane jest przy pomocy napędu elektrycznego,
który pozwala na obrót śruby pociągowej umożliwiającej przesuw głowicy
pomiarowej. Natomiast stabilizacja głowicy pomiarowej realizowana jest za
pomocą dwóch słupów prowadnicowych, które usztywniają konstrukcję
i przeciwdziałają negatywnym skutkom momentu skręcającego związanego

2. Metody i aparatura do badań materiałowych

121

z pracą silnika elektrycznego. Do napędu śruby wykorzystano odpowiednio
dobrany i sprawdzony pod względem funkcjonalności silnik elektryczny, który współpracuje z enkoderem zamieszczonym na śrubie napędowej. Moduł
pozycjonowania głowicy wyposażony jest w dwa indukcyjne czujniki krańcowe. W głowicy pomiarowej umieszczono układ delektujący położenie stożka pomiarowego. Do automatycznej detekcji przesunięcia liniowego stożka
zastosowano metodę triangulacji laserowej opartą na projekcji plamki promienia lasera na powierzchni trzpienia i jej obserwacji przez układ optyczny
(rys. 2.3.7). Triangulacja laserowa jako współrzędnościowa metoda pomiaru
długości i kąta należy do powierzchniowych technik optycznych [16, 17].
Wykorzystanie techniki triangulacji laserowej w urządzeniach diagnozujących zmiany położenia wybranych obiektów posiada liczne walory, do
których należy zaliczyć:
–– bezkontaktowy charakter pomiaru,
–– wysoka dokładność badania,
–– szybkość zbierania i przetwarzania danych o położeniu obiektu umożliwiająca wręcz pomiary on-line.

Rys. 2.3.7. Zasada pomiaru z wykorzystaniem metody triangulacji laserowej

Technika triangulacji laserowej wykorzystuje zjawisko odbicia fali
świetlnej od obiektów i jej rejestracji za pomocą przetwornika CCD lub
CMOS umieszczonego pod pewnym kątem w stosunku do źródła światła.
Jako źródło promieniowania zastosowany jest w wybranym czujniku laser
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półprzewodnikowy emitujący promieniowanie o długości fali od 800 do 900
nm. Fala promieniowania wygenerowana przez diodę charakteryzuje się monochromatycznością, koherentnością oraz małą rozbieżnością (poniżej 0,02%)
w porównaniu z innymi źródłami światła. Konieczne jest odpowiednie położenie osi optycznych nadajnika i odbiornika w dalmierzu oraz znajomość ich
wzajemnego położenia. Ustawienie to polega na takim umiejscowieniu diody
laserowej i fotodetektora, aby prosta, wzdłuż której padają promienie lasera,
tworzyła z oświetlaną powierzchnią kąt prosty (αL = 90°), zaś prosta tworzona przez promienie odbite zmierzające do detektora była prostopadła do osi
optycznej (αD = 0°). Najlepszym rozwiązaniem wzajemnego położenia diody
i fotodetektora okazuje się zwykła geometria triangulacyjna, gdzie wiązka lasera pada prostopadle z góry na badany obiekt, zaś detektor umieszczony jest
z boku pod pewnym kątem (0° < α < 90°) w stosunku do osi optycznej układu.
W zależności od odległości danego punktu powierzchni obiektu od emitera
promieniowania laserowego zmienia się kąt, pod którym jest obserwowana
plamka. Znając ogniskową obiektywu oraz miejsce padania wiązki światła na
detektor (dx), możemy wyznaczyć jej odległość od obiektu:
r=
gdzie:

b
.
1
dx
+
f tgα

r – odległość od przedmiotu,
b – baza dalmierza,
f – ogniskowa,
α – kąt nachylenia nadajnika,
dx – miejsce padania wiązki światła na detektor CCD.

Czujnik laserowy stanowi kluczowy element pomiarowy opracowanego
urządzenia do badania właściwości eksploatacyjnych środków smarowych,
a tym samym musi charakteryzować się odpowiednio przeprowadzoną kalibracją, gwarantującą poprawność realizacji pomiarów. Do kalibracji tego typu
czujników wykorzystuje się opracowane w Instytucie Technologii Eksploatacji
– PIB w Radomiu stanowisko pomiarowe wyposażone w głowicę mikrometryczną Mitutoyo o dokładności pomiarowej 0,001 mm i zakresie pomiarowym
0–50 mm (rys. 2.3.8).
Wykorzystując głowicę mikrometryczną zamontowaną w stanowisku pomiarowym ustawia się określone położenie czujnika i odczytuje jego wskazanie, na tej podstawie możliwe jest wykreślenie charakterystyki metrologicznej
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czujnika laserowego, którą wykorzystuje się następnie do kalibracji układu
pomiarowego penetrometru. Przykładowe charakterystyki metrologiczne
czujnika przedstawiono na rys. 2.3.9.
a)

						

b)

Rys. 2.3.8. Stanowisko kalibracyjne do weryfikacji parametrów metrologicznych czujników laserowych
opracowane i wykonane w ITeE – PIB w Radomiu: a) widok ogólny, b) widok obrotowego uchwytu
czujnika
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Rys. 2.3.9. Charakterystyka metrologiczna czujnika laserowego, R – różnica wartości mierzonej czujnikiem
mikrometrycznym i laserowym

Pomiary przeprowadzone przy wykorzystaniu specjalistycznego stanowiska kalibracyjnego pozwalają na zweryfikowanie przydatności metrologicznej
wytypowanej klasy czujników laserowych. Wyznaczone rozrzuty wyników
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oraz graniczna odchyłka pomiarowa w całym założonym zakresie badawczym
nie może przekraczać dwóch jednostek penetracyjnych, co jest wartością graniczną przy realizacji badań konsystencji środków smarowych.
Urządzenie przeznaczone jest zarówno do pomiarów normatywnych szerokiej gamy produktów przemysłowych, a w szczególności różnego typu smarów plastycznych, mas bitumicznych, produktów parafinowych, jak również
do badań pozanormatywnych wykorzystujących ciągłą rejestrację przemieszczania się stożka pomiarowego w zadanym czasie badania. Normatywnymi
procedurami realizowanymi przez przyrząd są pomiary zgodne z następującymi normami: PN-ISO2137:2011, PN-C-04161:1982, PN-EN 1426:2009, PN-EN 1015-4:2000, PN-V-04011-18:1999, ASTM D 5, ASTM D 217, ASTM D 937,
ASTM D 1403, ASTM D 1321. Penetrometr wyposażony w głowicę laserową
oprócz pomiarów normatywnych daje możliwość rozszerzenia możliwości
metrologicznych o ciągłe pomiary konsystencji, co pozwala na realizację prac
naukowych.
Opracowany przyrząd analityczny spośród rozwiązań istniejących na rynku międzynarodowym wyróżnia się następującymi walorami:
–– możliwością obserwacji przebiegu badania, w tym obserwacji położenia
elementu pomiarowego na ekranie komputera, z wykorzystaniem kamery
(podstawowa wersja wyposażona jest w oświetlacz oraz szkło powiększające do bezpośredniego wzrokowego podglądu położenia trzpienia),
–– zdolnością monitorowania i transferu danych badawczych on-line, a także
obsługą urządzenia za pomocą touch-screenu lub komputera,
–– możliwością zdalnego sterowania poprzez przeglądarkę internetową,
–– wyposażeniem w termostatowane naczynia penetracyjne, co umożliwia
stabilizację temperatury badanego materiału podczas pomiaru.
Informatyczny system sterowania urządzeniem
oraz gromadzenia i przetwarzania danych
Przyjęte założenia systemu informatycznego dedykowanego do obsługi
penetrometru pomiarowego obejmowały opracowanie trzech modułów funkcjonalnych, tj.:
–– sterowania urządzeniem, w tym parametrami procedury pomiarowej
(czas pomiaru, liczba próbkowań w założonym czasie pomiaru), a także
położeniem głowicy pomiarowej i obsługą elektromagnetycznego uchwytu trzpienia pomiarowego,
–– przesyłania, archiwizacji danych pomiarowych i raportowania,
–– zdalnej obsługi i nadzoru metrologicznego nad urządzeniem.
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Opracowana aplikacja programowa pozwala na obsługę kluczowych
funkcji penetrometru, tj. głowicą pomiarową, uchwytem trzpienia, systemem
rejestrującym, systemem wideo, a także rejestrowanie i obróbkę danych pomiarowych, które są automatycznie zapisywane na dysku komputera. Aplikacja
serwera jak i klienta umożliwia wczytanie danych zarejestrowanych w czasie
eksperymentu oraz pozwala na przeglądanie danych klatka po klatce oraz prezentację głębokości penetracji w danej chwili czasowej. Istnieje też możliwość
odtworzenia eksperymentu i obserwowania zarówno obrazu wideo, jak i głębokości penetracji próbki. Ponadto oprogramowanie umożliwia wygenerowanie kilku domyślnych wersji raportu lub zbudowanie własnego formularza.
Ponadto w opracowanym systemie analityczno-diagnostycznym istnieje
możliwość wykorzystania technik rozszerzonej rzeczywistości do szkolenia
z zakresu obsługi penetrometru oraz metod pomiarowych. Interaktywna instrukcja z wykorzystaniem technik rozszerzonej rzeczywistości używana do
obsługi penetrometru polega na prezentowaniu użytkownikowi instrukcji
postępowania w postaci podpowiedzi nałożonych na obraz filmowanego urządzenia technicznego w czasie rzeczywistym podczas wykonywania czynności
związanych z eksploatacją urządzenia.

Rys. 2.3.10. Widok okna interfejsu użytkownika umożliwiającego sterowanie położeniem głowicy pomiarowej
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W rozwiązaniu informatycznym zaimplementowano możliwość sterowania położeniem głowicy pomiarowej (rys. 2.3.10), co przy wykorzystaniu
opcjonalnej wersji urządzenia wyposażonego w kamerę umożliwia precyzyjne
ustawienie stożka nad powierzchnią badanego produktu.
Urządzenie posiada możliwość zapisu wyników z rozdzielczością 2, 5, 10
i 20 próbkowań na sekundę (rys. 2.3.11).
Wyniki pomiaru są przechowywane w bazie danych, natomiast obraz
wideo zapisywany jest w strukturze katalogowej wraz z innymi plikami dotyczącymi pomiaru. Oprogramowanie daje możliwość generowania raportów
w postaci pliku Word lub plików Excel do dalszej obróbki zawierającego dane
o eksperymencie (data, użytkownik, parametry i nazwa próbki), wykres penetracji oraz szczegółowe dane.
Opracowano również wersję programową w postaci aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do penetrometru z poziomu przeglądarki internetowej.
Aplikację opracowano z wykorzystaniem pakietu LabVIEW WebUIBuilder
firmy National Instrument oraz Microsoft Visual Studio Expres do zaimplementowania funkcji związanych z przetwarzaniem obrazu wideo. Algorytm
i mechanizm logowania jest analogiczny dla aplikacji Windows.

Rys. 2.3.11. Widok okna programowego pozwalającego na wykonanie pomiaru i obserwację jego przebiegu
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Aplikacja klienta webowego dokładnie odwzorowuje interfejs urządzenia. Program komputerowy do obsługi penetrometru laserowego składa się
z czterech modułów:
–– aplikacji serwera pomiarowego, współpracującej bezpośrednio z penetrometrem oraz udostępniającej interfejs do zdalnego sterowania i komunikacji z urządzeniem,
–– aplikacji klienta umożliwiającej zdalne wykonywanie pomiarów,
–– aplikacji webowej uruchamianej z poziomu przeglądarki internetowej posiadającej interfejs użytkownika odwzorowujący (symulujący) dotykowy
panel operatora penetrometru, umożliwiającej zdalne wykonywanie pomiarów,
–– interaktywnej pomocy wykorzystującej elementy rzeczywistości rozszerzonej.
Opracowana aplikacja serwera jak i klienta posiada identyczną budowę
oraz interfejs użytkownika, z tym że dla aplikacji serwera pomiarowego przewidziano dodatkowe funkcjonalności w związku pełnieniem funkcji serwera
pomiarowego:
–– zarządzanie użytkownikami,
–– zarządzanie konfiguracją kamery podglądu,
–– zarządzanie i generowanie pakietu aktualizacyjnego dla klienta.
W aplikacji zaimplementowano podgląd z kamery nadzoru w celu precyzyjnego ustawienia stożka nad powierzchnią środka reologicznego. Do przesyłania obrazu pomiędzy aplikacją serwera a klientem wykorzystano usługę
sieciową. Oprogramowanie obsługuje kamery USB z częstością odświeżania
obrazu do 60 klatek na sekundę. Parametry takie jak ilość klatek na sekundę
oraz rozdzielczość okna podglądu i obrazu przesyłanego poprzez sieć, a także
współczynnik kompresji są regulowane z poziomu aplikacji serwera pomiarowego.

Egzemplifikacja możliwości diagnostycznych systemu
Zaletą systemu analitycznego jest możliwość ciągłej rejestracji krzywych
penetracyjnych, pozwalających na ocenę zjawisk lepkosprężystych zachodzących w badanym produkcie podczas zagłębiania się stożka pomiarowego. Podczas testów rejestrowano krzywe penetracji, czyli zależności liczby
penetracji od czasu pomiaru, w zakresie od 0 do 5 sekund. Prezentowane
wyniki penetracji odnoszą się do próbek niepoddawanych uprzednio procesowi ugniatania. Pomiary wykonano przy użyciu stożków i naczyń do badań w skali ½, których wymiary określa norma PN-ISO 2137:2011. Obiektami

128

Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne...

badań były kompozycje smarowe, sporządzone z wykorzystaniem mineralnej oraz roślinnej bazy olejowej. W charakterze bazy mineralnej zastosowano
nietoksyczny biały olej parafinowy, natomiast jako bazy roślinnej użyto oleju
rzepakowego. Do zagęszczania stosowanych smarów plastycznych wybrano
modyfikowaną krzemionkę jako nanozagęszczacz nieorganiczny (o średnich
rozmiarach ziaren wynoszących 7 nm) oraz stearynian litu i adypinian litu
stanowiące zagęszczacze organiczne. Badane smary nie zawierały dodatków
uszlachetniających, a ilościowy udział zagęszczacza w kompozycjach został
ustalony eksperymentalnie na poziomie zapewniającym otrzymanie produktów finalnych o klasach konsystencji 0–4.
Przykładowo wyniki badań zmian konsystencji smaru zagęszczonego
krzemionką w trakcie pomiaru penetracyjnego przedstawiono na rys. 2.3.12.
Na wykresie umieszczono pięć krzywych penetracji będących rezultatami kolejno przeprowadzanych oznaczeń konsystencji smaru zagęszczonego krzemionką z wykorzystaniem ciągłej rejestracji zmian zagłębiania się stożka pomiarowego [18].
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Rys. 2.3.12. Krzywe penetracji dla smaru zagęszczonego krzemionką

Zarejestrowane przebiegi krzywych penetracji dla smaru zagęszczonego krzemionką mogą świadczyć o znacznej stabilności struktury tego smaru. Składa się na to przede wszystkim fakt, że już po upływie zaledwie 0,1 s
wartość penetracji tego smaru ustala się na pewnym poziomie i nie ulega ona
większym zmianom aż do zakończenia pomiaru.

129

2. Metody i aparatura do badań materiałowych

Zagadnieniem, któremu należy poświęcić nieco więcej uwagi, są pojawiające się fluktuacje rejestrowanych krzywych penetracji, gdyż nie są one
przypadkowe, lecz ich przebiegi w większości przypadków występują w podobnych okresach. Obserwowane fluktuacje krzywej penetracji mogą być następstwem relaksacji naprężeń w strukturze smaru podczas oddziaływania na
nią siły ciężkości stożka pomiarowego. W trakcie pomiaru następuje bowiem
szybka interakcja między opadającym stożkiem penetracyjnym a smarem.
Stożek, opadając, powoduje rozsunięcie się cząsteczek zagęszczacza na skutek osłabienia powiązań międzycząsteczkowych w tym miejscu. Dodatkowym
efektem tego procesu jest powstawanie miejscowych luk w strukturze smaru
w pobliżu stożka. Stożek zagłębia się w tak powstałą lukę struktury, lecz po
krótkim czasie, rzędu ułamków sekundy, na skutek odbudowywania się części
wiązań międzycząsteczkowych w smarze luka zostaje zniwelowana, a stożek
powraca do bazowej wartości zanurzenia w smarze. Czas potrzebny na regenerację mikrostruktury smaru, czyli czas chwilowej zwiększonej wartości penetracji może być określany mianem czasu relaksacji naprężeń struktury smarów.
Innym rodzajem zagęszczaczy, często stosowanych w technologiach
wytwarzania smarów plastycznych, są sole litowe wyższych kwasów tłuszczowych (mydła). W związku z tym sprawdzono również wpływ budowy
chemicznej tego typu zagęszczaczy na przebieg krzywych penetracji. Rysunek 2.3.13 przedstawia zestawienie wyników ciągłego pomiaru konsystencji
testowanych smarów zagęszczanych mydłami.
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Analiza zarejestrowanych przebiegów [18] pozwala na zidentyfikowanie
charakterystycznych przebiegów krzywych penetracyjnych odzwierciedlających zależność efektów relaksacyjnych od składu chemicznego danej kompozycji. Wyraźną zależnością jest związek między rodzajem zastosowanego
zagęszczacza a występowaniem efektu relaksacji naprężeń w danej kompozycji smarowej. Smary zagęszczane mieszaniną dwóch mydeł, tj.: adypinianu i stearynianu litu (ASP i ASR) w ilościach pozwalających na uzyskanie
smarów o drugiej klasie konsystencji, wykazują znacznie mniejsze skłonności
do deformacji ich struktury, a tym samym do występowania relaksacji naprężeń w trakcie pomiaru niż smary zagęszczane samym stearynianem litu (SLP
i SLR). Przyczyną tego faktu są różnice w oddziaływaniach międzycząsteczkowych obu typów zagęszczaczy, co jednoznacznie wynika z analizy modeli
rozkładu ładunków elektrostatycznych wokół atomów tworzących cząsteczki rozważanych zagęszczaczy. Wygenerowane, za pomocą programu Hyper
-Chem modele przedstawiono na rys. 2.3.14. Pozwalają one na zobrazowanie
obszarów zarówno o ładunku dodatnim, jak i ujemnym, wraz z wyznaczeniem ich wartości.

Rys. 2.3.14. Modele rozkładu potencjału elektrostatycznego w cząsteczkach: a) adypinianu litu, b) stearynianu
litu

Przedstawione w postaci graficznej modele wskazują, iż w cząsteczce
zagęszczacza adypinianowego rozmieszczenie ładunków elektrostatycznych
pozwala na tworzenie liczniejszych i bardziej rozbudowanych przestrzennie
powiązań elektrostatycznych z innymi cząsteczkami, niż to może mieć miejsce
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w przypadku stearynianu litu. Oddziaływania międzycząsteczkowe w smarach plastycznych to przede wszystkim oddziaływania typu Van der Waalsa.
Wśród nich największą rolę odgrywają siły orientacyjne Kessona, gdyż są to
oddziaływania między cząsteczkami dipolowymi, a takie posiada większość
zagęszczaczy organicznych stosowanych do produkcji smarów plastycznych
[11]. Możliwość tworzenia powiązań między różnoimiennie naładowanymi dipolami (jakimi w tym przypadku są cząsteczki zarówno adypinianu, jak i stearynianu litu) ma więc decydujący wpływ na wytrzymałość struktury smaru
podczas działania na nią sił odkształcających. Fakt, że cząsteczka adypinianu
może oddziaływać elektrostatycznie z większą liczbą dodatnich dipoli innych
cząsteczek sprawia, że smar zawierający dodatek tego zagęszczacza wytworzy
stabilniejszą strukturę niż smar zagęszczany samym stearynianem litu [18].
Zastosowanie urządzenia wykorzystującego ciągłą detekcję położenia
stożka jest niezbędne i w pełni uzasadnione, podczas badań naukowych,
w szczególności dotyczących:
–– wpływu rodzaju zagęszczacza na stabilność smaru plastycznego,
–– wpływu rozmiarów cząsteczek zagęszczacza na występowanie efektu relaksacji naprężeń w smarze,
–– wpływu oddziaływań międzymolekularnych na występowanie efektów
relaksacji naprężeń oraz pełzania smarów.
Przeprowadzone badania weryfikacyjnych potwierdzają poprawność
działania nowo opracowanego urządzenia umożliwiającego ciągły pomiar
penetracji oraz jego przydatność do oceny efektów relaksacji naprężeń smarów plastycznych. Niemniej jednak sprecyzowanie konkretnych wytycznych
metodologicznych wymaga dalszych badań przy wykorzystaniu szerokiego
asortymentu smarów plastycznych oraz różnych warunków testowych.

***
Zrealizowane prace badawczo-rozwojowe pozwoliły na opracowanie nowoczesnego systemu diagnostycznego złożonego z penetrometru laserowego oraz dedykowanego oprogramowania komputerowego umożliwiającego
zrealizowanie zarówno normatywnych, jak i pozanormatywnych badań reologicznych smarów plastycznych [19]. Analiza uzyskanych wyników badań
potwierdza przyjęte założenie o przydatności ciągłego pomiaru penetracji do
oceny efektów relaksacji naprężeń smarów plastycznych. Uzyskiwane w trakcie pomiaru krzywe penetracji badanego smaru pozwalają na określenie stabilności struktury smaru poprzez ocenę występujących fluktuacji na skutek
oddziaływania stożka pomiarowego o znormalizowanych wymiarach i wadze
z badanym smarem.
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Uzyskane wyniki oraz ich wnikliwa analiza pozwalają stwierdzić, iż istnieje możliwość wprowadzenia trybu ciągłej rejestracji zmian położenia stożka
pomiarowego podczas normatywnego oznaczania konsystencji smarów plastycznych. Wprowadzenie takiej zmiany do procedury pomiarowej nie wymaga dodatkowej preparatyki obiektów badań oraz nie wpływa na wydłużenie
czasu trwania pomiaru, a istotnie poszerza informatywność wykonanego badania.
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2.4.

Specjalizowane urządzenia do badań atestacyjnych
o regulowanych charakterystykach

W Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu opracowano wiele
specjalizowanych komór do badań atestacyjnych, które wymagają wysokiego
poziomu technologicznego i nie są dostępne na rynku firm oferujących komory klimatyczne. Zauważono, że specjalizowane komory można budować
z modułów klimatyzacyjnych. Dlatego w ramach programu Strategicznego
podjęto zadanie opracowania i wykonania modułów regulujących temperaturę (podwyższający temperaturę T+, obniżający temperaturę T-), regulujących
wilgotność (podwyższający wilgotność RH+, obniżający wilgotność RH-),
regulujących ciśnienie (reg.P), regulujących skład atmosfery (na przykładzie
koncentracji CO2). W tabeli 2.4.1 przedstawiono moduły zastosowane w wybranych specjalizowanych komorach do badań środowiskowych, z podaniem
rodzaju pracy i czasu trwania badania w komorze.
Tabela 2.4.1. Zastosowane moduły konstrukcyjne
Modelowe komory do badań atestacyjnych

Moduły

do
karbonatyzacji
betonu

VOC
225 dm3

formaldehyd
4017 ml

klimatyczna
zmodernizowana

komora
ciśnieniowa

T+

X

X

X

X

X

T-

X

RH+

X

X

X
X

X

RH-

X

X

X

X

reg.P
CO2
Rodzaj pracy
Czas badania

X

X

X
ciągła
do 6 miesięcy

X
ciągła
do 1 miesiąca

cykliczna
8 godzin

ciągła
–

ciągła
do 1 miesiąca

W dalszej części rozdziału szczegółowo zaprezentowano: komorę do badania emisji lotnych związków organicznych (VOC) metodą komorową, komorę
do badania emisji formaldehydu metodą gazową oraz komorę ciśnieniową.
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Nie zawsze wszystkie moduły regulacji temperatury i wilgotności wykorzystane są do budowy komory, np. w komorze VOC nie ma potrzeby obniżania temperatury, ponieważ komora pracuje w pomieszczeniu klimatyzowanym
i wystarczy, gdy tylko wahania temperatury otoczenia korygowane są poprzez
podgrzewanie komory. W przypadku komory VOC problemem jest utrzymanie odpowiedniej czystości dostarczanego powietrza oraz emisja tła komory
<20 µg/m3 TVOC (suma koncentracji lotnych związków organicznych w µg/m3).

Koncepcja urządzeń do badań atestacyjnych o regulowanych
charakterystykach środowiska procesowego
W środowisku procesowym (rys. 2.4.1), zwykle realizowanym poprzez
komorę atestacyjną, w której jest umieszczony badany element, wyróżniamy podsystem utrzymania parametrów otoczenia, podsystem generowania
wymuszeń na badany element i podsystem pomiarowo-sterujący mierzący
parametry środowiska (klimatu) i reakcję obiektu badanego na wymuszenia.
Klasyfikacja systemu zależy od procedury badawczej, np. siła wywierana na
badany obiekt komorze może być zarówno parametrem środowiska, jak i generowanym wymuszeniem.

Rys. 2.4.1. Modelowy system atestacyjny o regulowanych charakterystykach środowiska procesowego

Założono, że do konstruowania specjalizowanych urządzeń do badań
atestacyjnych o regulowanych charakterystykach środowiska procesowego
będzie preferowane podejście modułowe, tzn. urządzenie będzie zbudowane
z modułów regulujących parametry środowiska procesowego, jak temperatura, wilgotność, ciśnienie, skład atmosfery, siły naprężające itp.
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Moduł regulacji temperatury
Typowe rozwiązania podnoszenia temperatury, wg typów źródeł ciepła,
to: grzałki oporowe, grzanie pośrednie, grzanie mikrofalowe, promienniki
podczerwieni, moduły termoelektryczne Peltiera, natomiast rozwiązania obniżania temperatury to: układy tzw. freonowe, chłodzenie powietrzne, chłodzenie pośrednie, np. wodne, moduły termoelektryczne Peltiera.
Opracowano moduł podwyższający temperaturę do +10°C powyżej temperatury otoczenia i umożliwiający regulację temperatury z dokładnością
±0,2°C, przeznaczony dla komór VOC. Założono, że moduł będzie zasilany
z napięcia bezpiecznego 24VAC. Niewielki zakres regulacji temperatur wynika
z planowanego przeznaczenia tego modułu do systemu ogrzewania powietrza wewnątrz komór do badania emisji lotnych związków organicznych VOC,
które pracują w klimatyzowanym pomieszczeniu i w zależności od normy, wg
której prowadzi się badania, konieczne jest niewielkie podwyższenie temperatury. Gęstość powietrza zależy od ciśnienia, temperatury oraz składu – dla suchego powietrza gęstość przy ciśnieniu atmosferycznym, na poziomie morza,
w temperaturze 20°C wynosi około r = 1,2 kg/m3. Ciepło właściwe powietrza
wynosi c = 1005 J/kg/K. Zatem do ogrzania V = 1 m3 powietrza (objętość
jednej z typowych komór) o ∆t = 1 K potrzeba:
Q = r*V*c*∆t = 1206 J

(2.4.1)

co przy grzałce o mocy P = 24 W wymaga czasu ok. Q/P»50 s (przy 100%
sprawności układu i braku przepływu powietrza przez komorę). Przy badaniach w komorach VOC ze względu na ich długotrwałość (kilkaset godzin)
jest to czas do akceptacji.
Dla komór VOC (dopuszczalne materiały konstrukcyjne to stal nierdzewna, szkło, teflon – wymagana czystość tła powietrza komory < 20 µg/m3 TVOC
[11–14]) zaproponowano wykonanie:
–– modułu podwyższania temperatury z grzałką ze stali nierdzewnej
umieszczoną wewnątrz komory szklanej (rys. 2.4.2a). To rozwiązanie ma
dodatkową zaletę, że może być zastosowane do wypalania lotnych związków organicznych podczas ‘mycia’ komory. Wadą tego rozwiązania jest
konieczność dodatkowego uszczelniania komory i możliwość wprowadzenia zanieczyszczeń z grzałki;
–– modułu podwyższania temperatury z grzałkami foliowymi przyklejonymi do obudowy ze stali nierdzewnej (rys. 2.4.2b). Zastosowano
dwie grzałki o mocy 12 W/12 V, o maksymalnej temperaturze pracy
100°C, połączone szeregowo, co daje łączną moc 24 W/24 V. Przewody
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doprowadzające są w osłonie teflonowej. Przy teście trwającym 1800 minut stabilizowano temperaturę na poziomie 23,0°C w komorze 225 dm3.
Uzyskano dokładność stabilizacji temperatury ±0,1°C, tj. poniżej zakładanej ±0,2°C.
a)

c)

b)

d)

Rys. 2.4.2. Aplikacje modułu podwyższającego temperaturę – różne sposoby realizacji: a) grzałka oporowa
w komorze VOC; b) grzałki foliowe na zewnątrz komory VOC; c) odwracalne moduły Peltiera (grzanie/
chłodzenie) w komorze do karbonatyzacji betonu; d) grzałki foliowe na płaszczu wodnym komory do
badania emisji formaldehydu

Do sterowania mocą grzania zastosowano sterowanie sygnałem ze zmiennym współczynnikiem wypełnienia (PWM), realizowane przy wykorzystaniu sterownika PLC. Czujnik temperatury grzałek zabezpiecza grzałki przed
uszkodzeniem oraz zapobiega ich przegrzaniu i wypalaniu lotnych związków
organicznych. Grzałka jest wyłączana kilka stopni powyżej temperatury zadanej w komorze. W opracowanych rozwiązaniach modelowych komór VOC
stosowane jest rozwiązanie z grzałkami foliowymi.
Dla komory do emisji formaldehydu metodą gazową [11] zastosowano
grzałki foliowe umieszczone na komorze do emisji formaldehydu (rys. 2.4.2d).
Grzałki ogrzewają do temperatury 60°C płaszcz wodny otaczający komorę
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roboczą – grzanie pośrednie. Do komory roboczej jest dostarczane czyste powietrze rurkami (ok. 12 mb) umieszczonymi w płaszczu wodnym.
W komorze do karbonatyzacji betonu [10] zastosowano trzy odwracalne moduły z ogniwami Peltiera, w którym po stronie zimnej i gorącej są
zainstalowane wentylatory (rys. 2.4.2c). Zaletą tego rozwiązania jest brak
elementów mechanicznych poza wentylatorami. Dodatkowo z obu stron modułu Peltiera zamontowano na radiatorach czujnik temperatury, co pozwala
efektywnie korzystać z ogniw. O wyłączeniu wentylatorów nie decydują nie
tylko zależności czasowe, a także temperatura radiatora. Algorytm sterowania
temperaturą wewnątrz komory do karbonatyzacji betonu:
–– ustawia rodzaj pracy każdego termoogniwa w tryb grzania lub chłodzenia,
–– rejestruje czas pracy ogniw w wymienionych trybach i zapamiętuje ostatnio wybrany tryb pracy termoogniwa – informacje te służą do równomiernego wykorzystania ogniw,
–– wyznacza liczbę potrzebnych modułów do załączenia.
Ogrzewanie i chłodzenie pośrednie za pomocą np. wężownic z radiatorami jest stosowane w komorze ciśnieniowej. Pompa obiegowa przetłacza
podgrzany glikol przez wężownicę. Na powrocie glikolu z wężownicy zamontowano czujnik temperatury, całość wężownicy jest izolowana termicznie.
W ramach projektu [10] opracowano i wykonano także moduł obniżania
temperatury (rys. 2.4.3), w którym zastosowano moduł Peltiera z chłodzeniem
glikolem.
a)

b)

Rys. 2.4.3. Moduł obniżania temperatury z modułem Peltiera i chłodzeniem wodnym: a) idea modułu obniżania
temperatury, b) model modułu obniżania temperatury
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W komorze do kondycjonowania węży z gumy i tworzyw sztucznych,
komorze do badań termomechanicznych izolatorów energetycznych, w komorze do badań środowiskowych aparatów do pomiaru gazów toksycznych,
urządzeniu do chłodzenia pokrywy retorty pieca do azotowania i innych
zastosowano klasyczne agregaty chłodnicze.

Moduł regulacji wilgotności
Rozwiązania regulacji wilgotności są stosowane do nawilżania lub osuszania powietrza czystego lub zawierającego dwutlenek węgla.
Typowe rozwiązania podnoszenia wilgotności to: stosowanie płuczek
z wodą, przepływ powietrza lub innych gazów nad wodą (należy zwrócić
uwagę na reakcję i rozpuszczalność gazu w wodzie), inżektorowe rozpylanie
wody za pomocą dysz, nawilżanie z wykorzystaniem ultradźwięków.
Typowe rozwiązania obniżania wilgotności to stosowanie: osuszaczy ziębniczych – także z modułami Peltiera, osuszaczy z silikażelem.
Opracowano moduł podwyższający i moduł obniżający wilgotność przeznaczony do precyzyjnej regulacji parametrów klimatu w komorach o pojemności powyżej 300 dm3. Moduły zastosowano w komorze do badania karbonatyzacji betonu i w komorze ciśnieniowej [10].
Zaprojektowano precyzyjny moduł podwyższający wilgotność, który ma
zakres regulacji wilgotności do 90%RH i pozwala na regulację wilgotności
z zakładaną dokładnością ±2%RH. Moduł działa na zasadzie płuczki Dreschlera (rys. 2.4.4a), tj. nawilżania suchego powietrza podczas przepływu
przez zbiornik z wodą destylowaną. Woda w szczelnym zbiorniku jest uzupełniana automatycznie za pomocą pompki perystaltycznej – jest to nowością
w tego typu układach. Pompka perystaltyczna jest także zaworem zapewniającym szczelność układu. Dodatkowo zastosowano generator ultradźwiękowy,
który wytwarza mgłę wodną o rozdrobnieniu cząstek wody 0,5÷20 µm. Konstrukcję modułu nawilżania z generatorem UF – umieszczonym na dnie zbiornika, czujnikiem poziomu wody oraz płuczką przedstawiono na rys. 2.4.4b. To
rozwiązanie pozwala na regulowanie wydajnością dostarczanego wilgotnego
powietrza do komory – zawsze pracuje płuczka i jest dodatkowo włączany
generator ultradźwiękowy. Utrzymywanie poziomu wody za pomocą czujnika
pływakowego oraz pompki perystaltycznej sprawia, że są stabilne warunki
nawilżania powietrza. Realizacja modułu jest przedstawiona na (rys. 2.4.5c).
Opracowano precyzyjny moduł obniżania wilgotności, który składa się
z dwóch rur wypełnionych silikażelem (rys. 2.4.5a). Gdy jedna z rur pracuje,
druga jest regenerowana. Zawory typu 4/2 sterują przepływem i wyborem
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a)

b)

Rys. 2.4.4. Idea modułu podwyższania wilgotności: a) z płuczkami, b) z generatorem UF (ultradźwiękowym)

odpowiedniej rury. Czas pracy rury w trybie osuszania/regeneracji jest ustalany poprzez system pomiarowo-sterujący. Przyjęto, że moduł obniżający wilgotność będzie miał zakres regulacji wilgotności do 20%RH i będzie pozwalał
na regulację wilgotności z dokładnością ±2%RH. Na rys. 2.4.5c przedstawiono
moduły do obniżania i podwyższania wilgotności powietrza w komorze do
badania karbonatyzacji betonu. Karbonatyzacja betonu powstaje w wyniku
przemiany wodorotlenku wapniowego wchodzącego w reakcję z kwasem węglowym (H2CO3) w węglan wapniowy (CaCO3). Uzyskanie >95%RH podczas
testowania komory przedstawiono na rys. 2.4.5d. Ditlenek węgla używany
w komorach do badania karbonatyzacji betonu w kontakcie z wodą wytwarza kwas węglowy. Ditlenek węgla i kwas węglowy mają działanie korozyjne. Dwutlenek węgla powoduje korozję widoczną na betonie, rurociągach
i w pojemnikach ciepłej wody wykonanych ze stali czarnej. Produkty korozji sprawiają, że woda jest nieprzeźroczysta i zabarwiona na czerwony kolor.
Dlatego w komorze do badania karbonatyzacji betonu wszystkie elementy są
wykonane ze stali nierdzewnej z uszczelnieniami witonowymi. Dodatkowym
utrudnieniem podczas osuszania atmosfery wewnątrz komory jest powstawanie wody w procesie wnikania ditlenku węgla do próbek betonu. Nadmiar
wody jest usuwany za pomocą pompki skroplin.
W komorach do badania emisji lotnych związków organicznych do komory badawczej jest dostarczane powietrze o czystości < 20 µg/m3 TVOC 11, 14.
Zatem sposób regulacji wilgotności nie powinien wprowadzać dodatkowych
zanieczyszczeń. Zadanie to realizuje zespół przygotowania powietrza, który
dostarcza do komory badawczej powietrze o odpowiedniej wilgotności. Zespół przygotowania powietrza jest zasilany z generatora powietrza zerowego,
butli z powietrzem zerowym lub poprzez układ filtrów ze sprężarki bezsmarowej.
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Rys. 2.4.5. Moduł obniżania wilgotności: a) idea działania modułu z silikażelem; b) komora do badania
karbonatyzacji betonu; c) realizacja modułu obniżania i podwyższania wilgotności – pośrodku moduł
nawilżania z generatorem UF (ultradźwiękowym), po bokach dwie rury z silkażelem realizujące moduł
osuszania; d) testowanie komory do karbonatyzacji betonu, wilgotność >95%RH

W przypadku komór do badania emisji lotnych związków organicznych
VOC regulacja wilgotności polega na podziale strumienia suchego o określonej wartości przepływu objętościowego na dwa tory (rys. 2.4.6) i (rys. 2.4.8).
W jednym torze jest umieszczony układ płuczek, który nawilża suche powietrze. Drugim torem dostarczane jest przefiltrowane powietrze. Następnie powietrze z obydwóch torów jest mieszane i wprowadzane do komory uwalniania VOC (badawczej).
W zadaniu opracowano i przetestowano dwa sposoby regulacji wilgotności przeznaczone dla komór VOC z zastosowaniem:
–– zaworu dławiącego i jednego regulatora przepływu,
–– dwóch regulatorów przepływu.
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Rys. 2.4.6. Struktura zespołu przygotowania powietrza, wersja z jednym regulatorem przepływu i ze sterowanym
zaworem dławiącym: 1) sprężarka bezsmarowa, 2) zespół filtrów powietrza, 3) regulator przepływu
powietrza, 4) zbiornik mieszający, 5) płuczki z wodą (nawilżanie), 6) sterowany zawór dławiący,
F) zespół filtrów powietrza, K) komora atestacyjna

Rys. 2.4.7. Zespół przygotowania powietrza ze sterowanym zaworem dławiącym opracowany i wykonany w ITeE
– PIB w Radomiu, a) model CAD, b) zawór dławiący z silnikiem DC, c) realizacja zespołu: 1) filtr
węglowy, 2) regulator przepływu powietrza, 3) bateria płuczek – szklane butle Woulffa z nasadką
Dreschela, 4) sterowany zawór dławiący, 5) precyzyjny regulator ciśnienia

W rozwiązaniu na rys. 2.4.6 zastosowano regulator przepływu, a do rozdzielenia strumienia powietrza na dwa tory wykorzystano opracowany w ITeE
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– PIB zawór dławiący (6) sterowany silnikiem skokowym lub częściej silnikiem
prądu stałego.
Konstrukcja zespołu przygotowania powietrza wg schematu (rys. 2.4.6)
okazała się uciążliwa w eksploatacji ze względu na zacieranie się zaworu
dławiącego. Wada ta została usunięta. Na rys. 2.4.7 przedstawiono realizowany zespół przygotowania powietrza. Eksperymenty podczas uruchamiania zespołu pokazały, że zastosowane jako płuczki butle Woulffa z nasadką
Dreschela pozwalają na nawilżanie powietrza w zakresie nawet do 95%RH
w zależności od pojemności komory. Pewną trudność sprawiało także uzupełnianie wody w płuczkach, gdyż trzeba było pamiętać o zamknięciu zaworu
odcinającego, aby w układzie zespołu nie było zwrotnego ciśnienia powietrza.
Zaletą stosowania butli Woulffa jest łatwość czyszczenia oraz ‘widoczność’
poziomu wody. To rozwiązanie, w wersji uproszczonej, jest wykorzystywane
dla małych komór [14].
W drugim sposobie realizacji regulacji wilgotności dla komór do badania
emisji VOC, zamiast sterowanego zaworu dławiącego zastosowano dwa regulatory przepływu oraz zaprojektowano układ automatycznego uzupełniania
wody w baterii płuczek (rys. 2.4.8).

Rys. 2.4.8. Struktura zespołu przygotowania powietrza – wersja z dwoma regulatorami przepływu: 1) sprężarka
bezsmarowa, 2) zespół filtrów powietrza, 3) regulatory przepływu powietrza, 4) zbiornik mieszający,
5) płuczki z wodą z układem automatycznego uzupełniania wody, F) zespół filtrów powietrza,
K) komora atestacyjna

Zadany przepływ powietrza Qz [l/h] wyliczony wg normy jest dzielony
na dwa regulatory przepływu – tor powietrza suchego oraz mokrego według
zależności:
				Qz = Qs + Qm
gdzie:

Qs = ks ∙ Qz i Qm = km ∙ Qz

i ks + km = 1 i ks, km ⩾ 0,02

(2.4.2)
(2.4.3)
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oraz

Qs ⩾ Qmin i Qm ⩾ Qmin

a)

(2.4.4)

b)

Rys. 2.4.9. Zespół przygotowania powietrza z płuczkami metalowymi z automatycznym uzupełnianiem
wody i z dwoma regulatorami przepływu: a) płuczki z pompkami perystaltycznymi – front,
b) przepływomierze masowe – tył zespołu; 1) pompka perystaltyczna, 2) bateria płuczek
z poziomowskazami; 3) czujnik poziomu wody; 4) masowy regulator przepływu powietrza
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Rys. 2.4.10. Badanie stabilizacji wilgotności zadanej 45%RH

Qmin jest wartością minimalną możliwą uzyskania, a wynikającą z tzw.
głębokości regulacji regulatora. Dla stosowanych w projekcie masowych regulatorów przepływu, głębokość regulacji wynosi 50:1. Zatem gdy używamy
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regulatora o przepływie maksymalnym 250 [l/h], minimalny przepływ wynosi 5 [l/h] dla powietrza suchego i mokrego, zatem sumaryczny minimalny
przepływ to 10 [l/h]. Wówczas ks = km = 0,5.
Podczas testu trwającego ok. 1800 minut (rys. 2.4.10), stabilizowano wilgotność na poziomie 45%RH w komorze o pojemności 1000 dm3. Uzyskano
dokładność stabilizacji wilgotności ±1%RH, tj. poniżej zakładanej ±2%RH.
Użytkownik zadaje żądaną wartość wilgotności powietrza, natomiast
układ pomiarowo-sterujący na bazie sterownika PLC wylicza i dostraja odpowiednie współczynniki ks i km (zależności 2.4.5 i dalsze). Wykonany zespół
przygotowania powietrza pokazano na rys. 2.4.9.

Moduł regulacji ciśnienia
Do regulacji ciśnienia w komorach zostały opracowane i wykorzystane
następujące rozwiązania:
–– Metoda stabilizacji małych nadciśnień, tj. 1000÷2000Pa z płuczką. Metoda
ta została zastosowana w komorze do badania emisji lotnych związków
organicznych VOC i komorze do badania emisji formaldehydu metodą
komorową. Badanie w komorze VOC wymaga utrzymywania stałego nadciśnienia w granicach 1000÷2000 Pa przy stałym przepływie powietrza
przez komorę np. 200 ln/h. Analiza rozwiązań z regulatorami ciśnienia
pokazała, że są to rozwiązania nieekonomiczne i skomplikowane technicznie. Brak regulacji ciśnienia może spowodować uszkodzenie komory
szklanej lub uszkodzenie uszczelnień. Do regulacji nadciśnienia zastosowano regulator w postaci płuczki z olejem silkonowym lub wodą destylowaną z rurką zanurzoną na głębokość 10÷20 cm, co odpowiada w przybliżeniu nadciśnieniu 1000÷2000 Pa. Dodatkowo płuczka stanowi wskaźnik
szczelności komory i przepływu powietrza przez komorę.
–– Metoda stabilizacji ciśnienia z zastosowaniem pompy pracującej jako
pompa próżniowa lub sprężająca (rys. 2.4.11). Opracowano i wykonano
model modułu podwyższającego i obniżającego ciśnienie w komorze. Zastosowana pompa membranowa o parametrach maksymalnych ciśnienie/
próżnia 1500 mbar/800 mbar pozwala na uzyskanie przepływu maksymalnego Qmax = 18 l/min. Na rys. 2.4.11a pokazano schemat ideowy
układu regulacji ciśnienia. Modelowy układ składa się z następujących
podzespołów:
• pompy membranowej przeznaczonej do pracy ciągłej, współpracującej z zaworem typu 4/2 zmieniającym kierunek działania pompy,
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•

dwóch zaworów typu 2/2; spełniają one rolę zaworów odcinających,
a ponadto zawór górny spełnia rolę zaworu bezpieczeństwa,
• zbiornika o pojemności ok. 5 dm3; zbiornik jest wyposażony w mechaniczny zawór bezpieczeństwa, cyfrowy miernik ciśnienia z wyjściami analogowymi i cyfrowymi; zbiornik symuluje fizycznie komorę ciśnieniową.
Stosunkowo niewielka pojemność zbiornika (ok. 5 dm3) sprawia, że opracowane algorytmy regulacji ciśnienia zapewnią większa dokładność regulacji
ciśnienia w przypadku zbiorników o większych pojemnościach. Zrealizowany modelowy układ regulacji ciśnienia pokazano na rys. 2.4.11b. Uzyskano
zakres regulacji ciśnienia 80÷120 kPa z dokładnością 0,5 kPa. Sterownik PLC
steruje pompą membranową i układem elektrozaworów. Dotykowy pulpit
operatora służy do wizualizacji pracy modułu oraz do zadawania ciśnienia
w zbiorniku symulującym komorę.
a)

b)

Rys. 2.4.11. Moduł regulujący ciśnienie: a) schemat modułu, b) model fizyczny modułu

––

Metoda stabilizacji ciśnienia z zastosowaniem zbiornika akumulatora
i butli ze sprężonym gazem. Ten sposób regulacji ciśnienia zastosowany został w modelowej komorze do badań ciśnieniowych do regulacji
nadciśnienia i podciśnienia. Metoda ta służy do regulacji ciśnienia i podciśnienia. W zbiorniku akumulatora ACC (rys. 2.4.12) jest utrzymywane
podciśnienie w zakresie 300÷600 hPa. W przypadku wzrostu ciśnienia
ponad wartość zadaną otwierany jest zawór do zbiornika akumulatora,
a w przypadku spadku ciśnienia są uruchamiane zawory butli z gazem
lub zawór powietrza ze sprężarki.
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Rys. 2.4.12. Regulacja ciśnienia z zastosowaniem akumulatora – ekran pulpitu operatora komory ciśnieniowej

Ta metoda została zastosowana do stabilizacji ciśnienia w komorze ciśnieniowej. Uzyskano dokładność stabilizacji ciśnienia w komorze na poziomie
±1 hPa [10].

Moduł sterownika z oprogramowaniem
Moduł pomiarowo sterujący zbudowany jest z wykorzystaniem sterownika PLC i dotykowego pulpitu operatora. Wybrano sterownik modułowy
z wbudowanym webserwerem firmy IDEC typ FC5A-D12S1X. Jako dotykowy pulpit operatora wybrano pulpit monochromatyczny typu HG1F – dla
prostszych aplikacji oraz kolorowy typu HG2F o przekątnej 5,7”. Preferowana
jest praca sieciowa w lokalnej sieci ethernetowej. Wybierane są urządzenia
zapewniające oddzielenie galwaniczne obwodów pomiarowych. Poza sensorami i aktuatorami pracującymi ze standardowymi sygnałami elektrycznymi
stosowanymi w automatyce przemysłowej, preferowane są urządzenia z protokołem Modbus (RTU, ASCII, TCP/IP). Schemat blokowy systemu pomiarowo-sterującego jest pokazany na (rys. 2.4.13).
Podejście modułowe do konstruowania specjalizowanych komór atestacyjnych w sposób naturalny narzuca stosowanie sterowania rozproszonego
i współbieżnego. Zasadnicze cechy tego sterowania to:
–– Indywidualne sterowanie i przetwarzanie sygnałów poszczególnych, wydzielonych logicznie lub technicznie, procesów lub ich elementów składowych. Ten sam sensor może być wykorzystany w wielu procesach. To
sterowanie i przetwarzanie może odbywać się na poziomie procesu, podprocesu lub systemu nadrzędnego w sposób rozproszony i współbieżny.
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Komunikacja w czasie rzeczywistym. System nadrzędny komunikuje się
z wszelkimi czujnikami, urządzeniami wykonawczymi, lokalnymi sterownikami, tak na poziomie całego urządzenia, jak też na poziomie pojedynczego węzła. Komunikacja taka odbywa się także pomiędzy elementami
(urządzeniami) systemu sterowania na poziomie procesu i pomiędzy
procesami.
Modułowość konstrukcji odpowiadająca poszczególnym podprocesom.
Otwartość rozumiana jako całkowita dostępność sterowania na poziomie
sprzętu – urządzenia różnych producentów wyposażone w interfejs komunikacyjny mogą być konfigurowane i włączane w system sterowania.
Modułowość i otwartość systemu oraz komunikacja elementów systemu
w czasie rzeczywistym może prowadzić do systemów o zmiennej w czasie strukturze.

Rys. 2.4.13. Schemat układu pomiarowo-sterującego z oddzielnymi zasilaczami DC

Dla modułów regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia i składu gazów
opracowano i zaimplementowano w sterowniku PLC odpowiednie algorytmy
i procedury pomiarowo-sterujące do ich regulacji.
Do regulacji wilgotności, temperatury i ciśnienia zastosowano rozmyty
regulator fuzzy z następnikiem typu singleton wg modelu stosowanego często
w sterownikach PLC. Dla sygnałów analogowych mierzonych (np. wilgotność,
temperatura) oraz wyliczanych (np. szybkość zmian) zaprojektowano metodę
określania zakresu tych sygnałów za pomocą delt oraz ograniczeń dolnego
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i górnego. d – służy do określania pożądanego zakresu stabilizacji parametrów, D – określa zakres konieczności zmiany sterowania stabilizowaną zmienną. Opracowana struktura wartości granicznych jest pomocna dla zbiorów rozmytych (rys. 2.4.14), skrajne zbiory rozmyte są typu Z i S, natomiast środkowe
typu L. Do zdefiniowania zbiorów rozmytych zastosowano sparametryzowane
makra konwersji. Wyliczenia ułatwia także zaimplementowana w sterowniku
arytmetyka zmiennoprzecinkowa.
Sterowanie rozmyte w przypadku omawianych specjalizowanych komór
klimatycznych jest uzasadnione:
–– dużymi opóźnieniami pomiaru temperatury i wilgotności wnoszonymi
przez np. termohigrometry – stała czasowa wynosi ok. 60 sekund;
–– w przypadku komory VOC pomiar temperatury i wilgotności jest dokonywany w komorze uwalniania, a regulacja wilgotności i temperatury
odbywa się w zespole przygotowania powietrza; transport powietrza do
komory uwalniania wynosi ok. 2÷3 m, co wnosi dodatkowe opóźnienia;
mamy tu do czynienia z regulacją tzw. kaskadową;
–– dużymi opóźnieniami wnoszonymi przez układy wykonawcze – np. dodatkowe włączenie lub wyłączenie generatora mgły skutkuje z dużym
opóźnieniem ok. 50 sekund.
a)

b)

Rys. 2.4.14. Definiowanie zbiorów rozmytych dla wilgotności powietrza

Ponieważ dla komory do badania emisji lotnych związków organicznych
VOC proces regulacji temperatury i wilgotności jest wolnozmienny i ma duże
stałe czasowe, wprowadzono dodatkowe mechanizmy ułatwiające wykonanie
sterowania:
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generowanie sterowania przepływem, co pewien okres sterowania – czas
wynikający ze stałych czasowych termohigrometru oraz stałych czasowych układu (ustalenie przepływu trwa kilkadziesiąt milisekund). Jest to
czas, po którym następuje korekcja współczynników ks + km = 1 w zaprezentowanym uprzednio sposobie regulacji wilgotności dla komory VOC;
informacje o kierunku zmiany wilgotności (RH¯, RH = , RH↑) są uaktualniane co okres sterowania.
Dla wilgotności i temperatury przykładowe reguły mają postać:

IF RH is F_RHz-- and RH↑ THEN Przepływ (ks : = ks + 0,005) (2.4.5)
IF RH is F_RHz and RH =

THEN Przepływ (ks : = ks)

(2.4.6)

IF T is F_Tz-- THEN Grzałka = PWM%80

(2.4.7)

IF T is F_Tz+ THEN Grzałka = PWM%off

(2.4.8)

Ponieważ proces regulacji temperatury i wilgotności są wolnozmienne,
nie ma potrzeby uwzględniania szybkości zmian temperatury. Długoterminowe badania regulacji potwierdzają przyjętą koncepcję regulatora temperatury
i wilgotności.
W sterowaniu procesem zastosowano technikę flagów, które uruchamiają
współbieżnie odpowiednie procedury regulacji temperatury w zależności od
wyposażenia specjalizowanych urządzenia do badań atestacyjnych o regulowanych charakterystykach środowiska procesowego (rys. 2.4.15).
a)

b)

Rys. 2.4.15. Schematy regulacji charakterystyk środowiska procesowego: a) współbieżność procesów,
b) współbieżne sterowanie podprocesami regulacji temperatury
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Wykresy regulacji temperatury i wilgotności z zastosowaniem opracowanych algorytmów, sterowanie temperaturą i wilgotnością w komorze do
badania karbonatyzacji betonu przedstawiono na rys. 2.4.16 [10]. W komorze umieszczono mokre próbki betonu – dlatego na rys. 2.4.16a widoczne są
fluktuacje wilgotności. Stabilizowano temperaturę i wilgotność – temperatura
zadana: 20°C i 30°C oraz wilgotność zadana: 50% RH, 30% RH i 60%. Nominalny punkt pracy komory wg normy [14] to 25°C i 50% RH. Komora ma
objętość roboczą ok. 1 m3. Testy wykonywano zdalnie poprzez Internet. Układ
podwyższania i obniżania temperatury z ogniwami Peltiera działa szybko, ale
moduł podnoszenia wilgotności z płuczką i generatorem UF działa szybciej
– ma mniejszą stałą czasową całego modułu, niż moduł obniżania wilgotności z silikażelem. Stałe czasowe w tym układzie są dopuszczalne, ponieważ
kompletne badanie karbonatyzacji betonu trwa 6 miesięcy i ważniejsza jest
stabilizacja parametrów klimatu. Uzyskana dokładność regulacji wilgotności
wynosi 0,5% RH przy utrzymywaniu temperatury z dokładnością regulacji
0,2°C (rys. 2.4.16b).
W komorze ciśnieniowej, w urządzeniu do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym zastosowano liczniki energii elektrycznej. Nowo projektowane urządzenia w ITeE – PIB są standardowo wyposażane w oprogramowanie monitorujące.
Obecnie cena urządzeń monitorowania zużycia mediów energetycznych
i technologicznych stanowi znikomy koszt całego urządzenia.
Diagnostykę sensorów i aktuatorów zapewniają po odpowiednim zaprogramowaniu moduły wejść i wyjść analogowych sterownika PLC, które
pozwalają na szybkie przeliczanie mierzonych wielkości analogowych na jednostki tzw. inżynierskie, bez potrzeby pisania oprogramowania.
Zaimplementowano niekasowalne liczniki (niedostępne dla użytkownika)
do statystycznej analizy systemu pomiarowo-sterującego:
–– całkowitego czasu pracy urządzenia (zakres do ok. 160 lat),
–– czasu pracy elementów wykonawczych: silników, elektrozaworów, elektrosprzęgieł, grzałek itp.,
–– liczby załączeń elementów wykonawczych: silników, elektrozaworów,
elektrosprzęgieł, grzałek itp.,
–– liczby alarmów systemu sterowania z podziałem na grupy – alarmów
torów analogowych, alarmów wynikających z działania itp.
Zaimplementowane liczniki umożliwiają wykonawcy pozyskanie informacji o stopniu wykorzystania urządzenia oraz jakości jego obsługi.

153

2. Metody i aparatura do badań materiałowych
a)
90
80
Temperatura [°C]
Wilgotność [%]

70
60
50
40
30
20
10

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

czas [min]

b)
55
50
45
Temperatura [°C]
Wilgotność [%]

40
35
30
25
20
15
500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

czas [min]

Rys. 2.4.16. Długoterminowa regulacja temperatury i wilgotności w komorze do badania karbonatyzacji betonu.
Temperatura zadana: 20°C, 30°C oraz wilgotność zadana: 50%RH, 30%RH i 60%, a) test komory
w ciągu 3000 minut = 50 h, b) rozszerzony wykres
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Przykłady urządzeń badawczych
Komora do badania emisji formaldehydu
Modelowa komora typ 4017 ml służy do oznaczania emisji formaldehydu
wg normy PN-EN 717-2:1999 metodą analizy gazowej (rys. 2.4.17) [10].
Komora badawcza o pojemności 4017 ml jest wykonana ze stali nierdzewnej i zanurzona w zbiorniku termostatu. Płyn w termostacie pracuje w hermetycznym obiegu zamkniętym. Zgodnie z normą wewnątrz komory jest utrzymywana temperatura 60±0,2°C i ciśnienie w zakresie 1000÷1200 Pa. Wilgotność
dostarczanego powietrza jest <3%RH. Na wyjściu komory układ elektrozaworów służy do wybierania jednej z par płuczek. Czas poboru próbki wg
normy 1 h lub jest zadawany przez operatora (w minutach). Komora jest wykonywana w wersji z rotametrem albo elektronicznym masowym regulatorem przepływu; czujnik temperatury, czujnik ciśnienia, rotametr lub regulator
przepływu ze świadectwami wzorcowania producenta.
System pomiarowo-sterujący z dotykowym pulpitem operatora pozwala
na autonomiczną pracę komory. Zapis stanu klimatu wewnątrz komory do
pamięci wewnętrznej sterownika komory co 1 minutę (rejestracja 2000 rekordów: czas, temperatura, ciśnienie i przepływ, tj. przez 2000 minut). Możliwość
wysyłania powiadomień mailowych o sytuacjach awaryjnych.
Oprogramowanie do lokalnego i zdalnego monitorowania pracy komory
umożliwia zdalną konfigurację parametrów pracy, wizualizację charakterystyk środowiskowych oraz sygnalizację stanów awaryjnych.

Rys. 2.4.17. Modelowa komora do oznaczania emisji formaldehydu wg normy PN-EN 717-2:1999 metodą analizy
gazowej opracowana i wykonana w ITeE – PIB w Radomiu
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Parametry zestawu jednokomorowego:
Zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz, ok. 250 W,
Waga
ok. 20 kg,
Wymiary 490x350x745 (SxHxG).

Komora do badań ciśnieniowych
Modelowa komora ciśnieniowa o pojemności ok. 600 dm3 (rys. 2.4.18)
[10] ma kształt leżącego walca o średnicy wewnętrznej 800 mm i długości wewnętrznej 1200 mm. Zewnętrzna wężownica została zastosowana do podgrzewania glikolem płaszcza komory. Termohigrometr pozwala na pomiar wilgotności względnej i temperatury wewnątrz komory w całym zakresie ciśnień.
Układ pomiarowo-sterujący jest zrealizowany z wykorzystaniem sterownika
PLC z Webserwerem, co pozwala na zdalną kontrolę pracy komory.
a)

b)

Rys. 2.4.18. Modelowa komora do badań ciśnieniowych (a) wraz z system pomiarowo-sterującym (b) opracowana
i wykonana w ITeE – PIB w Radomiu

Możliwe procesy do przeprowadzenia w komorze to:
utrzymywanie atmosfery beztlenowej – azot/argon, z przejściem przez
stan próżni,
–– utrzymywanie atmosfery azot/powietrze o zadanym stężeniu tlenu,
–– utrzymywanie zadanego poziomu ciśnienia,
–– utrzymywanie zadanej temperatury i wilgotności.
Wymienione procesy można prowadzić łącznie lub oddzielnie. Istnieje
możliwość zaprojektowania sekwencji wymienionych procesów.
––
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Możliwe do przeprowadzenia procesy precyzują zastosowanie komory
ciśnieniowej w wariantach:
–– beztlenowa komora fumigacyjna – do konserwacji papieru, drewna, tkanin,
–– próżniowa komora suszenia np. drewna egzotycznego,
–– komora suszenia wg zadanych parametrów temperatury i wilgotności
oraz ciśnienia,
–– komora do kondycjonowania materiałów,
–– komora do badań w atmosferze o zadanym stężeniu tlenu < 20,8% vol. O2,
–– komora do badań w atmosferze o zadanym ciśnieniu.
Zastosowane podsystemy pomiarowo-sterujące komory:
–– podsystem regulacji ciśnienia i podciśnienia. Układ regulacji podciśnienia jest realizowany za pomocą dwóch pomp próżniowych o różnych
wydajnościach, jedna z pomp współpracuje ze zbiornikiem akumulatora. Pozwala to na dokładne utrzymywanie podciśnienia. Układ regulacji
nadciśnienia jest realizowany poprzez dostarczanie do komory powietrza
ze sprężarki bezsmarowej albo azotu lub argonu z butli;
–– podsystem regulacji wilgotności składa się z ultradźwiękowego modułu
nawilżania i modułu osuszania. Woda destylowana jest uzupełniana automatycznie. Do osuszania zastosowano silikażel krzemionkowy, który nie zawiera chlorku kobaltu. Osuszanie silikażelu jest dokonywane automatycznie;
–– podsystem regulacji temperatury w zakresie od temperatury otoczenia
do +40°C. Temperatura jest podwyższana za pomocą układu glikolowego
z pompą obiegową;
–– podsystem regulacji poziomu tlenu wewnątrz komory – czujnik pracuje w zakresie 0÷100% volO2. Zakres ciśnień i temperatur pracy czujnika
tlenu jest ograniczony i jest podany w specyfikacji technicznej. W przypadku regulacji poziomu tlenu jest dostarczany z bezsmarowej sprężarki
powietrza;
–– podsystem dostarczania azotu. Rampa z dwoma butlami z automatycznym układem przełączania butli;
–– podsystem dostarczania argonu. Rampa z dwoma butlami z automatycznym układem przełączania butli.
Parametry techniczne komory ciśnieniowej:
–– Zakres regulacji temperatury od temperatury otoczenia do +40°C
–– Dokładność utrzymywania temperatury ±0,5°C
–– Dokładność pomiaru temperatury ±0,4°C
–– Zakres regulacji ciśnienia 100÷1080 hPa
–– Dokładność utrzymywania ciśnienia ±1 hPa
–– Dokładność pomiaru ciśnienia ±1% FS
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Zakres regulacji wilgotności 30÷95% RH
Dokładność utrzymywania wilgotności ±1% RH
Dokładność pomiaru wilgotności ±2,5% RH, przy +25°C
Zakres pomiarowy stężenia tlenu 0÷20,8% volO2
Zakres ciśnień dla pomiaru stężenia tlenu 811÷1216 hPa
Zakres temperatur dla pomiaru stężenia tlenu +5°C÷+40°C
Dokładność utrzymywania stężenia tlenu ±0,2% volO2
Dokładność pomiaru stężenia tlenu ±1% FS
Pojemność komory 600 dm3,
Wewnętrzna długość walca 1200 mm
Wewnętrzna średnica walca 800 mm
Całkowita szerokość komory 2000 mm
Całkowita długość komory 1300 mm
Całkowita wysokość komory 2550 mm
Waga bez butli 1300 kg
Zasilanie w azot 2 butle N2, reduktory na wyposażeniu
Zasilanie w argon 2 butle Ar, reduktory na wyposażeniu
Silnik 1 pompy próżniowej 0,75 kW, 2,1 A cosj = 0,8
Silnik 2 pompy 0,25 kW, 0,8 A cosj = 0,85
Trzy pompy membranowe 230 V, 0,51 A
Zasilanie 230 V/400 V, 50 Hz
Moc 2 kW
Przykładowe ekrany podsystemów sytemu sterowania komorą ciśnieniową przedstawiono na rys. 2.4.19.

Komora do badania emisji lotnych związków
organicznych VOC z wyrobów budowlanych
Modelowa komora służy do badań emisji lotnych związków organicznych
(VOC) tzw. metodą komorową wg normy PN-EN 717-1 11, PN-EN ISO 16000-9
200914 oraz ENV 13419-1:1999. Komora może być wykorzystana także do badania
emisji formaldehydu metodą komorową.
Zestaw badawczy składa się z wytworzonych modułow:
–– układu filtrów ze sprężarką bezsmarową zapewniającego czystość powietrza <20 µg/m3 TVOC,
–– zespołu przygotowania powietrza regulującego temperaturę i wilgotność
oraz przepływ powietrza,
–– komory szklanej lub metalowej o pojemności 100÷1000 dm3,
–– systemu informatycznego do monitorowania pracy komory.

158

Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne...

Rys. 2.4.19. Ekrany systemu sterowania komorą ciśnieniową: a) ekran główny; b) ekran podsystemu regulacji
wilgotności; c) ekran podsystemu regulacji temperatury; d) ekran podsystemu regulacji tlenu

Opracowano konstrukcję mechaniczną komory szklanej o pojemności
1000 dm3 i 225 dm3 oraz metalowej o pojemności 225 dm3 spełniające wymienione normy [10]. Komora jest przeznaczona do pracy w pomieszczeniach klimatyzowanych. Wewnątrz komory jest umieszczony termohigrometr i układ
podnoszenia temperatury. Zespół przygotowania powietrza dostarcza czyste
powietrze o wilgotności regulowanej w zakresie 40÷60% RH i temperaturze
regulowanej w zakresie 0÷2°C powyżej temperatury otoczenia; automatyczne
uzupełnianie wody do nawilżania; dokładność regulacji temperatury ±0,5°C,
dokładność regulacji wilgotności ±3% RH. Wewnątrz komory jest umieszczony wentylator o regulowanej prędkości obrotowej za pomocą falownika.
Głębokość regulacji przepływu powietrza to 1:50 (np. 5÷250 ln/h). Zapis stanu klimatu wewnątrz komory do pamięci wewnętrznej sterownika PLC jest
dokonywany co ½ h przez 166 dni.
W komorze VOC zastosowano opracowane w zadaniu badawczym [10]
moduły regulacji temperatury i wilgotności. Zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz,
max. 250 W.
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Rys. 2.4.20. Szklana komora VOC o pojemności 225 dm3 opracowana i wykonana w ITeE – PIB w Radomiu

***
Opracowano i wykonano zestaw urządzeń umożliwiających precyzyjne
sterowanie charakterystykami środowiska procesowego, w którym prowadzone są normatywne oraz nietypowe badania atestacyjne. Założono, że do
konstruowania specjalizowanych urządzeń do badań atestacyjnych o regulowanych charakterystykach środowiska procesowego będzie preferowane
podejście modułowe – tzn. urządzenie będzie zbudowane z modułów regulujących parametry środowiska procesowego jak: temperatura, wilgotność,
ciśnienie, skład atmosfery. Opracowane moduły zostały zastosowane: w komorze do badania emisji lotnych związków organicznych (VOC), w komorze
do badania emisji formaldehydu metodą gazową, w komorze ciśnieniowej
oraz komorze do badania karbonatyzacji betonu. W tych aplikacjach potwierdziła się przyjęta koncepcja modułowości podsystemów stabilizacji klimatu
w komorach. System sterowania oraz moduły pod względem konstrukcyjnym
będą rozwijane w kolejnych egzemplarzach komór. Zazwyczaj przy realizacji
kolejnej generacji komór następuje zmiana stanu techniki i niektóre elementy
konstrukcyjne modułów należy zaprojektować na nowo. Najszybsza zmiana
dokonuje się w obszarze systemu pomiarowo-sterującego wykorzystującego
sterownik PLC i dotykowy pulpit operatora oraz w obszarze stosowanych sensorów.
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Aparatura do badań tribologicznych
Utracie zdolności eksploatacyjnej występującej na skutek procesów tarcia
i zużycia można przeciwdziałać poprzez opracowywanie zaawansowanych
technologii zwiększania trwałości węzłów tarcia (np. nowoczesne metody inżynierii powierzchni) czy nowej generacji, coraz efektywniejszych środków
smarowych. W tym celu niezbędne są urządzenia do eksperymentalnych badań tribologicznych (tarcia i zużycia) zarówno z wykorzystaniem prostych
próbek testowych (badania modelowe), jak i badań z użyciem części maszyn
(komponentowe).
Odporności zmęczeniowej dotyczy autorska metoda realizowana w urządzeniu do badania odporności na kruche pękanie i zużycie ścierne1. Urządzenie jest dedykowane do badań węglików spiekanych, materiałów ceramicznych oraz cienkich powłok przeciwzużyciowych. W pracy narzędzi
wykonanych z wykorzystaniem tych materiałów występuje zjawisko ubytku
masy, za które odpowiedzialne jest kruche pękanie krawędzi oraz mikrościeranie. Urządzenie umożliwia rozróżnienie obu typów zużycia i ocenę odporności na ścieranie i pękanie zaawansowanych materiałów narzędziowych,
w szczególności materiałów narzędzi do wiercenia skał.
Przykładem urządzenia reprezentującego prace eksperymentalne
mające na celu wyznaczanie parametrów komponentów, czyli elementów służących do budowy większych systemów, jest urządzenie do badań

Metoda i urządzenie do badania odporności na kruche pękanie i zużycie ścierne zaawansowanych
materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych ”. Raport końcowy z realizacji zadania badawczego w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego
rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, Radom 2013.
1
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wysokoobciążonych węzłów tarcia2. Przeznaczone jest do badań kół zębatych
walcowych, szczególnie ich trwałości przy stosowaniu różnego typu olejów
smarowych oraz różnych modyfikacji powierzchni zębów.
Natomiast urządzenie do badania tribologicznych właściwości środków
smarowych3 służy do normatywnej oceny właściwości smarów w łożyskach
pracujących w warunkach niskich obciążeń, wysokich prędkości oraz
podwyższonych temperatur.
Opracowane urządzenia realizują określone w odpowiednich normach
testy, a także szeroki zakres badań ponadnormatywnych. Badania zgodności
z normami wykonywane są w ramach obowiązujących przepisów prawa, zabezpieczenia odpowiedzialności zawodowej konstruktorów i producentów,
wiarygodnego porównywania różnych produktów, wzajemnych ustaleń pomiędzy odbiorcą i wykonawcą produktu. Typowa dla aparatury do badań
normatywnych jest wysoka dokładność pomiaru i regulacji zmiennych stanu
obiektów lub procesów, pełna powtarzalność testów, permanentna kalibracja torów pomiarowych, rygorystyczne przestrzeganie zapisów określających
przebieg i raportowanie wyników. Stąd duża odpowiedzialność a jednocześnie
trudność w budowie aparatury do testów normatywnych. Naukowe badania ponadnormatywne umożliwiają natomiast odkrywanie nowych zjawisk
występujących w procesach tarcia i zużycia oraz budowę modeli i procedur
aplikacyjnych przydatnych w podnoszeniu jakości maszyn i narzędzi.

„Metody i urządzenia do badań wysokoobciążonych węzłów tarcia”. Raport końcowy z realizacji
zadania badawczego w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii PIB w Radomiu, Radom 2013.
3
„Metody i urządzenia nowej generacji do badania tribologicznych właściwości środków smarowych”. Raport końcowy z realizacji zadania badawczego w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii
Eksploatacji – PIB w Radomiu, Radom 2013.
2

3.1.

Metoda i urządzenie do badania odporności
na kruche pękanie i zużycie ścierne zaawansowanych
materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych

Zużycie ścierne występuje w pracy wielu maszyn (np. układy napędowe
i transportowe w przemyśle wydobywczym) czy narzędzi (np. wiercenie i urabianie skał). Ze względu na swoją wysoką intensywność zużycie ścierne klasyfikowane jest jako jedna z najniebezpieczniejszych form destrukcji materiałów
i systemów technicznych. Powoduje konieczność często kosztownych napraw
bądź przestojów produkcyjnych (wymiana narzędzi), co generuje duże straty
dla przedsiębiorstw.
Obecnie na świecie istnieje znaczna liczba norm dotyczących metod badania odporności na zużycie ścierne. Najpowszechniej stosowane są normy
ASTM. Normy dotyczą badania szerokiego spektrum materiałów, w tym materiałów konstrukcyjnych, narzędziowych, tekstyliów, skóry, powłok, materiałów ceramicznych, tworzyw sztucznych, laminatów, gumy i elastomerów.
Badanie odbywa się poprzez ścieranie suchym ścierniwem, w zawiesinie ściernej, papierem ściernym, specjalną ściernicą czy odpowiednio ukształtowanym
ostrzem.
Najpopularniejszymi urządzeniami do badania zużycia ściernego są aparaty firmy Falex, Taber Industries czy Koehler Instrument. Także ITeE – PIB,
będący jednym z czołowych producentów aparatury do badań tarcia i zużycia,
ma w ofercie urządzenia do badania odporności na zużycie ścierne, w tym
aparat T-07, który w liczbie kilkunastu sztuk został wdrożony zarówno w kraju, jak i za granicą.
Badanie samego zużycia ściernego, w zasadzie wystarczające w przypadku np. materiałów konstrukcyjnych, okazuje się niewystarczające dla
materiałów narzędziowych, szczególnie narzędzi wiercących skały. Strefa
styku: ostrze narzędzia–skała jest miejscem kumulacji źródeł uszkodzeń mechanicznych powierzchniowych i objętościowych, które mają charakter nie
tylko ścierny, ale także kruchego pękania. Istnieją wprawdzie metody badania odporności na kruche pękanie, żadna z nich jednak nie uzyskała międzynarodowej akceptacji dla węglików spiekanych, materiałów ceramicznych
czy cienkich powłok przeciwzużyciowych nanoszonych na powierzchnie
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ostrzy narzędzi. W ramach zadania badawczego pt.: „Metody i urządzenia
do badania odporności na kruche pękanie i zużycie ścierne materiałów
konstrukcyjnych i narzędziowych” Programu Strategicznego opracowano
metodę i urządzenie do jednoczesnego wyznaczania odporności na zużycie
ścierne i kruche pękanie, szczególnie w odniesieniu do zaawansowanych materiałów narzędziowych.

Koncepcja urządzenia i metodyki badawczej
Koncepcja urządzenia
Opracowane urządzenie badawcze [1], któremu nadano symbol T-28, służy do badania właściwości tribologicznych materiałów konstrukcyjnych oraz
zgranulowanych minerałów, które to właściwości ujawniają się w trakcie ich
wzajemnego oddziaływania w węźle tarcia o specyficznych cechach konstrukcyjnych.
Zasadniczą częścią urządzenia T-28 jest węzeł tarcia nazywany głowicą
badawczą (rys. 3.1.1). Jest on oryginalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym,
decydującym o innowacyjnym charakterze opracowanego urządzenia badawczego.

Rys. 3.1.1. Głowica badawcza opracowana i wykonana w ITeE – PIB w Radomiu
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Głowica badawcza, łącznie z oprzyrządowaniem kontrolującym aktualne
obciążenie oraz napędem i oprzyrządowaniem pomiarowo-rejestrującym, pozwala na wyznaczenie następujących właściwości:
–– odporności na zużycie ścierne materiałów konstrukcyjnych w kontakcie
ze ścierniwem mineralnym;
–– odporności na zużycie ścierne warstw wierzchnich w kontakcie ze ścierniwem mineralnym;
–– odporności na kruche pękanie twardych materiałów stosowanych na
ostrza narzędzi, w szczególności węglików spiekanych stosowanych na
narzędzia do wiercenia i urabiania skał;
–– ścierności zgranulowanych minerałów w kontakcie z dowolnym
materiałem konstrukcyjnym;
–– kruszalności zgranulowanych minerałów wewnątrz warstwy materiału
poddanej określonemu naprężeniu ściskającemu i ścinającemu, które wywołuje przemieszczenie ścinające warstwę;
–– kąta tarcia statycznego i kinetycznego oraz kohezji wewnątrz zgranulowanej warstwy minerału.
Urządzenie T-28 stanowi ekwiwalent następujących urządzeń realizujących metody opisane przez wytyczne American Society for Testing and Materials (ASTM):
–– Standard Test Method for Measuring Abrasion Using the Dry Sand/Rubber Wheel Apparatus (ASTM G 65);
–– Standard Test Method for Conducting Wet Sand/Rubber Wheel Abrasion
Tests (ASTM G 105);
–– Standard Test Method for Determination of Slurry Abrasivity and Slurry
Abrasion Response of Materials (ASTM G 75);
–– Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness (ASTM G
1820).
Głowica badawcza (układ cylinder–wałek) poddana jest kontrolowanemu
osiowemu obciążeniu, a następnie wymuszany jest względny ruch obrotowy
wałka z zadaną prędkością kątową w zaprogramowanym czasie – określającym sumaryczną liczbę obrotów próbki w cylindrze.
Podczas jednego cyklu badawczego mierzone są następujące wielkości:
–– prędkość obrotowa wałka,
–– moment obrotowy wałka,
–– siła docisku próbki do ścierniwa,
–– liczba obrotów próbki w cylindrze,
–– temperatura wewnątrz cylindra.
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Wartości ww. wielkości wyświetlane są na monitorze i archiwizowane do
pliku. Silnik urządzenia badawczego jest automatycznie zatrzymywany po
osiągnięciu zadanej liczby obrotów.
Po zakończonym cyklu badawczym mierzone są następujące wielkości:
–– ubytek masy próbki,
–– rozdrobnienie zgranulowanego minerału.
Prędkość obrotowa wałka wynosi do 100 obr./min, siła docisku próbki
do ścierniwa jest w zakresie 50 do 2500 N, zaś temperatura wewnątrz cylindra
może dochodzić do 50°C. Na rys. 3.1.2 pokazano model 3D urządzenia T-28.

Rys. 3.1.2. Model 3D urządzenia T-28

Koncepcja metodyki badawczej
Odporność na kruche pękanie i zużycie ścierne stanowią dwa główne
parametry charakteryzujące materiały stosowane na ostrza narzędzi skrawających, takich jak np. wiertła czy noże kombajnów ścianowych i chodnikowych.
Aktualnie ostrza tych narzędzi wykonuje się najczęściej z węglików spiekanych (WC-Co). Znaczenie ww. parametrów jest konsekwencją udziału dwóch
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głównych mechanizmów uszkodzeń, prowadzących do utraty zdatności eksploatacyjnej narzędzi skrawających, czyli pękania oraz zużycia ściernego ich
ostrzy w kontakcie ze skałą w trakcie wiercenia lub urabiania przez skrawanie.
Ponieważ zarówno odporność na pękanie jak i zużycie ścierne decydują
o właściwym doborze materiałów na ostrza narzędzi skrawających, do oceny
tych materiałów niezbędna jest, oprócz odpowiedniego urządzenia, metoda
badawcza, integrująca oba główne mechanizmy uszkodzeń.
Opracowano unikatową metodę badawczą [2–5], którą schematycznie
przedstawiono na rys. 3.1.3. Zachowanie odpowiedniej kolejności realizacji
zawartych w niej czynności zapewnia poprawność i powtarzalność uzyskiwanych wyników badań.
Przygotowanie ścierniwa
o uziarnieniu w zakresie
700÷1200 μm

Przygotowanie
stanowiska do badań

Przygotowanie próbki
Czyszczenie ultradźwiękowe
próbki w alkoholu etylowym
Pomiar masy próbki
z dokładnością do 0,01 mg

Mocowanie próbki w uchwycie
i umieszczenie w cylindrze
głowicy badawczej
Komputerowe
przetwarzanie
danych

Wsypanie ścierniwa
(max. 30 ml)
do komory cylindra

Zapis wyników
pomiaru

Mocowanie głowicy badawczej
w urządzeniu badawczym
i przyłożenie obciążenia

Pomiar:
– momentu obrotowego,
– przemieszczenia wałka,
– temperatury wewnątrz
cylindra,
– liczby obrotów tarczy
z próbką.

Start próby

Powtórzenie próby
aż do uzyskania stanu
stacjonarnego procesu
ścierania

Kontrola
szczeliny
między tarczą
a komorą
cylindra

Wymiana
tarczy

Ustalenie parametrów
próbki:
1. Siła docisku próbki
do ścierniwa, N.
2. Prędkość obrotowa
wałka, min-1.
3. Czas trwania testu
(liczba obrotów tarczy
z próbką), obr.

Włączenie
komputerowego systemu
sterowania oraz kontroli,
obróbki i zapisu danych

Koniec próby
Zdjęcie obciążenia
i rozmontowanie głowicy
badawczej

Pomiar masy próbki
z dokładnością do 0,01 mg

Usunięcie ścierniwa
i demontaż próbki

Czyszczenie ultradźwiękowe
próbki w alkoholu etylowym

Rys. 3.1.3. Schemat realizacji badań odporności na pękanie i zużycie ścierne
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Opracowana metoda badań zakłada, że przed rozpoczęciem każdego badania poddana badaniom próbka musi zostać oczyszczona, np. za pomocą
myjki ultradźwiękowej w alkoholu etylowym, następnie osuszona i zważona z dokładnością do 0,01 mg. Kolejnym krokiem jest zamocowanie próbki
w uchwycie i umieszczenie w cylindrze głowicy badawczej. Pozostałą przestrzeń cylindra należy wypełnić minerałem – ścierniwem i zamknąć od góry
zakręcanym denkiem. Tak przygotowaną głowicę badawczą należy umieścić
na stanowisku badawczym i obciążyć ustaloną w programie badań wartością
siły normalnej za pomocą zawieszonych na lince ciężarków.
Podczas badań węzeł tarcia urządzenia badawczego (układ cylinder–
–wałek) poddawany jest kontrolowanemu osiowemu obciążeniu, a następnie wymuszany jest względny ruch obrotowy wałka w cylindrze z określoną
prędkością, w zaprogramowanym czasie – określającym sumaryczną liczbę
obrotów próbki w cylindrze. Podczas jednego cyklu badawczego mierzone są:
prędkość obrotowa wałka, moment obrotowy wałka, siła docisku próbki do
ścierniwa, liczba obrotów próbki w cylindrze i temperatura wewnątrz cylindra. Wartości tych wielkości wyświetlane są na monitorze i archiwizowane do
pliku. Napęd urządzenia badawczego jest automatycznie zatrzymywany po
osiągnięciu zadanej liczby obrotów wałka. Po zakończonym cyklu badawczym
mierzony jest ubytek masy próbki i rozdrobnienie zgranulowanego minerału.
Po zakończeniu badań wyznacza się niżej podane parametry.
Zużycie masowe próbki
			
∆m = m1 – m2 				
gdzie:
m1 – masa próbki przed badaniem, mg
m2 – masa próbki po badaniu, mg.

(3.1.1)

Średnie zużycie masowe w trakcie pierwszych prób powtórzonych każdorazowo z użyciem nowych, ostrych krawędzi próbek
			
							
1 n
(3.1.2)
∆m1 = ∑ ∆m1 ,
n 1
gdzie:
n – liczba testowanych krawędzi,
∆m1, mg – zużycie masowe w trakcie pierwszej próby (pierwsza z pięciu
kolejnych prób zaczynająca się z użyciem niestartej, ostrej krawędzi),
podczas której wykonywanych jest 15 obrotów wałka.
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Średnie zużycie masowe w trakcie innych prób niż pierwsze; są to próby
nr 2 do 5, każda trwająca 15 obrotów
								
1 k ⋅n
(3.1.3)
”∆ m a =
∑ ”∆ma ,
k⋅n 1
gdzie:

k = p – 1,
p – liczba prób,
n – liczba testowanych krawędzi,
∆ma, mg – zużycie masowe w trakcie innych prób niż pierwsze, tj. utrata
masy w wyniku dominującego zużywania ściernego po zakończeniu
zużywania przez wykruszanie ostrza (krawędzi) próbki.

Średnie zużycie masowe wyłącznie w wyniku wykruszeń krawędzi w czasie pierwszych prób		
” mF = ∆
” m1 − ∆” m a ,
∆

(3.1.4)

Zużycie objętościowe próbki
”∆ m
									(3.1.5)
Wv =
,
r
Á
gdzie: r – gęstość materiału próbki, g/cm3.
Średnie zużycie objętościowe (średnia arytmetyczna zużycia w trakcie
trybu zużywania ściernego uzyskana w procesie zużycia poprzez ścieranie)
							
∑ Wv n ⋅ k ⋅ j ,
Wv =
(3.1.6)
n⋅k⋅ j
gdzie:
n – liczba próbek,
k – liczba krawędzi na próbkę,
j – liczba powtórzeń.
Początkowy przyrost zużycia
									
(3.1.7)
”∆ Wv = Wv1 − Wv ,
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gdzie

Wv1 – średnie zużycie objętościowe dla wszystkich prób nr 1 przy danej
klasie materiału
									
1
Wvnk
∑
1
(3.1.8)
Wv =
,
nk

Średnie zużycie objętościowe w trakcie pierwszych prób powtórzonych
każdorazowo z użyciem nowych, ostrych krawędzi próbek
										
” m1
∆
(3.1.9)
W1 =
,
ρ
Średnie zużycie objętościowe w trakcie innych prób niż pierwsza – próba
2 ÷ 5, każda trwająca 15 obrotów
									
” ma
∆
(3.1.10)
Wa =
,
ρ
Średnie zużycie objętościowe wyłącznie w wyniku wykruszeń krawędzi
(w czasie pierwszych prób)
									
∆
” mF
WF =
,
(3.1.11)
ρ
Masowy wskaźnik odporności na ścieranie
									
15
(3.1.12)
AR =
,
” ma
∆
Objętościowy wskaźnik odporności na ścieranie
									
15
(3.1.13)
ARV =
,
Wa
Masowy wskaźnik odporności na pękanie
									
15
(3.1.14)
FR =
,
”∆ m F
Objętościowy wskaźnik odporności na pękanie
									
15
FRV =
,
(3.1.15)
WF
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Konstrukcja urządzenia
Głowica badawcza urządzenia T-28, pokazana na rys. 3.1.4, składa się
z cylindra (1), który jest pojemnikiem dla zgranulowanego minerału (ścierniwa) oraz obracającego się wewnątrz cylindra wałka (2) z tarczą oporową, która
jest jednocześnie uchwytem dla próbki badanego materiału konstrukcyjnego.
Cylinder zamknięty jest od góry pokrywą (3). Wałek (2) ułożyskowany jest
w łożysku ślizgowym (5) umieszczonym w tulei (4) i uszczelniony uszczelką
(6). Wymienione elementy zamocowane są do cylindra (1) za pomocą pokrywy (7) i śrub.
Przewiduje się dwa kształty próbek (8): o przekroju trójkątnym, które
służą do wyznaczenia odporności na kruche pękanie materiałów twardych
oraz o przekroju kwadratowym, które służą do wszystkich pozostałych ww.
celów badań. Zdjęcie próbek przedstawiono na rys. 3.1.5.

Rys. 3.1.4. Głowica badawcza
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Rys. 3.1.5. Zdjęcie próbek – o przekroju trójkątnym i kwadratowym oraz sposób ich mocowania

Zaletą głowicy badawczej jest to, że zmielone ścierniwo może opuścić
obszar ścierania poprzez szczelinę pomiędzy tarczą i ścianką komory, jak to
ma miejsce podczas faktycznego wiercenia lub szlifowania.
Urządzenie badawcze (rys. 3.1.6) dzieli się na sześć głównych zespołów.
Są to: zespół napędowy (1) składający się z silnika prądu stałego i przekładni
zębatej, zespół wałka napędowego (2), zespół momentomierza do pomiaru
momentu oporów ruchu (3), zespół głowicy badawczej (4), zespół zadawania
obciążenia węzła tarcia (5) oraz zespół ramy (6). Całość umieszczona jest na
wibroizolatorach talerzowych.

Rys. 3.1.6. Rysunek zestawieniowy urządzenia T-28
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Urządzenie T-28 wyposażone jest w system sterująco-pomiarowy pokazany na rys. 3.1.7. Składa się on z przetworników pomiarowych, wzmacniacza
cyfrowego Spider8 (firmy HBM) oraz programu komputerowego opracowanego w środowisku programowym Catman Professional 6.00, firmy HBM,
w wewnętrznym języku CatScript.

Rys. 3.1.7. Schemat systemu pomiarowo-sterującego urządzenia T-28

W systemie pomiarowym wykorzystano zestaw przetworników pomiarowych: momentomierz typu T5/20Nm (firmy HBM), przetwornik siły
U93/2kN (firmy HBM), termopary typu TP372K-4-40-48x1 (firmy Czaki Thermoproduct) oraz licznik impulsów SCID 1 ZVN.
Przetworniki pomiarowe podłączone są do cyfrowego wzmacniacza pomiarowego Spider8. Wzmacniacz pomiarowy jest sterowany poprzez program
komputerowy.
Procedura pomiarowa obejmuje przygotowanie urządzeń pomiarowych
(definicja urządzenia, konfiguracja kart pomiarowych, konfiguracja bazy danych), sterowanie i wizualizację procesu (algorytm sterujący, wizualizacja
procesu), pomiar (analiza wizualna, analiza matematyczna) i import/eksport
danych (obróbka cyfrowa danych).
Urządzenie T-28 z systemem sterująco-pomiarowym przedstawiono na
rys. 3.1.8. Widoczne na pulpicie szafy sterującej przyciski służą do sterowania
pracą urządzenia T-28.
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Rys. 3.1.8. Zdjęcie urządzenia T-28 z systemem sterująco-pomiarowym opracowane i wykonane w ITeE – PIB
w Radomiu

Weryfikacja metodyki badawczej
Dla zweryfikowania opracowanej metodyki badawczej wybrano 11 gatunków węglików spiekanych produkowanych w Spółce z o.o. Węgliki Spiekane
BAILDONIT w Katowicach [1]. Według PN-81/H-89500 wybrane do badań
gatunki węglików przeznaczone są do: wierceń górniczych (B, G), obróbki
skrawaniem (S, H) oraz obróbki plastycznej (G). Wybrane właściwości węglików przedstawiono w tabeli 3.1.1.
Opracowana metoda badawcza stanowi zintegrowaną metodę badania
odporności na ścieranie oraz ocenę odporności na kruche pękanie materiałów
twardych. Metoda oparta jest na koncepcji dokładnego rozróżnienia pomiędzy
początkowymi, tribologicznymi procesami przejściowymi (Ts) kontrolowanymi głównie przez kruche uszkodzenie krawędzi oraz stabilnym etapem zużywania (Ss) kontrolowanym głównie przez mechanizm mikrościerania. Stabilny
etap zużywania Ss (rys. 3.1.9) pozwala na klasyfikację materiałów z punktu
widzenia odporności na ścieranie.
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Tabela 3.1.1. Charakterystyka i główne właściwości mechaniczne węglików spiekanych, wybranych do badań
Gatunek węglika

B2

B23G

G10

G30

H10

H30

HF6

HF10 HF12

S10

S30

W

91

90,5

94

85

94

90,5

94

88,5

86,5

78

87

TiC+TaC+
NbC

–

–

–

–

–

0,5

–

1,5

1,5

16

5

Co

9

9,5

6

15

6

9

6

10

12

6

8

Ziarno,
µm

3

6–10

3

2

1–2

1-2

<1

<1

<1

2–3

2–3

Gęstość,
g/cm3

14,6

14,6

14,9

14,0

14,8

14,55

14,85

14,40 14,25 11,3

13,4

Twardość
HV30

1250

1050

1430 1150 1600

1450

1800

1600

Wytrzymałość na zginanie
³2300 ³2300 ³2000 ³2400 ³1800
Rbm, MPa

2550

3000x

3700x 3800x ³1400 ³1700

Skład
chemiczny,
%

1500 1600 1500

Odporność
na ściskanie,
GPa

4,7

3,5

5,5

4,0

5,7

4,7

6,9

5,9

5,5

5,4

5,5

Stała Poisson’a

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Moduł Younga,
GPa

590

580

630

540

640

590

580

630

580

515

520

Oporność elektryczna,
µΩcm

19

18

19

17

20

18

20

19

–

37

38

Odporność na pękanie KIC,
MPa·m1/2

17

–

14

18

11

–

10

–

–

–

13

Przewodność cieplna, W/
mK

105

75,5

105

90

95

100

90

120

–

40

35

5,2

–

4,9

6,0

5,0

5,1

5,1

–

–

6,0

5,5

–

5,3

6,2

5,4

5,4

5,7

–

5,8

6,3

7,9

4,7

14

4,2

35

70,0

18,7

9,5

–

13,1

20–400°C
Współczynnik 10-6/K
rozszerzalności
20–800°C
cieplnej
10-6/K
Ścieralność
R, cm -3
x

– Rbm dla próbek okrągłych.

5,2
0–200°C

–
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Numer testu (liczba obrotów)
Rys. 3.1.9. Graficzna interpretacja wskaźników zużycia, takich jak Wv1, ∆Wv i Wv uzyskanych w czasie badań
eksperymentalnych, gdzie Ts jest zakresem przejściowym nieustalonego zużywania zdominowanego
przez kruche pękanie ostrza próbek, a Ss jest zakresem ustalonego zużywania ściernego

Przedstawione na rys. 3.1.10 i 13.1.1 wyniki badań wskazują, że używając
jednego urządzenia, jednego kształtu próbki testowej oraz tylko jednej, stosunkowo łatwej procedury badania, istnieje możliwość uzyskania wiarygodnej
klasyfikacji węglików spiekanych, zarówno pod względem ich odporności na
kruche pękanie (rys. 3.1.10), jak i odporności na zużycie ścierne (rys. 3.1.11)
w kontakcie ze ścierniwem mineralnym.
700

FRy, obr./mm 3

600
500
400
300
200

B2

B23G
G10
G30
H10

H3D

HF6 HF10
HF12 S10
S30

100
0
Gatunek węglika

Rys. 3.1.10. Klasyfikacja materiałów według ich odporności na kruche pękanie FRv, obr./mm3
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7000

H10

HF6

ARy, obr./mm3

6000
5000
4000
3000
2000

HF12
HF10
H30
S10 G10 S30

1000

B2

G30 B23G

0
Gatunek węglika

Rys. 3.1.11. Klasyfikacja materiałów według ich odporności na zużycie ścierne ARv, obr./mm3

***
Opracowano i – badając serie węglików spiekanych – zweryfikowano
metodę i urządzenie do jednoczesnego wyznaczania odporności na zużycie
ścierne i kruche pękanie. Urządzeniu nadano symbol T-28.
Opracowana metoda pozwala, w sposób precyzyjny, na określenie przejścia tribologicznego pomiędzy wstępnym, niestacjonarnym etapem ubytku
masy kontrolowanym głównie przez kruche pękanie krawędzi a etapem stacjonarnym zużywania kontrolowanym przez mikrościeranie – dla każdego
gatunku zbadanych węglików spiekanych. Stwierdzono także bardzo dobrą
zdolność rozdzielczą opracowanej metody. Tym samym dokonano pozytywnej
weryfikacji opracowanej metodyki badawczej.
Opracowana metoda i urządzenie badawcze mogą znaleźć zastosowanie do badania zaawansowanych materiałów narzędziowych, w szczególności narzędzi wiercących skały. Oferuje potencjalne korzyści przy stosowaniu
w programie rozwoju węglików spiekanych do klasyfikacji materiałów pod
względem odporności na ścieranie i pękanie. Umożliwia ocenę zarówno odporności na ścieranie, jak i pękanie za pomocą tylko jednego stanowiska laboratoryjnego, jednego kształtu próbki i jednej procedury badań.
Ponieważ jakość powierzchni próbek wpływa na wielkość wykruszeń
krawędzi, to zaleca się, aby stosować tylko jeden rodzaj procedury końcowej
obróbki powierzchni dla wszystkich próbek. Zaleca się również stosowanie
profilometru dla wyznaczenia charakterystyk powierzchni próbek przed
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badaniami tribologicznymi. Zaprezentowana metoda badań nie umożliwia
wyznaczenia odporności na kruche pękanie (np. Kc) w sposób bezpośredni
(np. standaryzowana próba badania odporności na kruche pękanie) [6–13].
Zintegrowana metoda badań wymaga modeli (wzorów) teoretycznych lub empirycznych, które opisują zależność między odpornością na pękanie a innymi
własnościami mechanicznymi.
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3.2.

Metoda i urządzenie do badań wysoko obciążonych
węzłów tarcia

Określenie wpływu nowego rodzaju oleju smarowego czy nowego sposobu modyfikacji powierzchni zęba na trwałość kół zębatych jest możliwe jedynie poprzez zastosowanie badań eksperymentalnych.
W niniejszym rozdziale przedstawiono urządzenie do badania tarcia i zużycia kół zębatych walcowych w układzie mocy krążącej opracowane w zadaniu badawczym pt.: „Metody i urządzenia do badań wysokoobciążonych
węzłów tarcia” Programu Strategicznego. Urządzenie pozwala na badanie
trzech form zużywania: zacierania, pittingu i mikropittingu. Przedstawiono
koncepcję i konstrukcję urządzenia oraz metodykę badania zacierania, pittingu i mikropittingu kół zębatych walcowych.
Dokonano wzorcowania urządzenia z użyciem olejów referencyjnych
o skrajnie różnych właściwościach przeciwzatarciowych – tzw. olejów „Low”
i „High”. Wzorcowanie przeprowadzono dla dwóch metod badawczych procesu zacierania. W badaniu użyto czterech olejów referencyjnych – po dwa
(„Low” i „High”) dla obu metod.
Stwierdzono, że uzyskane wyniki wzorcowania są poprawne, co wskazuje
na właściwe wykonywanie badań oraz prawidłowość pracy urządzenia.
Weryfikacja jakości nowo opracowywanych olejów przekładniowych oraz
nowych metod modyfikacji powierzchni roboczej zębów kół zębatych wymaga
wykonywania badań z użyciem testowej przekładni zębatej. Najczęściej stosuje się kompleks metod badawczych opracowany w Centrum Badań Przekładniowych (FZG) Politechniki Monachijskiej. Szacuje się, że na świecie pracuje
obecnie ok. 500 urządzeń do badań przekładniowych wg standardu FZG [1].
W Zakładzie Tribologii ITeE – PIB w Radomiu, w ramach zadania badawczego „Metody i urządzenia do badań wysokoobciążonych węzłów tarcia” Programu Strategicznego, opracowano koncepcję urządzenia do badania
tarcia i zużywania kół zębatych walcowych w układzie mocy krążącej, któremu nadano symbol T-12UM. Projekt części mechanicznej urządzenia T-12UF
został opracowany przez zespół konstruktorów z firmy Invenio Sp. z o.o.
z Bielska-Białej. Projekt systemu sterująco-pomiarowego został opracowany
w Zakładzie Tribologii.
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Urządzenie T-12UM, podobnie jak inne opracowane w ITeE – PIB w Radomiu urządzenia do badań tribologicznych, zostało wprowadzone do tzw.
Systemu Badań Tribologicznych [2]. Pozwala na realizację szeregu metod badawczych – znormalizowanych i własnych – tab. 3.2.1 [3–8].
Tabela 3.2.1. Metody badań realizowanych za pomocą urządzenia T-12UM
Badana forma
zużycia zęba

Robocza nazwa procedury

Dokumenty źródłowe

Metoda badania zacierania kół zębatych przy
zredukowanej prędkości obrotowej silnika
(500 obr./min)

ISO 14635-3

Metoda badania zacierania w warunkach
„normalnych”

PN-78/C-04169
ISO 14635-1
CEC L-07-95
DIN 51 354
IP 334
ASTM D 5182

3

Metoda badania zacierania w warunkach
„zaostrzonych”

ISO 14635-2
CEC L-84-02
Arkusz roboczy FVA
No. 243

4

Metoda badania zacierania w warunkach
„szokowych”

5

Własna metoda badania zacierania
w warunkach „szokowych” – dla powłok na
zębach kół zębatych

6

Metoda badania mikropittingu

Arkusz roboczy FVA
No. 54/7, 1993

Skrócona metoda badania mikropittingu

Arkusz roboczy DGMK No.
575

Metoda badania pittingu w warunkach stałych
wymuszeń

Arkusz roboczy FVA
No. 2/IV

Lp.
1

2
Zacieranie /
zatarcie

Mikropitting

7
8

Pitting

Arkusz roboczy FVA
No. 243

Stwierdzenie poprawności działania urządzenia badawczego wymaga
jego wzorcowania. Używa się do tego olejów referencyjnych o skrajnie różnych właściwościach – tzw. olejów „Low” i „High”. Na potrzeby wzorcowania
urządzeń do badań przekładniowych spełniających standardy FZG na świecie
opracowano dotychczas cztery oleje referencyjne – po dwa („Low” i „High”)
dla dwóch metod badawczych zacierania: metody realizowanej w warunkach
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„zwykłych” i metody w warunkach „zaostrzonych”. W rozdziale przedstawiono wyniki wzorcowania, które odniesiono do wartości oczekiwanych/
certyfikowanych dla każdego oleju referencyjnego.

Koncepcja metodyki badawczej
Metoda badania zacierania w warunkach „normalnych” A/8,3/90
Metoda A/8,3/90 opisana jest w normach: PN-C-04169:1978, DIN 51 354,
ISO 14635-1, CEC L-07-A-95, IP 334, ASTM D 5182.
Badanie polega na zastosowaniu danego oleju do smarowania testowych
kół zębatych pracujących w warunkach podanych poniżej, przy stałej prędkości obrotowej, wzrastającym stopniowo obciążeniu oraz przy temperaturze
początkowej badania jednakowej na początku każdego biegu badawczego, aż
do uzyskania stopnia obciążenia niszczącego – FLS (Failure Load Stage).
Warunki badań:
–– typ kół testowych			
FZG A
–– sposób mycia kół			
w benzynie ekstrakcyjnej
–– prędkość obrotowa silnika		
1500 obr./min		
–– prędkość obwodowa toczna
8,3 m/s
–– czas biegu badawczego
5 min
–– kierunek obrotów			
normalny” (rys. 3.2.1)
–– min. i maks. stopień obciążenia od 1 do 12
–– moment obciążający
od 3 do 535 Nm, zmieniany stopniowo
–– maks. nacisk Hertza		
od 0,15 do 1,8 GPa
–– początkowa temp. badanego oleju 90°C (niestabilizowana w czasie badań)
–– rodzaj smarowania			
zanurzeniowe (ilość oleju ok. 1,5 l)
–– poziom oleju			
do osi kół.

Rys. 3.2.1. Kierunki obrotów silnika stanowiska T-12UM; kierunek „normalny” wskazują górne strzałki, natomiast
kierunek „odwrócony” (R – reverse) wskazują dolne strzałki – duże koło obraca się wówczas w stronę
przeciwną do ruchu wskazówek zegara
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Tabela 3.2.2. Skala oceny uszkodzeń zębów małego koła w metodzie A/8,3/90
Uszkodzenie

Symbol
uszkodzenia

Nieliczne rysy

NR

Rysy

R

Liczne rysy

LR

Wybłyszczenia

W

Nieliczne bruzdy

NB

Bruzdy

B

Liczne bruzdy

LB

Początki zacierania

PZ

Zacieranie

Z

Strefy zacierania

SZ

Szerokie strefy zacierania

SSZ

Wygląd powierzchni roboczej

Badania (metodą „wizualną”) prowadzi się do momentu spełnienia
kryterium zatarcia, tj. osiągnięcia stopnia obciążenia niszczącego (FLS)
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powodującego powstanie uszkodzeń zębów małego koła o łącznej szerokości
równej szerokości jednego lub więcej zębów lub do osiągnięcia maksymalnego, 12. stopnia obciążenia. Istnieje także metoda „wagowa” oceny zużycia,
której tu nie opisano.
W zależności od potrzeb oprócz kryterium podstawowego, tj. stopnia obciążenia niszczącego (FLS) do oceny właściwości przeciwzatarciowych można
wykorzystać także kryterium dodatkowe, tj. progresję (rozwój) uszkodzeń roboczej powierzchni zęba małego koła – wg tab. 3.2.2.
Metoda badania zacierania w warunkach „zaostrzonych” A10/16,6R/120
Metoda A10/16,6R/120 opisana jest w normach: ISO 14635-2, CEC L-84-02,
a także w dokumencie roboczym FVA No. 243, June 2000.
Badanie polega na zastosowaniu danego oleju do smarowania testowych
kół zębatych pracujących w warunkach podanych poniżej, przy stałej prędkości obrotowej, wzrastającym stopniowo obciążeniu oraz przy temperaturze
początkowej badania jednakowej na początku każdego biegu badawczego, aż
do uzyskania stopnia obciążenia niszczącego (FLS).
Warunki badań:
–– typ kół testowych			
FZG A10
–– sposób mycia kół			
w benzynie ekstrakcyjnej
–– prędkość obrotowa silnika		
3000 obr./min		
–– prędkość obwodowa toczna
16,6 m/s
–– czas biegu badawczego
7 min 30 s
–– kierunek obrotów			
„odwrócony” (rys. 3.2.1)
–– min. i maks. stopień obciążenia od 1 do 10 (dopuszcza się 11 i 12)
–– moment obciążający
od 3 do 373 Nm, zmieniany stopniowo
–– maks. nacisk Hertza		
od 0,2 do 2,2 GPa
–– początkowa temp. badanego oleju 120°C (niestabilizowana w czasie ba					dań)
–– rodzaj smarowania			
zanurzeniowe (ilość oleju ok. 1,5 l)
–– poziom oleju			
do osi kół.
Badania prowadzi się do spełnienia kryterium zatarcia, tj. osiągnięcia
stopnia obciążenia niszczącego (FLS) powodującego powstanie uszkodzeń
zębów małego koła, zajmujących obszar o powierzchni większej niż 100 mm2
lub do osiągnięcia maksymalnego, 10. stopnia obciążenia.
Jeżeli uszkodzenia mają miejsce tylko w strefie o szerokości 1 mm od
wierzchołka zęba, należy przyjąć, że powierzchnia uszkodzeń wynosi 0. Nie
należy uwzględniać drobnych uszkodzeń, np. rys, a także uszkodzeń, spod
których widoczna jest struktura śladów obróbki zęba.
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W przypadku osiągnięcia 10. stopnia obciążenia bez uzyskania zacierania
duże koło należy zdemontować i zważyć. Wynik można przyjąć za ważny, jeśli
ubytek masy dużego koła nie przekroczy 20 mg. Jeśli osiągnie się kryterium
zatarcia, to wynik jest ważny bez względu na zużycie dużego koła (w takim
przypadku można pominąć ważenie).
Duże koło należy zważyć także w przypadku stwierdzenia dostrzegalnego zużycia w postaci wyżłobienia (rys. 3.2.2). Jeżeli ubytek masy jest większy
niż 20 mg, bieg uznaje się za nieważny. Jeżeli nie, to badania należy kontynuować używając tego samego oleju.

Rys. 3.2.2. Wyżłobienie w zębie dużego koła wg normy CEC L-84-02

W zależności od potrzeb, oprócz kryterium podstawowego, tj. stopnia obciążenia niszczącego (FLS), do oceny właściwości przeciwzatarciowych można
wykorzystać także kryterium dodatkowe, tj. progresję (rozwój) uszkodzeń roboczej powierzchni zęba małego koła – wg tab. 3.2.3.
Tabela 3.2.3. Skala oceny uszkodzeń zębów małego koła w metodzie A10/16,6R/120
Uszkodzenie

Symbol uszkodzenia

Wybłyszczenia

W

Rysy

R

Bruzdy

B

Zacieranie

Z

Wygląd powierzchni roboczej
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Metoda badania zacierania w warunkach „szokowych” S-A10/16,6R/120
Metodę zacierania szokowego opisano w dokumencie roboczym FVA
No. 243, June 2000.
Badanie polega na zastosowaniu danego oleju do smarowania testowych
kół zębatych pracujących przy stałej prędkości obrotowej oraz przy temperaturze początkowej badania jednakowej na początku każdego biegu, aż do
wyznaczenia stopnia obciążenia niszczącego (FLS). W przeciwieństwie do
wcześniej opisanych metod przekładniowych badań zacierania, w metodzie
zacierania szokowego obciążenia nie zwiększa się stopniowo od wartości
najmniejszej, ale obciąża się testowe koła zębate od razu takim obciążeniem
(„szokowym”), pod którym spodziewane jest zatarcie. Unika się w ten sposób
dotarcia kół, a przez to zwiększa ich podatność na zacieranie.
Warunki prowadzenia testów metodą S-A10/16,6R/120 są identyczne jak
w metodzie A10/16,6R/120, z tą różnicą, że maksymalny stopień obciążenia
wynosi tu 12, co wywołuje moment obciążający 535 Nm oraz maksymalne
naciski Hertza 2,6 GPa.
Badania prowadzi się do momentu spełnienia kryterium zatarcia, tj.
osiągnięcia stopnia obciążenia niszczącego (FLS). Uważa się go za osiągnięty,
jeżeli powoduje on powstanie uszkodzeń zębów małego koła zajmujących obszar o powierzchni większej niż 100 mm2 i jednocześnie dla stopnia obciążenia
niższego o jeden kryterium to nie zostaje osiągnięte.
Sposób szacowania pola zużycia jest taki sam jak dla metody
A10/16,6R/120. Podobnie kryteria oceny ważności biegu są takie same jak
dla metody A10/16,6R/120.
Metoda badania pittingu PT C/10/90
Metodę badawczą opisano w arkuszu roboczym FVA No. 2/IV Status July
1997.
Badanie polega na zastosowaniu danego oleju do smarowania testowych
kół zębatych pracujących w warunkach podanych poniżej, przy stałej prędkości obrotowej, stałym obciążeniu oraz przy stałej, kontrolowanej temperaturze
badanego oleju, aż do stwierdzenia pittingu ocenianego wizualnie poprzez
pomiar pola powierzchni wykruszenia na najbardziej uszkodzonym zębie małego koła. Oblicza się sumaryczną liczbę cykli zmęczeniowych we wszystkich
biegach badawczych od początku badania do momentu stwierdzenia wystąpienia wykruszenia o określonym polu powierzchni. Na podstawie sumarycznej liczby cykli zmęczeniowych z przynajmniej 3 cykli badawczych wyznacza
się, z klasycznego rozkładu Weibulla, powierzchniową trwałość zmęczeniową
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50%, oznaczoną symbolem LC50, czyli liczbę cykli zmęczeniowych odpowiadającą 50% prawdopodobieństwu uszkodzenia.
Przed cyklem badań właściwych wykonuje się bieg docierający przy
prędkości obrotowej silnika 1500 obr./min („normalny” kierunek obrotów –
rys. 3.2.1), 6. stopniu obciążenia, temperaturze 60°C i w czasie 2 h. W czasie
biegu docierającego nie stosuje się chłodzenia oleju.
Warunki prowadzenia cyklu badań właściwych:
–– typ kół testowych			
FZG C-PT
–– sposób mycia kół			
w benzynie ekstrakcyjnej
–– prędkość obrotowa silnika		
1500 obr./min		
–– prędkość obwodowa toczna
8,3 m/s
–– czas biegu badawczego
7h
–– kierunek obrotów			
„normalny” (rys. 3.2.1)
–– stopień obciążenia			10
–– moment obciążający
373 Nm
–– maks. nacisk Hertza		
1,8 GPa
–– temp. badanego oleju		
90°C – stabilizowana w czasie badań
–– rodzaj smarowania			
zanurzeniowe (ilość oleju ok. 1,5 l)
–– poziom oleju			
do osi kół
–– liczba cykli badawczych		
minimum 3.
Badania prowadzi się do momentu osiągnięcia pittingu, tzn. gdy powierzchnia uszkodzeń najbardziej zniszczonego zęba małego koła osiągnie
4% jego powierzchni roboczej, czyli 5 mm2.
Metoda badania mikropittingu GT-C/8,3/90
Metodę badawczą opisano w arkuszu roboczym FVA No. 54/7 Status July
1993.
Badanie polega na zastosowaniu danego oleju do obiegowego smarowania testowych kół zębatych pracujących w warunkach podanych poniżej, przy
stałej prędkości obrotowej, wzrastającym stopniowo obciążeniu oraz przy stałej
temperaturze badanego oleju smarowego, aż do uzyskania stopnia obciążenia
niszczącego ocenianego poprzez procentowe pole powierzchni mikropittingu
na zębach małego koła (GF) oraz zużycie masowe małego koła (W). Na tej
podstawie badanemu olejowi przyporządkowuje się tzw. klasę przeciwdziałania
mikropittingowi (GFT).
Przed badaniem właściwym wykonuje się bieg docierający przy prędkości
obrotowej silnika 1500 obr./min („normalny” kierunek obrotów – rys. 3.2.1),
3. stopniu obciążenia, temperaturze oleju w obiegowym układzie smarowania
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90°C i w czasie 1 h. W czasie biegu docierającego nie stosuje się chłodzenia
oleju.
Warunki prowadzenia cyklu badań właściwych:
–– typ kół testowych			
FZG C/GF
–– sposób mycia kół			
w benzynie ekstrakcyjnej
–– prędkość obrotowa silnika		
1500 obr./min		
–– prędkość obwodowa toczna
8,3 m/s
–– czas biegu badawczego
16 h
–– kierunek obrotów			
„normalny” (rys. 3.2.1)
–– stopień obciążenia			
od 5 do 10
–– moment obciążający
od 70 do 265 Nm, zmieniany stopniowo
–– maks. nacisk wg Hertza		
od 0,8 do 1,5 GPa
–– temp. badanego oleju		
90°C – stabilizowana w czasie badań
–– rodzaj smarowania			
obiegowe (ilość oleju 25 l)
–– przepływ oleju			
2 l/min; olej filtrowany z dokładnością
					10 μm.
Badania prowadzi się do momentu osiągnięcia stopnia obciążenia niszczącego ocenianego na podstawie procentowej powierzchni uszkodzeń (GF)
zębów małego koła oraz zużycia masowego małego koła (W) mierzonego od
początku testu. Uzyskanemu stopniowi obciążenia niszczącego przyporządkowuje się jedną z 3 klas przeciwdziałania mikropittingowi: GFT-low (niska),
GFT-medium (średnia) i GFT-high (wysoka).
Koncepcja urządzenia – część mechaniczna
Układ kinematyczny urządzenia T-12UM do badania kół zębatych walcowych, z podaniem miejsc rozmieszczenia elementów pomiarowych, przedstawiono na rys. 3.2.3.
Podstawowa część urządzenia składa się z dwóch przekładni – testowej
i napędowej. Przekładnia testowa składa się z pary kół zębatych walcowych
zanurzonych w badanym oleju (ok. 1,5 l). Komora badawcza wyposażona jest
w elementy grzejne służące do uzyskiwania żądanej temperatury oleju (do
120°C). Do utrzymania w czasie biegu stałej temperatury oleju w przekładni
testowej (niezbędne w badaniu pittingu kół) służą kanały chłodzące w pokrywach komory, zasilane przez autonomicznie działający wymiennik ciepła
pracujący w zamkniętym, obiegowym układzie wody dejonizowanej.
Zamiast zanurzeniowego można zastosować obiegowy układ smarowania
– do niektórych metod badania mikropittingu.
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W przekładni napędowej umieszczona jest para kół zębatych o identycznej jak badane liczbie zębów, ale znacznie zwiększonej szerokości (do 40 mm)
w celu uzyskania nieograniczonej trwałości. Obie przekładnie połączone są
wałkami skrętnymi.
Układ
chłodzenia

Przekładnia
testowa
Termopara

Silnik
Momentomierz 2

Akcelerometr

Czujnik
impulsów
Grzałki

Momentomierz 1
ze sprzęgłem

Przekładnia
napędowa

Rys. 3.2.3. Układ kinematyczny urządzenia T-12UM do badania kół zębatych walcowych

Obciążenie (skręcenie wałków) wywierane jest układem dźwigniowym
z zespołem obciążników, zapewniającym uzyskanie obciążeń do ponad
720 Nm. Po skręceniu wałków i zaciśnięciu sprzęgła śrubami w układzie krąży
moment obciążający (skrętny) mierzony momentomierzem (na rys. 3.2.3 jest
to „momentomierz 1”). Momenty obciążające na zębach zębnika dla poszczególnych stopni obciążenia zestawiono w tab. 3.2.4.
Wartości podane w tab. 3.2.4 dotyczą użycia dźwigni „ciężkiej”, stosowanej przy badaniu zacierania oraz pittingu, o rozstawie osi 500 mm. Natomiast
badanie mikropittingu wymaga użycia krótszej dźwigni obciążającej, o rozstawie osi 350 mm. Zmniejszenie rozstawu osi powoduje, że momenty obciążające na zębach zębnika w czasie badania mikropittingu, dla poszczególnych
stopni obciążenia, są nieco inne – pokazano je w tab. 3.2.5.
Pomiar momentu sił tarcia realizowany jest za pomocą momentomierza
(na rys. 3.2.3 jest to „momentomierz 2”) umieszczonego pomiędzy przekładnią
napędową a silnikiem. Pomiar momentu sił tarcia ma pozwolić np. na porównywanie materiałów, z których wykonane są testowe koła zębate – z punktu
widzenia właściwości przeciwtarciowych, co jest istotne np. przy potencjalnym
badaniu powłok niskotarciowych osadzanych na powierzchni roboczej zębów.
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Tabela 3.2.4. Tabela obciążeń urządzenia T-12UM do badania kół zębatych walcowych
Stopień
obciążenia

Sposób obciążania*

Moment obciążający małego koła
[Nm]

1

H1

3,3

2

H2

13,7

3

H2 + K

35,3

4

H2 + K + W1

60,8

5

H2 + K + W1 + W2

94,1

6

H2 + K + W1 + W2 + W3

135,3

7

H2 + K + W1 + ..... + W4

183,4

8

H2 + K + W1 + ..... + W5

239,3

9

H2 + K + W1 + ..... + W6

302,0

10

H2 + K + W1 + ..... + W7

372,6

11

H2 + K + W1 + ..... + W8

450,1

12

H2 + K + W1 + ..... + W9

534,5

13

H2 + K + W1 + ..... + W10

626,4

14

H2 + K + W1 + ..... + W11

725,6

Użyte symbole:
H1 – dźwignia „lekka”, H2 – dźwignia „ciężka”, K – wieszak, W1 – W11 – zestaw obciążników
*

Tabela 3.2.5. Tabela obciążeń urządzenia T-12UM do badania kół zębatych walcowych; badanie mikropittingu
Stopień
obciążenia

Sposób obciążania*

Moment obciążający małego koła
[Nm]

3 (docieranie)

H2 + K

28,8

5

H2 + K + W1 + W2

70,0

6

H2 + K + W1 + W2 + W3

98,9

7

H2 + K + W1 + ..... + W4

132,5

8

H2 + K + W1 + ..... + W5

171,6

9

H2 + K + W1 + ..... + W6

215,6

10

H2 + K + W1 + ..... + W7

265,1

Użyte symbole:
H2 – dźwignia „krótka”, K – wieszak, W1 – W7 – zestaw obciążników
*
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W urządzeniu zastosowano asynchroniczny silnik prądu zmiennego o mocy
znamionowej 15 kW osiąganej przy prędkości znamionowej 3000 obr./min.
Dzięki zasilaniu silnika poprzez przemiennik częstotliwości (falownik)
możliwa jest bezstopniowa regulacja prędkości silnika. Czujnik impulsów
umożliwia pomiar prędkości obrotowej silnika i zliczanie obrotów.
Założono, że urządzenie T-12UM będzie posiadać następująca charakterystykę techniczną:
–– prędkość obrotowa dużego koła od 300 do 3000 obr./min
–– maks. prędk. obwodowa toczna 16,6 m/s (odpowiada 3000 obr./min)
–– kierunek obrotów			
z możliwością zmiany (lewo/prawo)
–– maks. stopień obciążenia		
14 (odpowiada momentowi 726 Nm na
					zębniku)
–– pocz. temp. badanego oleju
do 120°C (z opcjonalnym układem
					chłodzenia)
–– rodzaj smarowania			
zanurzeniowe (lub natrysk)
–– gabaryty (S x W x G)		
1960 x 1560 x 650 mm
–– masa urządzenia			
200 kg (+2000 kg – masa postumentu
					urządzenia)
–– zasilanie				380 V/50 Hz
–– maksymalny pobór mocy		
22 kW.
Koncepcja urządzenia – system sterująco-pomiarowy
Schemat ogólny systemu sterująco-pomiarowego pokazano na rys. 3.2.4.
System sterujący pozwala na włączenie i automatyczne wyłączenie silnika po osiągnięciu zadanej liczby obrotów (cykli) Ns (lub czasu biegu) oraz na
zmianę kierunku obrotów silnika L/P w celu zmiany warunków pracy przekładni walcowej. Poprzez zastosowanie najnowszej generacji wektorowego
przemiennika częstotliwości i silnika dysponującego odpowiednim nadmiarem
mocy można uzyskać bardzo stabilną prędkość obrotową silnika ns w warunkach często skrajnie różnych wymuszeń. Silnik jest zabezpieczony wyłącznikiem termicznym przed ewentualnymi przeciążeniami. Zapewnione jest chłodzenie silnika – obce z nabudowanym wentylatorem – co zapewnia wysoką
wydajność chłodzenia nawet przy niskich wartościach prędkości silnika.
System sterujący zaopatrzony jest w szereg elektrycznych (wyłączniki
krańcowe) i mechanicznych zabezpieczeń uniemożliwiających przypadkowe
uruchomienie urządzenia. Przyjęto zasadę, że włączenie urządzenia jest możliwe tylko za pomocą odpowiedniego włącznika na szafie sterowniczej, po
uprzednim otwarciu kluczem drzwi szafy. Jest to podyktowane względami
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bezpieczeństwa operatora; unika się w ten sposób niebezpieczeństwa uruchomienia urządzenia przez przypadkowe naciśnięcie przycisku. Nie jest także
możliwe włączenie urządzenia za pomocą komputera; w ten sposób unika
się ryzyka uruchomienia urządzenia przez przypadkowe naciśnięcie klawisza klawiatury lub przycisku myszy. Dodatkowo są łatwo dostępne specjalne
wyłączniki bezpieczeństwa do awaryjnego wyłączania urządzenia.

Rys. 3.2.4. Schemat ogólny systemu sterująco-pomiarowego urządzenia T-12UM do badania kół zębatych
walcowych; widoczna na dole przekładnia wielobiegowa dostępna jest tylko w wersji T-12UF
urządzenia

W celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora włączenie urządzenia jest
możliwe tylko po nałożeniu osłon zabezpieczających elementy wirujące, która
to czynność powoduje załączenie uchylnych wyłączników krańcowych. Monitoring drgań (↕) umożliwia automatyczne wyłączenie silnika w przypadku
przekroczenia ich dopuszczalnej wartości.
Urządzenie T-12UM zaopatrzone jest w działający autonomicznie układ
chłodzenia, włączany i wyłączany niezależnie przez operatora.
W skład systemu pomiarowego wchodzi wzmacniacz cyfrowy, zestaw
przetworników pomiarowych oraz komputer ze specjalnym, dedykowanym
programem. W skład zestawu przetworników pomiarowych wchodzą dwa
momentomierze, termopara do pomiary temperatury oleju, czujnik zbliżeniowy do pomiaru liczby obrotów i prędkości silnika oraz przetwornik drgań.
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Po wzmocnieniu we wzmacniaczu cyfrowym Spider8 sygnały z przetworników pomiarowych są przekazywane do komputera i rejestrowane na
twardym dysku. Wielkości mierzone mogą być także monitorowane – poprzez
Internet – na dowolnym komputerze.
Wielkościami mierzonymi i rejestrowanymi przez komputer są: moment
tarcia Mt, moment obciążający koła zębate (skrętny) Ms, temperatura badanego
oleju smarowego T, prędkość obrotowa silnika ns, liczba obrotów silnika Ns,
poziom drgań w kierunku pionowym ↕ i czas.
Biegi badawcze kończą się automatycznie po osiągnięciu zadanej liczby
obrotów, upłynięciu zadanego czasu badania lub w wyniku wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej z przekroczeniem nastawionego, dopuszczalnego
poziomu drgań lub przeciążeniem silnika.
Poziom ogólny drgań (przyspieszenie) jest mierzony za pomocą akcelerometru – w kierunku pionowym. Akcelerometr jest przykręcony na pokrywie
bocznej komory badawczej w rejonie łożyskowania małego koła. Mierzona jest
wartość skuteczna (RMS) poziomu ogólnego przyspieszenia drgań w paśmie
10 Hz – 10 kHz. Ustalono i zaprogramowano poziom ostrzegawczy drgań oraz
poziom awaryjny, powyżej którego urządzenie zostanie wyłączone automatycznie.
Opcjonalnie, urządzenie T-12UM może być zaopatrzone w niezależny,
zaawansowany analizator drgań i dodatkowe przetworniki drgań (akcelerometry).

Konstrukcja urządzenia. Część mechaniczna
Zdjęcie urządzenia T-12UM do badania kół zębatych walcowych z systemem sterująco-pomiarowym oraz wymiennikiem ciepła pokazano na
rys. 3.2.5.
Urządzenie dzieli się na cztery główne zespoły. Są to: zespół stanowiska
badawczego, zespół momentomierza (do pomiaru momentu tarcia), zespół
silnika ze sprzęgłem oraz zespół ramy i płyty dolnej. Zespół przekładni wielobiegowej jest dostępny tylko w wersji T-12UF urządzenia.
Część badawcza urządzenia T-12UM umieszczona jest na sztywnym postumencie zaopatrzonym w antywibracyjne stopki. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalne tłumienie drgań przenoszonych na podłogę laboratorium.
Ze względu na bezpieczeństwo pracy wszystkie elementy wirujące są
zabezpieczone odpowiednimi osłonami. Włączenie urządzenia jest możliwe
tylko po nałożeniu osłon zabezpieczających, która to czynność powoduje załączenie uchylnych wyłączników krańcowych.
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Rys. 3.2.5. Urządzenie T-12UM do badania kół zębatych walcowych (1) ze skomputeryzowanym systemem
pomiarowym (2), szafą sterowniczą (3) oraz wymiennikiem ciepła (4) opracowane i wykonane w ITeE
– PIB w Radomiu

Przekładnia testowa może być smarowana zanurzeniowo (najczęściej do
poziomu osi kół) albo natryskowo – dzięki dodatkowej pokrywie wyposażonej w dyszę natryskową – rys. 3.2.6 – stanowiącej wyposażenie urządzenia
badawczego.

Rys. 3.2.6. Fotografia dodatkowej pokrywy komory badawczej wyposażonej w dyszę natrysku oleju i termoparę
do kontroli jego temperatury
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W przypadku zastosowania smarowania zanurzeniowego kół testowych,
w celu ułatwienia usuwania oleju po biegu, komorę badawczą oraz napędową
wyposażono w układy spustu oleju zamykane zaworami – rys. 3.2.7.

Rys. 3.2.7. Fotografia układu spustu oleju z komory badawczej

Obciążenie testowych kół zębatych wywierane jest poprzez skręcenie wałków układem dźwigniowym z zespołem obciążników – rys. 3.2.8.

Rys. 3.2.8. Fotografia systemu obciążającego podczas obciążania – widoczna dźwignia obciążająca i wieszak, na
którym kładzie się obciążniki

3. Aparatura do badań tribologicznych

197

Rys. 3.2.9. Fotografia trzpienia blokującego sprzęgło przed rozpoczęciem zakładania obciążenia

Przed obciążaniem jedną z połówek sprzęgła blokuje się mechanicznie
specjalnym trzpieniem do widocznego na rys. 3.2.9 wspornika, a przez niego
z bazą urządzenia, co umożliwia skręcanie drugiej połowy sprzęgła przy obciążaniu; po zakończeniu obciążania obie połówki dociska się do siebie śrubami.
Do blokowania sprzęgła podczas obciążania służy specjalny trzpień blokujący (rys. 3.2.9), który dzięki zwiększonej długości zabezpiecza urządzenie
przed włączeniem silnika w czasie, gdy sprzęgło obciążające jest zablokowane.
Odbywa się to w ten sposób, że wystający trzpień uniemożliwia założenie
osłony, bez czego rozłączony wyłącznik krańcowy nie pozwoli na włączenie
silnika; możliwe jest to dopiero po wyjęciu trzpienia blokującego.

Konstrukcja urządzenia. System sterująco-pomiarowy
Głównym elementem systemu sterowania jest szafa sterownicza widoczna
na rys. 3.2.5.
Zdjęcie pulpitu sterowniczego szafy sterowniczej z zaznaczeniem funkcji poszczególnych elementów sterująco-kontrolnych przedstawiono na
rys. 3.2.10.
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Rys. 3.2.10. Zdjęcie pulpitu sterowniczego szafy sterowniczej z zaznaczeniem funkcji poszczególnych elementów
sterująco-kontrolnych

Przyjęto założenie, że ustawianie poszczególnych parametrów przez
operatora będzie się odbywać „od góry do dołu”, począwszy od ustawienia
prędkości obrotowej silnika i kierunku obrotów, do włączenia urządzenia. Taki
system zapobiega pominięciu przez operatora któregoś z nastawów.
W skład systemu pomiarowego wchodzi wzmacniacz cyfrowy Spider8
firmy Hottinger Baldwin Messtechnik, zestaw przetworników pomiarowych
oraz komputer ze specjalnym, dedykowanym programem.
Urządzenie T-12UM pozwala na pomiar i komputerową rejestrację momentu tarcia i momentu obciążającego (skrętnego). Na rys. 3.2.11 pokazano
zastosowane momentomierze, których producentem jest firma Hottinger Baldwin Messtechnik.
Momentomierz pokazany na rys. 3.2.11b posiada dodatkowo tarczę z nacięciami – do pomiaru prędkości obrotowej silnika – w zakresie do 12 000 obr./min –
i liczby obrotów silnika. Ponieważ momentomierz zainstalowany jest na wałku
małego koła, które obraca się z prędkością większą od prędkości dużego koła
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(równej prędkości silnika), w programie komputerowym dokonano odpowiedniej korekty poprzez pomnożenie zmierzonej prędkości małego koła przez przełożenie przekładni, czyli 16/24, dla uzyskania rzeczywistej wartości prędkości
silnika.
a)

b)

Rys. 3.2.11. Fotografie momentomierzy: a) momentomierz T20WN do pomiaru momentu tarcia – z zakresem
pomiarowym ±200 Nm, b) momentomierz T12 do pomiaru momentu obciążającego (skrętnego) –
z zakresem pomiarowym ±1000 Nm

Liczba obrotów silnika jest mierzona bezpośrednio – czujnikiem impulsów – rys. 3.2.12.

Rys. 3.2.12. Fotografia indukcyjnego czujnika zbliżeniowego (impulsów) SCID 2 firmy Sentronik System –
z zakresem pomiarowym do 60 000 obr./min
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Informacja z czujnika impulsów podawana jest na licznik obrotów silnika i wyświetlacz prędkości, które umieszczone są w szafie sterowniczej
(rys. 3.2.5).
Temperatura oleju w czasie badań zanurzeniowych mierzona jest termoparą
firmy Czaki Thermo-Product umieszczoną w komorze badawczej. Jest to termopara typu K z możliwością pomiaru temperatury w zakresie do 900ºC. Podobnego
typu termopara umieszczona jest w pokrywie górnej komory badawczej – do pomiaru temperatury oleju natryskiwanego na badane koła – rys. 3.2.6.
W czasie biegu badawczego specjalny, dedykowany program komputerowy wyświetla przebiegi mierzonych wielkości w funkcji czasu, dokonuje ich
zapisu na dysku komputera oraz generuje raporty po zakończeniu badań. Widok przykładowego, wygenerowanego przez program komputerowy, raportu
z badań pokazano na rys. 3.2.13.

Rys. 3.2.13. Okno programu komputerowego z wygenerowanym raportem z badań
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Program komputerowy zainstalowano na komputerze z systemem MS
WINDOWS. Został opracowany w środowisku CATMAN Professional firmy
Hottinger Baldwin Messtechnik.
W czasie badań dokonywany jest automatyczny monitoring poziomu
drgań – akcelerometrem firmy Hansford Sensors, a przy przekroczeniu poziomu awaryjnego urządzenie jest wyłączane automatycznie.
Istnieje możliwość zdalnego diagnozowania stanu urządzenia T-12UM –
poprzez monitoring wielkości mierzonych przez sieć lokalną/Internet, co jest
istotne przy wykonywaniu wielogodzinnych biegów badawczych.

Weryfikacja modelu fizycznego urządzenia
wraz z metodyką badawczą
W celu weryfikacji urządzenia i metodyki badawczej dokonano wzorcowania z użyciem olejów referencyjnych o skrajnie różnych właściwościach
przeciwzatarciowych – tzw. olejów „Low” i „High”. Wzorcowanie wykonano
dla dwóch metod badawczych procesu zacierania – badania zacierania w warunkach „normalnych” i badania zacierania w warunkach „zaostrzonych”
(tab. 3.2.1).
Fotografie zastosowanych kół testowych przedstawiono na rys. 3.2.14.
a)

b)

Rys. 3.2.14. Zdjęcia kół testowych: a) typu A, b) typu A10

Do badania zacierania w warunkach „normalnych” stosuje się specjalne
koła zębate znane jako koła FZG typu A (rys. 3.2.14a). Koła te są nawęglane,
hartowane i odpuszczane. Powierzchnia robocza zębów jest szlifowana krzyżowo metodą Maaga. Szerokość zębów obu kół wynosi 20 mm. Koła wykonane są w wysokiej klasie dokładności – 5 według DIN 3962. Liczba zębów
dużego koła wynosi 24, zaś małego 16. Moduł wynosi 4,5 mm, kąt zarysu 20º,
a współczynniki korekcji 0,8532 i -0,5 odpowiednio dla małego i dużego koła.
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Do badania zacierania w warunkach „zaostrzonych” stosuje się specjalne
koła zębate, znane jako koła FZG typu A10 (rys. 3.2.14b). Różnica polega na
tym, że szerokość zębów mniejszego koła (zębnika) wynosi tu 10 mm, co pozwala znacząco podnieść naciski jednostkowe w czasie badań.
W badaniach zastosowano cztery oleje referencyjne, po dwa dla każdej
z obu wyżej opisanych metod badania zacierania. Krótką charakterystykę
olejów referencyjnych przedstawiono w tab. 3.2.6. Przykładowo symbol „RL
219/6” oznacza, że olej ten pochodzi z szóstej partii produkcyjnej. Symbol
„AW” oznacza dodatki przeciwzużyciowe (ang. antiwear), zaś „EP” – przeciwzatarciowe (ang. extreme-pressure).
Tabela 3.2.6. Charakterystyka olejów referencyjnych
Metoda
badawcza

Symbol
RL 219/6

FZG A/8,3/90

RL 237/1
RL 215/2

A10/16,6R/120

RL 214/3

Typ

Dodatki smarnościowe?

Zakres
oczekiwanych
wartości FLS

„Low”

Brak

4,33 – 7,63

„High”

Mała ilość dodatków AW

9,86 – 12,54

„Low”

Mała ilość dodatków AW
lub EP

4,97 – 6,83

„High”

Duża ilość dodatków AW

9,03 – 10,75

Z tab. 3.2.6 wynika, że właściwości przeciwzatarciowe poszczególnych
olejów referencyjnych „regulowane” są odpowiednią ilością dodatków smarnościowych, tak aby uzyskać właściwości „High” i „Low”. Użycie dodatków
smarnościowych jest jedną z metod kształtowania właściwości przeciwzatarciowych olejów smarowych [9].
Wyniki wzorcowania przedstawiono w tab. 3.2.7. Odniesiono je do zakresu wartości oczekiwanych/certyfikowanych, podanych w tab. 3.2.6.
Tabela 3.2.7. Wyniki wzorcowania urządzenia T-12UM
Olej referencyjny
RL 219/6
RL 237/1
RL 215/2
RL 214/3

Metoda badawcza
FZG A/8,3/90
A10/16,6R/120

Wynik (FLS)

Werdykt

6

Wynik poprawny

10

Wynik poprawny

5

Wynik poprawny

10

Wynik poprawny

3. Aparatura do badań tribologicznych

203

W czasie wzorcowania największe zniszczenie zębów małego koła zaobserwowano po badaniach oleju RL 214/3 pod 10. stopniem obciążenia –
zniszczenie przez zacieranie objęło wszystkie zęby. Pokazano to na rys. 3.2.15.

Rys. 3.2.15. Zacieranie na wszystkich zębach małego koła; olej RL 214/3, dziesiąty stopień obciążenia

Zgodnie z przewidywaniami oleje referencyjne „Low” dały najniższy stopień obciążenia niszczącego, zaś oleje „High” – najwyższy. Ponieważ uzyskany wynik jest pochodną tribochemicznego oddziaływania dodatków smarnościowych (AW lub EP) z powierzchnią tarcia [8–11], różne oleje referencyjne, co
potwierdzają dane z tab. 3.2.6, muszą mieć różny skład chemiczny. Największą
ilość dodatków smarnościowych posiada olej RL 214/3, który, chociaż dał
podobny wynik jak olej RL 237/1, ale inną metodą badawczą, w warunkach
„zaostrzonych”.
Z tab. 3.2.7 wynika, że wszystkie uzyskane wyniki są poprawne. Świadczy to o prawidłowym działaniu urządzenia T-12UM i prawidłowym wykonywaniu badań zacierania obydwiema metodami.

***
Określenie wpływu nowego rodzaju oleju smarowego (np. ekologicznego)
czy nowego sposobu modyfikacji powierzchni zęba (np. poprzez naniesienie
cienkiej, twardej powłoki niskotarciowej) na trwałość kół zębatych jest możliwe jedynie poprzez zastosowanie badań eksperymentalnych. W tym celu,
w ramach zadania badawczego „Metody i urzadzenia do badań wysoko obciążonych węzłów tarcia” programu Strategicznego, opracowano urządzenie
T-12UF do badania tarcia i zużycia kół zębatych walcowych w układzie mocy
krążącej. Urządzenie pozwala na badanie trzech form zużywania: zacierania,
pittingu i mikropittingu.
W niniejszym rozdziale przedstawiono urządzenie T-12UM, będące zmodyfikowaną wersją urządzenia T-12UF. Dla zweryfikowania urządzenia i metodyki badawczej niezbędne było wykonanie wzorcowania z użyciem olejów
referencyjnych o skrajnie różnych właściwościach przeciwzatarciowych – tzw.
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olejów „Low” i „High”. Wzorcowanie przeprowadzono dla dwóch metod badawczych procesu zacierania. W badaniu użyto czterech olejów referencyjnych
– po dwa („Low” i „High”) dla obu metod.
Stwierdzono, że uzyskane wyniki wzorcowania są poprawne, co wskazuje
na właściwe wykonywanie badań oraz prawidłowość pracy urządzenia.
Opracowane urządzenie i metody badawcze są adresowane do: rafinerii, producentów kół/przekładni zębatych oraz środków do ich smarowania,
głównie z sektora MSP, instytutów naukowych zajmujących się inżynierią materiałów na koła zębate oraz wyższych uczelni technicznych prowadzących
dydaktykę z tribologii kół zębatych i PKM.
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3.3.

Metoda i urządzenie do badania tribologicznych
właściwości środków smarowych

Głównym celem rozdziału jest przedstawienie stanowiska do badań tribologicznych środków smarowych, opracowanego i wykonanego w ramach
zadania badawczego pt.: „Metody i urządzenia nowej generacji do badania
tribologicznych właściwości środków smarowych” Projektu Strategicznego,
spełniającego wymogi procedur ujętych w normie ASTM D 3336. Stanowisko
to może być stosowane do określenia właściwości tribologicznych smarów
przeznaczonych do łożyskach tocznych obciążonych niewielkimi siłami i pracujących z dużymi prędkościami obrotowymi oraz w podwyższonej temperaturze.
Postęp technologiczny w dziedzinie konstrukcji maszyn, stosowanie coraz doskonalszych materiałów, konstrukcji i środków smarowych zwiększają
popyt na stanowiska do badania procesów decydujących o trwałości i niezawodności ich działania. Stanowiska te służą badaniu gotowych elementów
maszyn, próbek materiałów, środków smarowych, wpływu warunków pracy
części maszyn na ich zużycie i wielu innych parametrów zależnych od założeń
konstruktorów i wymagań użytkowników.
Typowymi elementami maszyn przenoszącymi duże obciążenia w trudnych warunkach pracy są elementy przekładni mechanicznych, takich jak łożyska toczne i ślizgowe oraz koła zębate.
Zainteresowanie stanowiskami badawczymi najnowszej generacji jest na
świecie bardzo duże. Nie ma możliwości produkowania stanowisk uniwersalnych. Każdy typ aparatury jest przeznaczony dla pewnego obszaru badanych
zjawisk typowych dla procesów postępującego zużycia części maszyn.
Każde badanie mechanizmów zużywania się elementów maszyn należy
w pewnej części do badań podstawowych. Każdy element ruchomy maszyny
podlega zużyciu, natomiast stopień zużycia zależy od konstrukcji elementu,
doboru materiału elementów trących, obciążeń statycznych i dynamicznych,
czasu pracy i właściwości użytych smarów.
Ocena właściwości smarnych olejów i smarów dokonywana z wykorzystaniem różnego typu aparatury jest przedmiotem wielu przepisów normalizacyjnych. Ze względu na różne wymagania poszczególnych norm oraz
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niezgodności przy definiowaniu niektórych parametrów charakteryzujących
własności smarne tych środków porównywalność wyników badań wykonywanych na tego typu aparatach w różnych ośrodkach badawczych jest, ogólnie
rzecz ujmując, problematyczna.
Niezadowalająca odtwarzalność wyników badań tribologicznych wraz
z niemożnością zbudowania związków korelacyjnych dla różnych charakterystyk tribologicznych świadczy o lukach w stanie wiedzy na temat tarcia
i zużycia. Wytyczenie kierunków działań zmierzających do poprawy odtwarzalności i powtarzalności ma też znaczenie praktyczne – w prognozowaniu
charakterystyk funkcjonalnych, trwałościowych, niezawodnościowych w pracach konstrukcyjnych i technologicznych oraz w procesach eksploatacji.
W świecie istnieją takie urządzenia, jednak ich koszt jest skuteczną barierą
dla krajowych producentów smarów plastycznych, a przede wszystkim ośrodków badawczych zajmujących się tymi zagadnieniami.

Koncepcja metodyki
Potrzeba systematyzacji metod badań tribologicznych wynika z przesłanek praktycznych producentów materiałów konstrukcyjnych i środków smarowych oraz ze względów metodologicznych.
Brak satysfakcjonującej powtarzalności i odtwarzalności wyników badań
tribologicznych warunkowany jest wieloma czynnikami opisanymi szerzej
w monografii [1]. Ponadto nie ma możliwości uogólniania i przenoszenia wyników eksperymentalnych badań tribologicznych uzyskanych jedną metodą
badawczą na inne. W istniejących metodach badań eksperymentalnych dąży
się więc do możliwie pełnego zidentyfikowania zachodzących w styku tarciowym zjawisk tribologicznych odrębnie dla każdego przypadku. Dla przykładu Meng i Ludema [2] podają 100 różnych zmiennych i stałych w równaniach
opisujących zużycie ślizgowe. Liczba zmiennych i stałych w równaniach opisujących inne mechanizmy zużycia jest równie duża. Urządzenia badawcze nie
mogą uwzględniać wszystkich występujących w technice kombinacji czynników. Wynika to zresztą nie tylko z liczby możliwych przypadków, lecz także
ze względów pomiarowych oraz z konieczności zapewnienia jednoznaczności oceny wymagającej – szczególnie w badaniach przyspieszonych – zdefiniowanych warunków pracy. Warunki te muszą być tak dobrane, aby można
było wyizolować istotne procesy tribologiczne i ewentualnie przyspieszyć ich
przebieg. Powyższe uwarunkowania są przyczyną występowania bardzo dużej liczby urządzeń badawczych. Dotychczasowa nauka o tarciu ma za sobą
etap dużego rozproszenia w tworzeniu eksperymentalnej bazy badawczej. Już
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w latach 70. znanych było ponad 200 typów urządzeń tribologicznych; liczba
ta stale rośnie. Dodać trzeba, że jedno stanowisko badawcze, np. aparat czterokulowy, ma wiele mutacji i umożliwia realizację wielu metod [3–6].
Dobór odpowiedniej metody badawczej do danej sytuacji tribologicznej
często jest barierą trudną do pokonania. Sprostanie wymaganiu precyzyjnego odtworzenia mechanizmu zużywania panującego w rzeczywistym węźle
tarcia wymaga, opierając się na dotychczasowym stanie wiedzy, określenia
najistotniejszych cech rzeczywistego węzła tarcia. W następnej fazie następuje dobranie lub opracowanie od nowa metody laboratoryjnej odpowiadającej
jednoznacznie określonym potrzebom badawczym. Systemy klasyfikacji badań tribologicznych, obejmujące najistotniejsze aspekty tribologiczne, które
nie mogą być pominięte przy doborze metody badawczej, pozwalają na sprecyzowanie potrzeb i przełożenie ich na konkretną sytuację badawczą. Jak już
zaznaczono uprzednio, w wyniku prac prowadzonych w ramach I i II etapu
projektu VAMAS, powstało tzw. Świadectwo Techniczne VAMAS (VAMAS
Technical Note No. 1) [7]. Należy zaznaczy, że celem opracowania świadectwa
technicznego było stworzenie wzorcowej metody badań służącej poprawie powtarzalności i porównywalności testów na urządzeniach badawczych posiadających identyczne węzły tarcia. Definiuje ona zużycie oraz system tribologiczny i występujące w nim zależności. Zaleca, dla otrzymania powtarzalnych
wyników w badaniach porównawczych, utrzymanie takich samych wartości
podstawowych parametrów tribologicznych.
Wymagania te dotyczą:
–– geometrii węzła tarcia (w tym chropowatości powierzchni),
–– materiałów elementów węzła, z wyszczególnieniem składu chemicznego,
mikrostruktury, twardości,
–– otoczenia (atmosfery), z podaniem jego składu chemicznego oraz względnej wilgotności,
–– parametrów pracy węzła, takich jak: rodzaj ruchu, obciążenie, prędkość,
temperatura i droga tarcia,
–– przygotowania (czyszczenia) elementów testowych,
–– mierzonych wielkości.
W nowo opracowanych metodach (normach) powinny być również podane przykładowe dane liczbowe określające charakterystyki tarciowe i życiowe
będące wynikami badań materiałów przyjętych za wzorcowe.
Opracowana i przedstawiona w ramach niniejszego rozdziału metoda
badawcza [8] służy do oceny właściwości smarów w łożyskach pracujących
w warunkach niskich obciążeń, wysokich prędkości oraz podwyższonych
temperatur.
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Urządzenie badawcze posiada węzeł tarcia w postaci łożyska kulkowego,
które jest smarowane badanym smarem, zamocowane na wrzecionie obracającym się z prędkością do 10 000 obr./min pod niewielkim obciążeniem
w podwyższonej temperaturze. Wynikiem badania jest czas pracy stanowiska
do wystąpienia uszkodzenia węzła (łożyska) lub przekroczenia obciążenia napędu głównego.
Przyjęto następujące kryteria zakończenia biegu badawczego:
–– wzrost obciążenia wrzeciona o 300% względem mocy dostarczonej w warunkach ustabilizowanej temperatury łożyska testowego i prędkości,
–– wzrost temperatury łożyska testowego o 15°C ponad temperaturę stabilną
(należy pominąć wzrost pojawiający się do 30 min od osiągnięcia temperatury stabilnej),
–– łożysko jest obciążone tak, że pas przekładni napędowej nie ślizga się
podczas startu lub podczas biegu badawczego.
Wymogi normy ASTM D 3336 [9] dotyczące metody badania smarów plastycznych pracujących w podwyższonych temperaturach są następujące:
–– prędkość obrotowa wrzeciona: 10 000±200 obr./min,
–– komora grzewcza zapewniająca możliwością utrzymania stałej temperatury 371°C przez 1,5 h,
–– średnica osadzenia łożyska testowego i podporowego: 20,0 mm,
–– łożysko podporowe i testowe powinny mieć zapewnioną możliwość
przemieszczania poosiowego,
–– zewnętrzne łożysko podporowe powinno być wyposażone w podkładkę
sprężystą wywierającą siłę poosiową na łożysko testowe,
–– obciążenie promieniowe wrzeciona winno odpowiadać wymogom normalizacyjnym.

Stanowisko badawcze
Opracowane stanowisko badawcze posiada budowę modułową zapewniającą możliwość łączenia dwóch modułów i prowadzenia testów równolegle.
Urządzenia skład się z następujących modułów:
–– wrzeciona badawczego,
–– pieca rurowego poziomego,
–– układu napędowego,
–– układu obciążającego,
–– systemu sterująco-pomiarowego.
Zasadniczą część aparatu stanowi wrzeciono badawcze (rys. 3.3.1)
umieszczone w tunelowym piecu elektrycznym. Wrzeciono to, wsparte na
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dwóch łożyskach kulkowych, z których jedno jest łożyskiem badawczym,
wprawiane jest w ruch obrotowy przez silnik elektryczny asynchroniczny
o obrotach znamionowych 3000 [obr./min]. Silnik napędu głównego zasilany
jest oraz regulowany poprzez przemiennik częstotliwości. Obroty wrzeciona
wynoszące 10 000 lub 20 000 [obr./min], w zależności od rodzaju testu uzyskiwane są przez multiplikującą przekładnię pasową z pasem płaskim. Dwie
różne prędkości wrzeciona osiągane są za pomocą dwóch zamiennych kół
pasowych osadzanych na końcówce wrzeciona. Schemat kinematyczny układu
napędowego pokazano na rys. 3.3.1. Silnik napędowy jest zamocowany do
płyty połączonej z pionową prowadnicą kulkową, zapewniającą swobodne
przemieszczanie silnika w pionie. Oprócz tej prowadnicy zastosowano drugą
prowadnicę reakcyjną, zabezpieczająca płytę silnika przed obrotem wokół osi
prowadnicy kulkowej.

przeciwciężar
siłownik

Rys. 3.3.1. Schemat układu obciążenia poprzecznego i luzowania pasa napędowego stanowiska do badań
tribologicznych właściwości środków smarowych
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Układ obciążający stanowiska ma za zadanie wywołać obciążenie poprzeczne i wzdłużne w łożysku badawczym. Obciążenie poprzeczne wywoływane jest ciężarem silnika napędowego. Wartość ciężaru silnika korygowana
jest przeciwciężarem oddziałującym przez wielokrążek. Obciążenie (wypadkowe) przenoszone jest na wrzeciono przez pas napędowy płaski. Jego wartość jest zgodna z zaleceniem normy. Samoczynne wyłączenie stanowiska po
osiągnięciu jednej z zadanych wcześniej wartości granicznych (kryterium zakończenia badania) powoduje wyłączenie silnika napędowego oraz zapisanie
w pamięci rejestratora danych pomiarowych z przeprowadzonego testu. Do
luzowania pasa służy siłownik unoszący płytę mocującą silnika (rys. 3.3.1).
Obciążenie wzdłużne łożyska wywoływane jest przez podkładkę
sprężystą i jest zgodne z wymogami normy. Ze względu na wysoką temperaturę panującą w komorze badawczej podczas testu należy pamiętać, że podkładka ta musi być wymieniania każdorazowo na nową, przed rozpoczęciem
kolejnego testu.
a)

b)

Rys. 3.3.2. Schemat (a) i widok (b) głowicy stanowiska badawczego

Piec rurowy, w którym zamontowane jest wrzeciono z łożyskiem badawczym posiada następujące parametry użytkowe:
–– orientacyjne wymiary cylindrycznej komory grzewczej – Ø120, L = 400
[mm],
–– maksymalna temperatura testu – 400 [°C],
–– maksymalny czas nagrzewania komory przed testem 1,5 godziny,
–– kontrolowana temperatura pieca i jednego łożyska (dwa termoelementy
typu K),
–– temperatura testu zadawana i kontrolowana przez sterownik wyposażony
w wyświetlacz,
–– pole tolerancji temperatury 3,0 [°C] tj. ±1,5 [°C],
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dokładność pomiaru 0,01 [°C],
urządzenie posiada funkcję rejestracji temperatury podczas testu.
Piec rurowy mocowany jest do płyty nośnej wrzeciona z uchylną osłoną
termiczną, jak to pokazano na rys. 3.3.2. Obudowa pieca wykonana jest ze stali
kwasoodpornej wysokostopowej 1H18N9.
Wewnątrz pieca zamocowane jest wrzeciono z dwoma łożyskami, z których jedno jest elementem testowym. Wrzeciono, pokazane schematycznie na
rys. 3.3.2a, mocowane jest czterema wkrętami do tej samej płyty czołowej co
piec.

Rys. 3.3.3. Wrzeciono stanowiska z zamontowanymi łożyskami i kołem pasowym
a)

b)

Rys. 3.3.4. Część mechaniczna stanowiska badawczego: a) rysunek konstrukcyjny, b) widok
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Podczas testu temperatura zewnętrznej bieżni łożyska jest utrzymywana
na zadanym poziomie. Pomiar realizowany jest termoelementem typu K, której końcówka dotyka bieżni zewnętrznej łożyska testowego i umieszczona jest
w specjalnym otworze w komory grzewczej. Jako element testowy zastosowano łożysko, wymienione w normie, z luzem promieniowym od 0,025 do 0,031
mm, wykonane ze stali odpornej na temperaturę (do 371°C). Układ pomiaru
temperatury łożyska współpracuje z urządzeniem sterującym wyłączającym
układ napędowy po przekroczeniu zadanej temperatury pracy łożyska o 15°C.
Przemiennik częstotliwości napędu głównego (pracujący w trybie wektorowym) wyposażony jest w przekładniki prądowe umieszczone w torach
prądowych. Ciągły pomiar wartości skutecznej prądu retransmitowany jest
wyjściem analogowym w standardzie DC 0-10 V do rejestratora parametrów
maszyny badawczej. Zapisany w rejestratorze komparator porównuje wartość chwilową z wartością zadaną przez użytkownika. W chwili przekroczenia wartości przez 3 s następuje zatrzymanie silnika napędu głównego oraz
zakończenie rejestracji danych pomiarowych.

System pomiarowo-sterujący urządzenia
System pomiarowo-sterujący zasila odbiorniki urządzenia, steruje elementami wykonawczymi stanowiska oraz rejestruje dane pomiarowe zebrane
podczas biegu badawczego. Schemat poglądowy tego systemu przedstawiono
na rys. 3.3.5.

Rys. 3.3.5. Schemat systemu pomiarowo-sterującego urządzenia badawczego
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W skład systemu pomiarowo-sterującego tribologicznego urządzenia
badawczego wchodzą obwody zasilania, sterowania oraz tory pomiarowe
sprzęgnięte z rejestratorem danych pomiarowych. W skład obwodów zasilania systemu wchodzą zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe, które
przy stanach uszkodzenia zabezpieczają główne elementy zasilająco-sterujące
systemu, takie jak przemiennik częstotliwości napędu głównego czy układ
grzejny pieca.
Funkcję sterującą pełni przekaźnik programowalny. Interfejs użytkownika
systemu sterująco-pomiarowego został stworzony na rejestratorze widocznym
na rys. 3.3.5. Z poziomu interfejsu użytkownik zadaje wartości nastaw, takich jak prędkość obrotowa wrzeciona badawczego, temperaturę testu. Ważną funkcją sterownika jest również obsługa błędów i stanów awaryjnych. Po
wystąpieniu stanu awaryjnego użytkownik powinien zlokalizować i usunąć
usterkę oraz zresetować błąd na sterowniku. Taki algorytm podnosi bezpieczeństwo obsługi oraz badań. Obwody sterujące maszyny sprzęgnięte są
bezpośrednio z elementami wykonawczymi zainstalowanymi na urządzeniu
badawczym.

Rys. 3.3.6. Widok systemu sterująco-pomiarowego urządzenia w wersji prototypowej
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System pomiarowo-sterujący w pierwotnej wersji przedstawiono na
rys. 3.3.6. System ten zapewnia również pomiar i rejestrację:
–– czasu biegu,
–– temperatury pierścienia zewnętrznego łożyska testowego,
–– temperatury komory grzejnej,
–– poboru mocy silnika,
–– prędkości obrotowej wrzeciona,
–– obciążenie mechanicznego wrzeciona badawczego,
–– drgań.

Weryfikacja urządzenia wraz z metodyką badawczą
Badania weryfikacyjne urządzenia realizowane były poprzez weryfikację
konstrukcji maszyn badawczych oraz weryfikację oprogramowania.
Celem weryfikacji konstrukcji maszyn badawczych było sprawdzenie
poprawności działania wszystkich głównych zespołów oraz potwierdzenie
słuszności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających właściwe
przeprowadzenie badań.
W ramach podstawowego programu weryfikacji sprawdzeniu podlegały:
–– poprawność działania urządzenia,
–– realizacja założonych w Karcie Przedmiotu Wdrożenia (oraz ujętych
w odpowiednich przepisach i normach przedmiotowych) parametrów
badań tarcia i zużycia,
–– spełnienie zawartych w normach wymagań dokładności pomiarów i powtarzalności wyników badań,
–– trwałość i niezawodność urządzeń.
Ocenie weryfikacyjnej zostały poddane następujące zespoły urządzeń:
–– zespół napędowy z uwzględnieniem poprawności doboru napędu (silnika – mocy i prędkości obrotowej oraz możliwości jej regulacji i pomiaru),
a także rozwiązań konstrukcyjnych wrzeciona uwzględniających sposób
łożyskowania, a przede wszystkim sposobu przekazania napędu z silnika
(sprzęgła, przekładnie) na elementy węzła tarcia;
–– zespół węzła tarcia z uwzględnieniem poprawności sposobu mocowania
elementu testowego, jak również zapewnienia żądanej temperatury węzła
tarcia, środka smarowego i innych mediów stanowiących otoczenie węzła
tarcia.
–– zespół obciążania węzła tarcia z uwzględnieniem możliwości uzyskania
założonej wartości obciążenia, jak również jego zakresu i niezmienności
podczas badań.
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oprzyrządowanie pomiarowe urządzeń pod względem poprawności ich
umieszczenia zapewniającego właściwe odwzorowanie wielkości mierzonej, a także pod względem zapewnienia ochrony przed przeciążeniami
i uszkodzeniem.

Rys. 3.3.7. Urządzenie badawcze wraz systemem pomiarowo-sterującym do badania właściwości tribologicznych
smarów plastycznych w podwyższonych temperaturach opracowane i wykonane w ITeE – PIB
w Radomiu

Właściwa weryfikacja maszyny badawczej została wykonana w Zakładzie
Tribologii ITeE – PIB na bazie prób i testów całego urządzenia i jego zespołów – z wykorzystaniem dodatkowego wyposażenia pomiarowego do wyznaczania poboru mocy, wielkości przemieszczeń i przyspieszeń elementów
poszczególnych układów oraz temperatury pracy.
Analiza wyników badań weryfikacyjnych i funkcjonalnych części mechanicznej (maszyny badawczej) modelu urządzenia wymagała wprowadzenia
kilku zmian:
–– zapewnienie współosiowości poprzez wprowadzenie obciążników z przeciwwagą, tzn. prowadzenie obciążników na tulejkach ślizgowych,
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––

zastosowanie linki odciążającej silnik główny bardziej elastyczną (o mniejszej średnicy),
–– ułożyskowanie toczne kółek prowadzących linkę odciążającą,
–– wprowadzenie elementu dystansowego na zakończeniu tłoczyska siłownika elektrycznego,
–– poprawienie położenia wyłączników krańcowych związanych ze zmianą
typów.
Analiza wyników badań weryfikacyjnych i funkcjonalnych modelu urządzenia pozwoliła również na zaproponowanie następujących zmian w systemie sterująco-pomiarowym:
–– zastąpienie elektronicznego przekaźnika przeciążeniowego przemiennikiem częstotliwości firmy Lenze pracującego w trybie wektorowym,
–– zastąpienie uniwersalnego regulatora temperatury precyzyjnym regulatorem procesowym krajowej produkcji z zabudowanymi dwoma regulatorami firmy Eurotherm 3508,
–– zastąpienie dwóch aparatów (licznik czasu, tachometr) jednym wielokanałowym regulatorem MultiCon 141 firmy SIMEX,
–– dozbrojenie systemu o dodatkowy łącznik krańcowy załączający awaryjny
stop przy zerwaniu pasa napędowego,
–– uzupełnienie urządzenia w przekaźnik programowalny EASY 820 DC-RC,
–– uzupełnienie urządzenie w pomiar prędkości drgań urządzenia,
–– zamontowanie kolumny świetlnej sygnalizującej stan urządzenia,
–– lokalne sterowanie płytą z silnikiem głównym.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanego regulatora MultiCon 141 oraz dołączenia do niego komputera wraz z oprogramowaniem jako systemu nadzorującego pracą urządzenia uzyskano możliwość wizualizacji, rejestracji i archiwizacji wszystkich wyników i parametrów biegów badawczych.

Procedura badawcza
Szczegółowa procedura badania tribologicznych właściwości środków
smarowych w podwyższonych temperaturach przedstawiona została w [8].
W procedurze badawczej w pierwszej kolejności należy oznaczyć łożysko
badawcze i robocze (na zewnętrznym pierścieniu łożyska wygrawerować numer badawczy). Następnie przygotować do testu wszystkie elementy wchodzące w skład węzła badawczego, tzn. umyć łożyska wrzeciono, izolatory
wraz z kołnierzami dociskającymi, wnętrze tulei oraz pierścień dociskający
w benzynie ekstrakcyjnej i suszyć te elementy przez 10 minut w temperaturze pokojowej. Kolejny etap to wypełnienie karty badania – dla danego
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Rys. 3.3.8. Rozkład Weibulla wpływu smaru plastycznego na pitting (powierzchniowa trwałość zmęczeniową)
a)

b)

Rys. 3.3.9. Łożyska po badaniach: a) podporowe, b) badawcze

cyklu badawczego (badawczej i roboczej) oraz karty zbiorczej. Następnie należy zmontować zespół wrzeciona badawczego w tulei po napełnieniu łożyska badawczego badanym smarem plastycznym. Zmontowaną z wrzecionem
tuleję badawczą zamocować w komorze pieca, zainstalować oprzyrządowanie piec w czujniki termoelektryczne dla układu regulacji temperatury oraz
pomiaru i rejestracji temperatury łożyska badawczego, a następnie nałożyć
pas napędowy. Sprawdzić stan połączeń elektrycznych pomiędzy modułem
pomiarowo-sterującym a urządzeniem badawczym i przygotować maszynę
do biegu badawczego, zgodnie z instrukcją obsługi, wprowadzając z pulpitu sterującego parametry przeprowadzenia testu i wartości progowe jego
zakończenia. Uruchomić maszynę badawczą, mając na uwadze, że w chwili
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naciśnięcia przycisku „Bieg Badawczy” następuje załączenie grzania komorowy i silnika elektrycznego oraz rejestracja i kontrola temperatury komory
badawczej, zewnętrznego pierścienia łożyska badawczego, obciążenia silnika
elektrycznego, obciążenia wrzeciona badawczego, czasu biegu badawczego.
Badania prowadzić do chwili:
–– przekroczenia o 300% wartości obciążenia silnika elektrycznego,
–– przekroczenia 15°C temperatury na zewnętrznym pierścieniu łożyska
badawczego,
–– przekroczenia założonej amplitudy drgań wrzeciona badawczego – opcja,
–– osiągnięcia założonego czasu biegu badawczego,
–– zerwania pasa napędowego.
Test należy powtórzyć przynajmniej 3 razy. Na podstawie wyników badania obliczyć trwałość L10, L50 i L90 z rozkładu Weibulla, wykorzystując specjalnie opracowany w Excelu program obliczeniowy.

***
W opracowaniu przedstawiono koncepcję rozwiązania, założenia konstrukcyjne urządzenia badawczego oraz opis części mechanicznej oraz systemu sterująco-pomiarowego opracowanego w ramach zadania badawczego pt.:
„Metodyka i urządzenia nowej generacji do badania tribologicznych właściwości środków smarowych” Programu Strategicznego. Skomputeryzowany system sterująco-pomiarowy pozwala na monitoring mierzonych wielkości, ich
późniejszą archiwizację i kontrolę, a przez to automatyzację procesu badawczego. Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonano fizyczny model
urządzenia oraz opracowano procedury badawcze uwzględniające wymogi
normy ASTM D 3336. W wyniku realizacji kolejnego etapu opracowany model
poddano badaniom weryfikacyjnym mającym na celu sprawdzenie poprawności działania systemów mechanicznych i układu sterująco-pomiarowego;
zweryfikowano i zmodyfikowano także procedury badawcze.
Stanowisko to ma unikalne cechy: możliwość badania smarów plastycznych w temperaturze do 230°C, możliwość badania wpływu smarów plastycznych na powierzchniową trwałość zmęczeniową łożysk tocznych, opcjonalnie
pomiar i analiza drgań głowicy badawczej, pomiar mocy tarcia, komputerowa
rejestracja mierzonych wielkości oraz monitoring przez Internet.
Należy podkreślić, że w przypadku opracowywania nowych procedur
badawczych zalecane jest, aby procedura taka określała charakterystyki wzorcowych materiałów (wyniki). Ze względu na to, że w dyspozycji Zakładu Tribologii ITeE – PIB znajduje się jedno prototypowe urządzenie, spełnienie tego
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warunku obecnie nie jest możliwe, tym bardziej że brak jest w wzorcowego
smaru plastycznego. Niemniej jednak autorzy będą kontynuować prace w tym
obszarze.
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Unikatowe urządzenia techniczne
dla zaawansowanych procesów
inżynierii materiałowej
Przedstawiona w rozdziale grupa urządzeń to aparatura przeznaczona do
udoskonalania produktów i procesów. Działania takie są jednymi z najbardziej
znaczących ekonomicznie procedur w produkcji przemysłowej. Często decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa i są stałym elementem
technologii produkcji w krajach o wysokorozwiniętych gospodarkach.
Udoskonaleniu procesu hydrotermalnej syntezy nanomateriałów służy
nowatorski reaktor chemiczny1. Zastosowane w nim innowacyjne rozwiązanie
konstrukcji komory procesowej oraz wsadowy system sterowania umożliwiają
uzyskiwanie nanoproszków w skali produkcji niedostępnej w innych reaktorach. Dodatkowo wprowadzony w aparaturze układ monitorowania on-line
mocy fali odbitej od komory procesowej nie jest stosowany w żadnych innych
tego typu urządzeniach. Pozwala to na śledzenie zmian współczynnika przenikalności elektrycznej wsadu, które można odnosić do zmian jego fazy, wielkości i rozkładu rozmiarów ziaren dla różnych warunków reakcji, a także na
dostarczanie informacji o przebiegu procesu, które są przyczynkiem do opracowania nowych hipotez dotyczących, nieopisanego dotychczas teoretycznie,
oddziaływania mikrofal w reakcjach syntez hydrotermalnych.

„Zaawansowane technologie mikrofalowej syntezy hydrotermalnej nanocząstek”. Raport końcowy
z realizacji zadania badawczego w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB
w Radomiu, Radom 2013.
1
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Z jakością procesu związane jest także urządzenie do badań diagnostycznych próżniowo-plazmowych procesów inżynierii materiałowej2. Zwiększenie efektywności procesów plazmowo-próżniowych, zwłaszcza jeżeli łączy się
ze zmianami jednostek sprzętowych urządzeń technologicznych jest trudne,
a często niemożliwe. Opracowane stanowisko posiada zestaw wymiennych
elementów odpowiedzialnych m.in. za wytwarzanie próżni, regulację atmosfery roboczej, generację plazmy, co w połączeniu z rekonfigurowalnym systemem sterowania umożliwia prowadzenie prac rozwojowych dotyczących
nowych rozwiązań konstrukcyjnych podzespołów próżniowych (np. ruchomych przepustów próżniowych, źródeł plazmy) oraz stanowisk technologicznych dla projektowanych procesów, co w znaczący sposób przyspiesza transfer
technologii plazmowych procesów inżynierii materiałowej.
Z procesami próżniowymi związane jest także urządzenie do zasilania
elektrycznego procesów rozpylania magnetronowego3. Opisany zasilacz źródła plazmy jest urządzeniem specjalistycznym, ale topologie użytych w nim
mostkowych przekształtników stałoprądowych (DC/DC) oraz modułu korekcji współczynnika mocy (Powe Factor Correction, PFC) mogą być wykorzystane w nowoczesnych zasilaczach średnich i dużych mocy oraz różnego typu
innych urządzeniach energoelektronicznych.

„Aparatura do badań diagnostycznych próżniowo-plazmowych procesów inżynierii materiałowej”.
Raport końcowy z realizacji zadania badawczego w ramach Programu Strategicznego pn. „Innowacyjne
systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, Radom 2013.
3
„Specjalizowane układy zasilania modułów wykonawczych dla zaawansowanych technologii
materiałowych”. Raport końcowy z realizacji zadania badawczego w ramach Programu Strategicznego
pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”. Instytut
Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, Radom 2013.
2

4.1.

Urządzenie technologiczne do realizacji procesów
mikrofalowej syntezy hydrotermalnej nanocząstek

Nowy typ reaktora do syntez solvo- i hydrotermalnych wspomaganych
promieniowaniem mikrofalowym opracowano w ramach realizacji zadania
badawczego pt.: „Zaawansowane technologie mikrofalowej syntezy hydrotermalnej nanocząstek” Programu Strategicznego. Reaktor opracowano we
współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie. Urządzenie
posiada unikatową konstrukcję komory procesowej, co w połączeniu z zastosowanym systemem sterowania wsadowego pozwala na uzyskiwanie
dużej wydajności produkcji nanoproszków. Opisano konstrukcję reaktora
z uwzględnieniem nowej zasady działania, materiałów konstrukcyjnych, rozkładu pola elektromagnetycznego. Przedstawiono system sterowania urządzeniem, który zapewnia automatyczną realizacje procesów w trybie stop-flow,
regulacje ciśnienia procesu, ciągłe monitorowanie parametrów procesów oraz
zachowanie bezpieczeństwa obsługi urządzenia. Jako przykład procesu weryfikującego działanie reaktora przedstawiono wyniki syntez nanoproszku
tlenku cynku domieszkowanego kobaltem.
Mikrofalowa synteza hydrotermalna jest jednym z typów procesów hydrotermalnych wykorzystywanych do uzyskiwania nanoproszków o kontrolowanym składzie chemicznym i morfologii, charakteryzujących się małym rozrzutem wielkości ziaren. Wykorzystanie mikrofal wydatnie zwiększa szybkość
syntezy materiałów ceramicznych (np. tlenek tytanu i tlenki innych metali,
hematyt, tytanian baru, tytanian-cyrkonian ołowiu, tytanian ołowiu, nobian
potasu) oraz proszków metali: niklu, kobaltu, platyny, palladu, złota, srebra
i innych. Rozszerzeniem metod hydrotermalnych jest zastosowanie innych niż
woda substratów, co prowadzi do procesów solvotermalnych. Wytwarzane są
w nich m.in.: różne bioaktywne związki heterocykliczne; azydki, tiocyjany
i sulfony; systemy bimetaliczne, takie jak: Pt–In, Ag–Pt, Pt–Fe, Cu–Pd, Pt–Pd,
Pd–Fe; jedno- i wielościenne nanorurki; materiały kompozytowe [1]. Większość tych materiałów posiada olbrzymi potencjał zastosowań przemysłowych,
głównie w przemyśle elektronicznym, optoelektronicznym, farmaceutycznym,
chemicznym, kosmetycznym, ceramicznym, maszynowym.
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Oddziaływanie mikrofal z reagentami, tzw. grzanie dielektryczne opisywane jest zjawiskami polaryzacji dipoli i przewodnictwa jonowego. Cząsteczki
cieczy polarnych, takich jak woda, posiadają elektryczny moment dipolowy.
Zmienne pole elektryczne, które jest częścią promieniowania mikrofalowego,
inicjuje ruch rotacyjny cząstek, podążający za zmianami pola. Prędkość rotacji jest mniejsza niż prędkość zmian pola. Czas relaksacji molekuły jest rządu
10-5 s, natomiast prędkość zmian pola jest rzędu 10-9 s (408 ps dla częstotliwości
2,45 GHz) [2]. Różnica prędkości powoduje powstanie różnicy fazy pomiędzy
kierunkiem pola elektrycznego i momentem dipolowym i tym samym stratę
energii dipola poprzez tarcie molekularne i zderzenia cząstek, prowadzącą do
wytworzenia ciepła.
Przewodnictwo jonowe polega na oddziaływaniu pola elektromagnetycznego ze swobodnymi jonami występującymi w materiale. Ładunki podążają
za zmianami pola elektrycznego. Zderzenia z innymi cząsteczkami powodują
zamianę energii kinetycznej na ciepło.
Wzrost temperatury, wywołany tymi zjawiskami, następuje znacznie
szybciej niż w przypadku grzania konwencjonalnego i przyśpiesza przekroczenie progu energii aktywacji reakcji chemicznej, co jest główną konsekwencją zastosowania promieniowania mikrofalowego. Obok tego wymieniane są
jeszcze efekty: homogenicznego wzrostu kryształów związanego z formowaniem zarodków w identycznych warunkach wzrostu temperatury [3] oraz zjawisko supernagrzewania polegające na uzyskiwaniu wyższego punktu wrzenia dla substancji, których tangens strat (tg d) rośnie ze wzrostem temperatury
[4]. Rozważane są również teorie o dodatkowych, niezwiązanych z temperaturą, efektach oddziaływanie mikrofal powodujących znaczną intensyfikację
reakcji chemicznych [5].
Korzystne dla zwiększenia skali produkcji przyśpieszenie kinetyki procesów przez oddziaływanie mikrofal ograniczane jest przez brak odpowiedniego instrumentarium do prowadzenia procesów w zwiększonej skali produkcji.

Ogólny opis reaktora
Komercyjnie urządzenia do procesów mikrofalowych syntez hydrotermalnych o zwiększonej wydajności można podzielić na: reaktory z dużymi
zamkniętymi naczyniami, reaktory typu wsadowego (stop-flow) oraz reaktory przepływowe. Zalety i ograniczenia każdego z tych typów są tematem
licznych publikacji [6–11]. Główne wady istniejących rozwiązań, w aspekcie
produkcji o zwiększonej skali, to niska wydajność związana z napełnianiem
i rozładunkiem reaktora (reaktory z zamkniętymi naczyniami i stop-flow) oraz
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z niewielkim przepływem substratu i produktu, szczególnie gęstych zawiesin,
w reaktorach przepływowych.
a)

b)

Rys. 4.1.1. Schemat ogólny reaktora opracowanego i wykonanego w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB (a)
oraz widok prototypu ze zdjętą osłoną przednią (b)

Reaktor MSS2 (rys. 4.1.1) jest reaktorem typu wsadowego (stop-flow).
Substraty podawane są pompą dozującą (PM) z pojemnika wyposażonego
w mechaniczny układ mieszania oraz czujnik poziomu (CK1). Ciśnienie (P)
w komorze mierzone jest pośrednio z wykorzystaniem tensometrycznego
czujnika siły (CT1). Temperatura mierzona jest termoparami umieszczonymi na zewnątrz górnej (Tpg) i dolnej (Tpd) części stalowego płaszcza komory
oraz termoparą stykająca się z teflonowym wkładem komory (Tk). Wypływ
produktu może odbywać się przy ciśnieniu i temperaturze reakcji, wprowadzając dodatkowy efekt szybkiego chłodzenia. Przy niskich ciśnieniach produktu opróżnianie komory wspomagane jest ciśnieniem gazu neutralnego lub
powietrza doprowadzanego przez zawór elektromagnetyczny (ZP3) i zawór
zwrotny (ZZ). Układ zabezpieczenia wybuchowego rozprasza energię kinetyczną dolnego nurnika i nadzorowany jest czujnikiem (CK2).
W reaktorze zastosowano nowatorską konstrukcję komory procesowej
(rys. 4.1.2). Jest ona zamknięta z obu stron ruchomymi nurnikami, które
w poszczególnych fazach procesu pozycjonują wsad na poziomie otworów
załadunkowych, falowodu doprowadzającego mikrofale (MW) i otworów rozładunku komory.
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Rys. 4.1.2. Schemat zasady działania mechanizmu załadunku i rozładunku

Wszystkie elementy mające kontakt z substratami i produktem wykonane są z materiałów odpornych chemicznie – teflonu PTFE (przewody połączeniowe, głowica pompy dozującej, środkowa część komory procesowej,
uszczelnienia posuwisto-zwrotne) oraz ceramiki Al2O3 (nurniki, część górna
i dolna komory procesowej). Osiągane ciśnienie reakcji wynosi 6 MPa. Jest to
ciśnienie uzyskiwane poprzez ogrzewanie wsadu. Możliwa jest również praca
przy większym ciśnieniu – do 10 MPa, uzyskiwanym odpowiednią pompą
dozującą lub zewnętrznym źródłem sprężonego gazu. Dopuszczalna temperatura ciągłej pracy to 270°C. Reaktor chłodzony jest wymuszonym obiegiem
powietrza.

Model symulacyjny układu doprowadzenia
mocy mikrofalowej do reaktora
Wymiary geometryczne komory procesowej zostały dobrane dzięki wykorzystaniu symulacji komputerowych (oprogramowanie firmy QWED), tak
aby zapewnić: jak najlepsze dopasowanie komory do toru generacji mikrofal,
brak przecieków mikrofalowych przy zakończeniach nurników, homogeniczny rozkład pola elektromagnetycznego.
Głównym czynnikiem decydującym o dopasowaniu falowym komory
reakcyjnej jest geometria układu doprowadzenia mocy mikrofalowej. Model
symulacyjny pozwolił zbadać wpływ odległości zakończenia falowodu od
środka reaktora na dopasowanie, przy różnych częstotliwościach. Zwiększając
odległość końca falowodu od osi komory reaktora, pogarsza się dopasowanie
komory.
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Przecieki promieniowania mikrofalowego stwarzają zagrożenia dla operatora procesu. Ich obecność w bazowej konstrukcji komory, stwierdzona przy
wykorzystaniu modelu, została wyeliminowana poprzez zastosowanie dodatkowych ekranów przy zakończeniach nurników.
Rozkłady pola elektrycznego oraz mocy strat w płaszczyznach x, y, z komory (rys. 4.1.3) dla końcowej wersji konstrukcji komory procesowej wskazują
na odpowiednią jednorodność rozkładu pola elektromagnetycznego.

Rys. 4.1.3. Wyniki badań symulacyjnych komory reaktora w wersji projektowej: a) częstotliwościowa
charakterystyka |S11|; b) rozkład natężenia pola elektrycznego z = 0; c) y = 0; d) x = 0;
e), f), g) rozkład średniej gęstości objętościowej mocy strat w płaszczyznach z (e) z = 0; 5,0 µW/mm2
(f) z = 28 mm; 2,5 µW/mm2 (g) z = 50 mm; 2,5 µW/mm2 ; h, i ) rozkład średniej gęstości
objętościowej mocy strat w płaszczyznach y = 0 (h) pd max = 5 µW/mm2 ; (i) pd max = 2,5 µW/mm2
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Tor mikrofalowy urządzenia zawiera generator z magnetronem o mocy
3 kW i odpowiednim zasilaczem (ERTEC Poland). Tor wyposażony jest także
w dwa stroiki umieszczone na falowodzie łączącym cyrkulator z komorą procesową (rys. 4.1.4), co wspólnie z układem pomiaru mocy odbitej pozwala na
dostrajanie układu w czasie procesów.

Rys. 4.1.4. Schemat 3D komory procesowej reaktora w wersji docelowej ze stroikami

Regulując stroikiem S1, można wyraźnie poprawić dopasowanie komory
procesowej reaktora dla częstotliwości 2,45 GHz (rys. 4.1.5). Wsuwając w obszar falowodu stroik S2, dopasowanie komory pogarsza się. Ze względu na
pewną nieokreśloność przenikalności elektrycznej substratów i zmiany tego
parametru z temperaturą nie można precyzyjnie przewidzieć pracy reaktora.
Umieszczenie obu stroików w strukturze reaktora pozwoli na uzyskanie zadowalającego dopasowania komory reaktora przy grzaniu różnych substancji.
Badania przeprowadzono przy założeniu, że substratem procesu syntezy
mikrofalowej jest woda. W rzeczywistych procesach współczynniki przenikalności magnetycznej i elektrycznej substratów mogą znacząco różnić się od parametrów wody. Dodatkowo parametry elektromagnetyczne substratów mogą
zmieniać się (nawet w sposób skokowy) w czasie reakcji. Powoduje to zmiany
rozkładu pola elektromagnetycznego w reaktorze i zaburzenia rozkładu wyznaczonego w wykonanych symulacjach. Wprowadzenie do toru mikrofalowego stroików dostarcza mechanizmu wspomagającego dopasowanie falowe
reaktora przy pracy z różnymi substratami.
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a)

b)

Rys. 4.1.5. Częstotliwościowa charakterystyka |S11| dla różnych ustawień stroików: a) różne pozycje z stroika
S1 w falowodzie (stroik S2 jest wysunięty), b) różne pozycje z stroika S2 w falowodzie (stroik S1 jest
wysunięty)

Konstrukcja komory procesowej i układów regulacji urządzenia
––
––
––
––
––

Komora procesowa reaktora wraz z elementami jej wyposażenia zawiera:
tor mikrofalowy z falowodem wyposażonym w stroiki dopasowania
padającej mocy, cyrkulatorem z układem pomiaru poziomu fali odbitej
i magnetronem,
układ zasilania pneumatycznego (filtry, zawory, siłowniki pneumatyczne)
reaktora,
pompę dozującą substraty do reaktora,
zabezpieczenie wybuchowe i zawór zwrotny używany do przedmuchu
komory w fazie rozładunku,
zawór bezpieczeństwa reagujący na przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w komorze procesowej.
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Istotnym parametrem komory jest odporność chemiczna materiałów użytych do jej konstrukcji. Możliwych jest kilka wariantów rozwiązań materiałowych dla elementów komory ciśnieniowej oraz jej uszczelnień (rys. 4.1.6).

Rys. 4.1.6. Schemat konstrukcji komory procesowej z wyszczególnieniem przykładowych materiałów
konstrukcyjnych

Wariant 1: część górna – PTFE, część środkowa – PTFE, część dolna –
PTFE.
Wariant 2: część górna – PTFE, część środkowa – Al2O3, część dolna –
PTFE.
Wariant 3: część górna – Al2O3, część środkowa – PTFE, część dolna –
Al2O3.
Wariant 4: część górna – Al2O3, część środkowa – Al2O3, część dolna –
Al2O3.
Konstrukcja komory procesowej umożliwia zastosowanie każdego z tych
wariantów materiałowych. Podział płaszcza stalowego na trzy odrębne części
ułatwia demontaż komory i wymianę zużytych elementów. Szczególnie istotne jest zapewnienie wymienności środkowej części komory. Może ona być,
głównie w celach badawczych, modyfikowana poprzez stosowanie różnych:
materiałów wewnętrznego cylindra, metod doprowadzenia mocy mikrofalowej, metod pomiaru parametrów procesowych wewnątrz komory.
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Najbardziej złożoną konstrukcją jest komora trzyczęściowa (rys. 4.1.7) dla
wariantu 3 materiałów konstrukcyjnych.

Rys. 4.1.7. Widok elementów płaszcza komory dla wariantu 3 materiałów konstrukcyjnych: a) cześć górna;
b) radiator przedni; c) część środkowa; d) radiator tylny; e) część dolna

Płaszcz komory (wariant 3 materiałów konstrukcyjnych) składa się z cylindrycznych części górnej i dolnej zakończonych nakręcanymi kołpakami
z otworami do wprowadzania nurników ceramicznych. Część środkowa mocowana jest połączeniem gwintowanym i posiada otwór będący przedłużeniem falowodu połączonego z radiatorem części tylnej. Zamknięciem radiatora
w części przedniej jest jego druga część mocowana połączeniem śrubowym.
Wszystkie elementy płaszcza komory procesowej wykonano ze stali nierdzewnej. Dodatkowo wykonano z aluminium radiatory części górnej i dolnej, mocowane także jako opaska połączona śrubami.
W konstrukcji zespołów napędowych nurników (tłoków) zastosowano napęd pneumatyczny z dwoma siłownikami pneumatycznymi (typ ADN-80-30
i ADN-80-45, Festo) poruszającymi jedną oś, do której mocowane są nurniki.
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Takie rozwiązanie zapewnia utrzymywanie stałej odległości pomiędzy nurnikami w każdej z trzech faz funkcjonowania urządzenia: napełniania, reakcji, rozładunku. Średnice siłowników pneumatycznych dobrano, kierując się
kryterium dostarczania siły w zakresie pewnego pozycjonowania układu bez
niebezpieczeństwa uszkodzenia nurników.
Procedura pomiaru ciśnienia w komorze procesowej wykorzystuje układ
pomiaru pośredniego z czujnikiem tensometrycznym. Ciśnienie w komorze
procesowej reaktora do syntez hydrotermalnych przekazywane jest do górnego nurnika komory, a następnie do tensometrycznego czujnika siły podpartego z drugiej strony sztywną ramą konstrukcyjną urządzenia.

Rys. 4.1.8. Schemat układu do kalibracji toru pomiaru ciśnienia w komorze procesowej

Kalibracja układu pomiaru ciśnienia w warunkach statycznych (rys. 4.1.8)
wykorzystuje zadawanie ciśnienia z zewnętrznego układu zawierającego: butlę z gazem o ciśnieniu 20 MPa, regulator ciśnienia, czujnik ciśnienia o klasie
0,1.
Procedura pomiaru temperatur panujących w reaktorze polega na wielotorowym pomiarze temperatury:
–– górnej części płaszcza komory procesowej,
–– dolnej części płaszcza komory procesowej,
–– środkowej części komory procesowej, gdzie mierzona jest temperatura
teflonowej obudowy komory,
–– wylotu produktów reakcji.
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We wszystkich torach wykorzystane są termopary i uzyskiwana dokładność pomiaru na poziomie 2°C.
Układ regulacji ciśnienia z dwustanowym regulatorem z ustawianą histerezą (rys. 4.1.9) spełnia wymagania technologiczne prowadzenia procesów
syntez (rys. 4.1.10).

Rys. 4.1.9. Schemat blokowy układu regulacji ciśnienia P i wyznaczania temperatury procesu T, PSP – wartość
zadana ciśnienia P

Rys. 4.1.10. Przebieg ciśnienia i średniej temperatury płaszcza komory, PSP1 = 10 bar, PSP2 = 50 bar, wsad –
woda dejonizowana 350 ml

Dynamikę obiektu (rys. 4.1.9) można wyznaczyć, korzystając z bilansu
mocy dostarczanej do komory reakcyjnej. Moc z generatora mikrofalowego
P0 częściowo ulega odbiciu i do komory trafia moc Pe:
							
P = ηP
e

0

(4.1.1)

gdzie: η – współczynnik sprawności dostarczania energii do komory reakcyjnej.

234

Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne...

Moc absorbowana przez substrat określona jest zależnością:
''

2

Pe = 2π f ε 0 εε E V
						
gdzie:

(4.1.2)

f – częstotliwość promieniowania mikrofalowego,
ε0 – przenikalność elektryczna próżni, ε0 = 8,85 10-12 F/m,
e’’ – stratność dielektryczna,
E – natężenie pola elektrycznego o częstotliwości f,
V – objętość wsadu, Vmax = 400 ml.

Moc Pe zamieniana jest w ciepło Pt oraz tracona poprzez konwekcję (Pc)
i promieniowanie (Pr):
						
Pe = Pt + Pc + Pr
(4.1.3)
							

Pt = mcw

dT
dt

						

Pc = α S (T − Ta )

							

Pr = εσ ST 4

(4.1.4)
(4.1.5)
(4.1.6)

gdzie:
m – masa wsadu,
cw – ciepło właściwe wsadu,
T – temperatura w komorze reakcyjnej,
t – czas przyrostu temperatury,
a – współczynnik konwekcji,
S – pole zewnętrznej powierzchni komory,
Ta – temperatura otoczenia,
ε – emisyjność,
s – stała Stefana-Boltzmanna, s = 5,67x10-8 W/(m2K4).
Przekształcając równania (4.1.2)–(4.1.6) otrzymuje się wzór określający
szybkość wzrostu temperatury:
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4
				
dT 2π f ε 0ε E V − αa S (T − Ta ) − εσ ST

dt

=

mcw
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Rozwiązanie tego równania dla rzeczywistych procesów syntezy jest
trudne. Współczynnik stratności dielektrycznej wody, najczęściej występującego składnika wsadu, jest nieliniową funkcją temperatury. Dalsze trudności
pojawiają się w przypadku mieszanin zawierających także składniki niepolarne [17]. Nieliniowość obiektu jest także widoczna w pracy regulatora ciśnienia
(rys. 4.1.10).
Temperatura T obliczana jest zgodnie z modelem termodynamicznym
wody [13]:
 mT 


 T +Tn 
						

P = A 10

(4.1.8)

gdzie: A, m, Tn – współczynniki zależne od zakresu temperatury. Maksymalny
błąd występuje dla zakresu 200–350 °C i wynosi 0,59%. Obliczanie w systemie
sterowania temperatury nasycenia pary dla wody ma charakter informacyjny
i nie jest wykorzystywane w sterowaniu.

Sterowanie przebiegiem procesu i zabezpieczenia urządzenia
Sterowanie nadrzędne przebiegiem procesu realizowane jest zgodnie
z normą sterowania procesów wsadowych PN-EN 61512 [14]. W sterowaniu
tym realizacja procesu odbywa się automatycznie, z wykorzystaniem wprowadzonej do komputera sterującego procedury (receptury technologicznej)
zawierającej pojedyncze fazy procesu [15]. Proces podzielony jest na fazy
(rys. 4.1.11a):
załadunku komory procesowej Load(V),
wykonania procesu Process (pp, P, tp),
rozładunku komory procesowej Unload (pu, tu),
płukania komory procesowej Overflow (V, tu), gdzie:
V – zadana objętość wsadu,
pp – zadane ciśnienie w komorze procesowej,
P – zadana moc generatora mikrofal,
tp – zadany czas regulacji ciśnienia,
pu – poziom ciśnienia, przy którym otwierana jest komora procesowa, pu = 0
oznacza natychmiastowe otwarcie komory,
tu – czas przedmuchu komory procesowej.
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Sekwencyjne wykonanie kolejnych faz powoduje realizację procesu o zadanych parametrach (rys. 4.1.11c). Realizacja procesu może odbywać się także w trybie sterowania fazowego, w którym każda faza realizowana jest jako
pojedyncze zadanie lub sterowania manualnego, w którym każda jednostka
sprzętowa reaktora może być uruchamiana indywidualnie z zadanymi parametrami.
W sterowaniu automatycznym możliwe jest cykliczne powtarzanie zaprogramowanej receptury technologicznej (rys. 4.1.11b), co prowadzi do automatycznego przetworzenia przygotowanej objętość substratu.
a)

b)

c)

Rys. 4.1.11. Ekran sterowania proceduralnego (automatycznego) przebiegiem procesu: a) fazy procesu;
b) przebieg zmiennych procesowych dla cyklicznych powtórzeń realizacji receptury technologicznej;
c) widok okna programu sterującego po realizacji pojedynczej receptury: Faza 1 – Load (278 ml),
Faza 2 – Process (2 bar, 1 kW, 40 s), Faza 3 – Process (3 bar, 1 kW, 40 s), Faza 4 – Unload (0, 20 s)
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System kontroluje poprawność warunków pozwalających na rozpoczęcie
danej fazy (np. brak ciśnienia w komorze procesowej dla fazy załadunku czy
też obecność substratów w komorze procesowej dla fazy procesu). Realizacja
każdej z faz może być przerywana ręcznie w dowolnym momencie. Wznowienie procesu po jego zatrzymaniu następuje poprzez zaprogramowanie nowej
sekwencji sterowania proceduralnego lub poprzez zakończenie przerwanego procesu realizacją odpowiednich faz w sterowaniu fazowym i ponownym
uruchomieniu sterowania proceduralnego – z dotychczasową recepturą technologiczną.
Receptury technologiczne zapisywane są w zbiorach tekstowych. Oprogramowanie umożliwia korzystanie z zaprogramowanych receptur oraz projektowanie ich jako zbiorów tekstowych w innym środowisku niż program
główny urządzenia.
Procedury alarmów i zabezpieczeń implementowane w systemie sterowania są uzupełnieniem zabezpieczeń sprzętowych. Stany awaryjne podzielone
są na poziomy związane z:
–– stanem urządzenia,
–– zadawaniem parametrów procesu,
–– warunkami początkowymi realizacji faz procesu,
–– rzeczywistymi wartościami parametrów procesu.
Stan urządzenia monitorowany jest w czasie rzeczywistym, z częstotliwością odczytu w komputerze sterującym wynosząca 1 Hz i obejmuje dyskretne
stany: czterech osłon bocznych (zdjęte, założone), stan zasilacza magnetronu
(przygotowanie do pracy, gotowość), ciśnienie powietrza zasilającego układy
pneumatyczne (zbyt niskie, właściwe), zadziałanie układu wybuchowego, zakleszczenie nurników komory procesowej, poziom płynu w zbiorniku pompy
dozującej. Niewłaściwa wartość sygnału stanu blokuje możliwość realizacji
procesów.
Zadawanie parametrów procesu ograniczone jest programowo do zakresów nominalnych. Dotyczy to parametrów funkcji realizowanych w sterowaniu manualnym, fazowym i proceduralnym.
Warunki początkowe realizacji faz procesu sprawdzane są także w każdym trybie sterowania. Wyodrębnione możliwe kolizje realizacji procesu są
następujące:
–– przesunięcie nurników komory procesowej do pozycji górnej przy wartości ciśnienia w komorze większej od zera; powoduje to uszkodzenie pompy dozującej lub zerwanie przewodu, którym dostarczane są substraty
reakcji;
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włączenie grzania mikrofalowego w przypadku pustej lub napełnionej
poniżej 10% objętości komory procesowej, co prowadzi do uszkodzenia
toru mikrofalowego (cyrkulator, magnetron) lub przegrzania wkładu teflonowego komory;
W przypadku wystąpienia takich sytuacji program wysyła do operatora
odpowiedni komunikat i uniemożliwia realizację sterowań prowadzących do
kolizji.
Rzeczywiste wartości parametrów procesu dotyczą sygnałów analogowych, przede wszystkim ciśnienia w komorze procesowej reaktora. Mierzone
jest ono z częstotliwością około 0,5 kHz i obsługiwane w sterowniku lokalnym
PLC urządzenia.
Istotnym aspektem bezpieczeństwa użytkowania urządzenia jest zabezpieczenie przed promieniowaniem mikrofalowym [20]. Zmierzone zgodnie
z normą PN-EN 55011 „Przemysłowe, medyczne i naukowe (PMN) urządzenia
o częstotliwości radiowej” wartości średnie zaburzeń elektromagnetycznych
nie przekraczają 70 dB(µV/m). Pomiary wykonano w miejscu zainstalowania reaktora miernikiem pola elektromagnetycznego typu FSH 8 (Rohde &
Schwarz) z anteną kierunkową typu HE 300 (Rohde & Schwarz). Komora procesowa była napełniona wodą dejonizowaną. W czasie pomiarów następowało
nagrzewanie wody. Po osiągnięciu nominalnego ciśnienia w komorze procesowej była ona opróżniana, następnie załadowywana nowa porcją substratu
i realizowane były kolejne pomiary.
Pomiary natężenia pola zaburzeń wykonano w obecności sygnałów pochodzących od nadajników radiowych. Natężenie pola elektrycznego wytwarzanego przez nadajniki radiowe osiągnęło wartość Es = 31,02 dB µV/m. Natężenie pola zaburzeń wyznaczono z zależności:
Eg = Et – Es 		
gdzie:

(4.1.9)

Eg – natężenie pola zaburzeń,
Et – wartość zmierzona natężenia pola elektrycznego,
Es – natężenia pola elektrycznego wytwarzanego przez nadajniki radiowe (promieniowanie tła).

Maksymalna natężenie pola elektrycznego w odległości 3 m od obudowy
reaktora wynosiło około 65 dB (µV/m) (rys. 4.1.12). Każdy pomiar jest średnią z 10 pomiarów wartości maksymalnej. Odchylenia zmierzonych wartości
można wyjaśnić wpływem:

4. Unikatowe urządzenia techniczne dla zaawansowanych procesów inżynierii ...

––

––

239

fluktuacji promieniowania tła (nadajników radiowych, zwłaszcza nadajników telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu zainstalowanego
w budynku laboratorium o częstotliwości zbliżonej do częstotliwości generatora mikrofal – 2,45 GHz),
fluktuacji emisji promieniowania mikrofalowego emitowanego przez reaktor, spowodowanych różną temperaturą substratu, wpływająca na stratność dielektryczną.
a)

b)

Rys. 4.1.12. Wyniki pomiarów natężenia pola elektrycznego reaktora mikrofalowego: a) wyniki pomiarów dla mocy
mikrofalowej 3 KW; odległość od reaktora 3 m; maks. natężenie pola 65,13 dB(uV/m); częstotliwość
f = 2,4349206349 GHz, b) zestawienie wyników dla różnych odległości od reaktora i różnej mocy
generatora mikrofal

Zgodnie z normą PN-EN 55011 „Przemysłowe, medyczne i naukowe
(PMN) urządzenia o częstotliwości radiowej” dopuszczalne wartości szczytowe zaburzeń elektromagnetycznych urządzeń tego typu wynoszą 110 i 92
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dB(mV/m). Reaktor można zakwalifikować w nomenklaturze normy jako piec
mikrofalowy wzbudzany magnetronami. Urządzenie spełnia także ostrzejszy
warunek 70 dB (mV/m) dla urzdzeń wytwarzających zaburzenia o fali ciągłej.
Urządzenie wyposażone jest także we wskaźnik promieniowania WPM-1
(ERTEC Poland) do ciągłego monitorowania poziomu emisji promieniowania
mikrofalowego.

Weryfikacja urządzenia
Weryfikacja urządzenia przeprowadzona została w dwóch etapach:
–– próbnych reakcji z wodnym roztworem soli NaCl oraz zawiesiny wodorotlenku cynku Zn(OH)2,
–– reakcji syntez nanoproszku ZnO.
Po próbach z wodnym roztworem soli przeprowadzono próby z użyciem
zawiesiny wodorotlenku cynku Zn(OH)2. Stosowano różne ciśnienia, czasy
nagrzewania i liczbę zadanych cykli procesów. Reaktor pracował w tych warunkach około 160 h, przetwarzając około 60 l zawiesiny.

Rys. 4.1.13. Przykładowy przebieg procesów dla Zn(OH)2, ciśnienie 60 bar, czas utrzymywania ciśnienia 10 min,
objętość wsadu 170 ml, moc mikrofalowa 1 kW

––

Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły stwierdzić:
poprawność funkcjonowania układów napełniania i rozładunku rektora.
Wodorotlenek cynku jest substancją nierozpuszczalną w wodzie. Transport wodnej zawiesiny wodorotlenku nie powodował blokady pompy
dozującej i instalacji doprowadzania substratu;
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poprawność funkcjonowania uszczelnień komory procesowej. Po przeprowadzonych próbach sprawdzono stan uszczelnień i nie stwierdzono
ich zużycia.
Kolejnymi procesami przeprowadzonymi z użyciem reaktora były syntezy
nanoproszków: tlenku cynku (ZnO-NPS) i tlenku cynku domieszkowanego
kobaltem (ZnO:Co-NPS) [17, 18]. Syntezy prowadzono w reakcjach opisanych
równaniami:
(CH3COO)2Zn → ZnO,
z(CH3COO)2Zn + y(CH3COO)2Co → Zn(1-x)CoxO.

Rys. 4.1.14. Schemat wykonanych procesów technologicznych otrzymywania nanoproszku tlenku cynku
domieszkowanego kobaltem

Rys. 4.1.15. Przebieg zmiennych procesowych w trakcie realizacji pierwszego etapu prac technologicznych
uzyskiwania ZnO:Co – NPS
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Prekursor do otrzymywania ZnO:Co-NPS zawierał glikol etylenowy, octan cynku i octan kobaltu (rys. 4.1.14). Reakcje przeprowadzono dla objętości
prekursora 350 ml, ciśnienia 5 bar i czasu reakcji 15 minut. Reakcje przebiegały
w dwóch etapach mających na celu sprawdzenie powtarzalności uzyskiwanego produktu oraz określenie możliwości kształtowania struktury produktu
poprzez dobór parametrów procesów.
W pierwszym etapie przeprowadzono cykl 7 syntez poprzedzonych przygotowaniem reaktora (rys. 4.1.15).
Przygotowanie reaktora polegało na płukaniu komory procesowej kwasem octowym w warunkach parametrów procesu (5 bar, 15 min) oraz dwukrotnym płukaniu etanolem. Podobne czynności powtórzono po zrealizowaniu 7 procesów syntez.
Zestawienie wyznaczonych parametrów (tabela 4.1.1, rys. 4.1.16) wskazuje na powtarzalność parametrów proszku dla syntez 1–6. Różnice struktury
proszku z syntezy nr 7 oraz częściowo z syntezy nr 6 (mniejsza powierzchnia
właściwa) mogą wynikać z:
–– niewłaściwego przygotowania prekursora dla tych syntez,
–– przyrastającego w kolejnych procesach osadu nanoproszku w komorze
reakcyjnej, który zmienia warunki procesu.
Zjawisku osadzania się zsyntezowanego nanoproszku można przeciwdziałać poprzez przerywanie cykli syntez cyklami płukania komory procesowej. System sterowania urządzeniem umożliwia wprowadzenie takiej opcji
technologicznej.
Tabela 4.1.1. Zestawienie parametrów nanoproszków uzyskanych w przeprowadzonych syntezach
Powierzchnia
Wielkość
właściwa
krystalitów
Nr
Gęstość
BET
obliczona
syntezy
[g/cm3]
multipoint
z SSA BET
[m2/g]
[nm]
1
48,00
4,99
25
2
47,45
5,05
25
3
51,96
4,98
23
4
47,35
5,01
25
5
48,34
4,98
25
6
42,44
5,00
28
7
40,78
5,14
29
Płuk. 8
38,25
4,61
34

Wielkość
Zawartość
krystalitów Obca
domieszki EDX
faza
obliczona
Stosunek Zn:Co
z Scherera w ZnO
[%]
[nm]
a = 17, c = 18 brak
91,04 : 8,96
a = 17, c = 20 brak
90,99 : 9,11
a = 18, c = 19 brak
93,41 : 6,59
a = 18; b = 19 brak
91,89 : 8,11
a = 18; b = 18 brak
91:35 : 8,65
a = 16, b = 18 brak
92,97 : 7,03
a = 23, b = 23 brak
91,22 : 8:78
a = 38; b = 39 brak
92,63 : 7,27

Całkowity
czas
syntezy
[min:sec]
20:42
21:47
17:30
21:04
20:00
17:30
20:42
4:15
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Rys. 4.1.16. Zestawienie parametrów uzyskanych nanoproszków ZnO + 10 % Co: a) powierzchnia właściwa,
b) gęstość

W drugim etapie prac technologicznych wykonano pojedyncze procesy
poprzedzone płukaniem komory procesowej. W procesach zmieniano czas
i ciśnienie syntezy. Uzyskano partie zawiesin nanoproszku ZnO:Co o wielkości ziarnem w zakresie od 60 do 150 nm (rys. 4.1.17). Zawiesiny charakteryzują
się wysoką czystością. Otrzymuje się je bez użycia środków powierzchniowo
czynnych oraz stabilizatorów. Oszacowano średnią wydajność procesu na około 1,3 l/h zawiesiny o gęstości 5 g/cm3, przy pojemności wsadu 350 ml i czasie
utrzymywania ciśnienia procesu (0,5 MPa) wynoszącym 15 minut.
Zakres regulacji parametrów procesu w reaktorze MSS2 pozwolił na opracowanie technologii otrzymywania trwałych zawiesin koloidalnych – wartość
potencjału zeta zawiesin mieści się w przedziale od 24 do 34 mV.
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a)

b)

c)

Rys. 4.1.17. Wyniki pomiarów wielkości uzyskanych nanoproszków cząstek metodą DLS: a) średnia: 120,3 nm,
maks. 135,9 nm, szerokość: 47,10 nm, b) średnia: 90,26 nm, maks. 113,6 nm, szerokość: 51,40 nm,
c) średnia: 56,32 nm, maks. 66,01 nm, szerokość: 27,19 nm

***
Przedstawiona oryginalna konstrukcja reaktora opracowana w zadaniu
badawczym pt.: „Zaawansowane technologie syntezy hydrotermalnej nanocząstek” Programu Strategicznego umożliwia pełną automatyzację procesu
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i uzyskiwanie nanoproszków w znacznie większej skali niż przy zastosowaniu
urządzeń laboratoryjnych. Radykalnie przyśpiesza to przeprowadzanie procesu i umożliwia otrzymywanie produktów mierzonych w litrach, a nie jak
w przypadku prac laboratoryjnych – w mililitrach.
Wielkość komory procesowej nie wpływa na nadmierne zaburzenia homogeniczności rozkładu pola elektromagnetycznego, a istniejące niejednorodności rozkładu powodują samoistne mieszanie się wsadu i zapobieganie
tworzenia punktów o podwyższonej temperaturze.
Istotną zaletą reaktora jest zachowanie, dzięki zastosowaniu materiałów
obojętnych chemicznie, wysokiej czystości reakcji oraz niska wrażliwość na
substraty o dużej gęstości, w tym zawiesiny z tendencjami do sedymentacji.
System sterowania urządzeniem zapewnia automatyczną realizację procesów z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa operatorów i środowiska
oraz proste włączanie urządzenia w rozbudowane linie technologiczne.
Uzyskiwane w urządzeniu nanoproszki wykazują wąski rozkład wielkości ziaren, wysoką czystość oraz dużą powtarzalność produkcji, potwierdzając
przydatność urządzenia do zastosowań przemysłowych, głównie w przemyśle
chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym.
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4.2.

Urządzenie do badań próżniowo-plazmowych
procesów inżynierii materiałowej

Technologia fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD (Physical Vapour
Deposition) dzięki uzyskiwaniu specyficznych materiałów funkcjonalnych jest
przedmiotem intensywnych badań inżynierii materiałowej. Efektywność takich badań może być zwiększona poprzez wykorzystanie odpowiednich stanowisk badawczych umożliwiających prowadzenie prac z szerokim zakresem
materiałów, łatwym doborem i zmianą parametrów procesowych. W rozdziale przedstawiono realizację zadania badawczego pt.: „Aparatura do badań
diagnostycznych próżniowo-plazmowych procesów inżynierii materiałowej”
Programu Strategicznego, w wyniku którego powstało modułowe stanowisko
do realizacji i testowania nowatorskich technologii PVD. Modułowa budowa urządzenia i zastosowane rozwiązania przy budowie specjalizowanych
zasilaczy mocy dla źródeł plazmy pozwalają na konfigurację stanowiska do
realizacji nowych rozwiązań w zakresie eksperymentalnych technologii PVD.
Inżynieria powierzchni zajmuje się modyfikacją powierzchni materiałów
oraz ulepszaniem ich parametrów użytkowych. Jedną z nowoczesnych technik
umożliwiających wytwarzanie cienkich warstw silnie związanych z podłożem,
poprawiających fizyczne i chemiczne własności powierzchni materiałów jest
fizyczne osadzanie z fazy gazowej PVD. Wzrost wymagań niezawodności i jakości współczesnych urządzeń i maszyn oraz zapotrzebowanie na materiały
o specyficznych, doskonalszych parametrach wymusza rozwój nowatorskich
technologii inżynierii powierzchni [1]. Obecnie dużym wyzwaniem dla technologii i jej rozwoju jest otrzymywanie powłok o strukturze nanometrycznej
[2]. Rozwiązania te pozwalają osiągać szeroką gamę powłok, od ultratwardych, poprzez powłoki odporne na odkształcenia plastyczne i powłoki o wysokiej stabilności termicznej do warstw charakteryzujących się dużą odpornością
na ścieranie czy posiadających niski współczynnik tarcia.
Duże szanse rozwoju technologii PVD stwarza możliwość wykorzystania stanowisk z zainstalowanym działem elektronowym EB-PVD (Electron
Beam Physical Vapour Deposition). Ważnym obszarem zastosowań technologii
EB-PVD jest otrzymywanie powłok z barierą cieplną TBC (Thermal Barrier
Coating) [4].
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Realizacja nowatorskich technologii wymaga budowy nowych specjalizowanych stanowisk badawczo-diagnostycznych, gdyż rozbudowa i modernizacja już istniejących stanowisk jest nieefektywna lub niemożliwa. Projektowanie
nowego procesu technologicznego wiąże się z problemem określenia struktury stanowiska umożliwiającej realizację procesu z właściwym oprzyrządowaniem [5]. W Polsce pracują urządzenia umożliwiające realizację technologii
PVD, a wśród nich urządzenia produkowane w ITeE – PIB [6–8]. Budowa
takich stanowisk wymaga opracowywania i wykonywania specjalistycznej
aparatury i osprzętu, w tym wysokowydajnych, specjalizowanych zasilaczy
dużej mocy wykorzystywanych w procesach PVD [9]. Ważnym elementem
stanowiska są źródła plazmy (np. źródła łukowe, magnetronowe), w budowie
których wykorzystuje się rozwiązania polepszające właściwości otrzymywanych warstw lub wpływające na pracę tych źródeł [10].
Istniejące urządzenia w dużej części nie są przystosowane do stosowania
w realizacji nowatorskich technologii z wykorzystaniem specjalistycznych modułów technologicznych, w szerokim zakresie zmiany charakterystyk pracy.
Stanowiska te z reguły przystosowane były do dedykowanych technologii.
Poprzez ich modernizację można w ograniczonym stopniu adaptować je do
realizacji wybranych, nowych technologii [11]. Opracowywanie i budowa tego
typu stanowisk jest domeną nielicznych światowych firm wyspecjalizowanych
w tej dziedzinie.
Szybki rozwój nowatorskich technologii inżynierii materiałowej wymaga
budowy stanowisk technologicznych, które mogą być w trakcie eksploatacji
udoskonalane i modernizowane do zmieniających się zadań i rozwoju techniki. Takie założenia nakładają na projektantów i konstruktorów urządzeń nowe
wyzwania związane z przewidywaniem możliwości ich szybkiej i niezbyt
kosztownej modernizacji oraz przystosowania do nowych potrzeb. Jednym
ze sposobów pozwalającym w przyszłości na innowacyjną modernizacje i dostosowanie stanowisk do nowych warunków pracy jest ich modułowa budowa. Umożliwia ona zastępowanie lub uzupełnianie poszczególnych modułów
nowymi rozwiązaniami na potrzeby zmieniających się technologii. Drugim
ważnym aspektem jest wykorzystywanie lokalnych sieci komunikacyjnych
w tworzonych systemach sterowania.

Model koncepcyjny stanowiska diagnostycznego
Doświadczenia zdobyte podczas realizacji wielu prac badawczych,
w tym zadania „Aparatura do badań diagnostycznych próżniowo-plazmowych procesów inżynierii materiałowej” w ramach Programu Strategicznego
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zaowocowały opracowaniem wytycznych do budowy nowoczesnej, próżniowej komory roboczej pozwalającej na budowę modułowego stanowiska dla
prowadzenia innowacyjnych technologii PA PVD (Plasma–Assisted Physical
Vapour Deposition) [12]. Model koncepcyjny komory został przedstawiony na
rys. 4.2.1.

Rys. 4.2.1. Model bryłowy modułowej komory roboczej

Ważnym elementem komory roboczej jest wymienna ściana przednia,
którą można poprzez jej modernizację dostosowywać do potrzeb planowanych technologii. W opracowanej koncepcji zaplanowano, że ściana ta poprzez
wykonanie odpowiednich zawiasów montażowych realizować będzie jednocześnie funkcję drzwi pozwalających na załadunek i wyładunek wsadu technologicznego. W centralnym miejscu tej ściany został umieszczony specjalny
przepust technologiczny, który pozwala na zamontowanie w nim wielkogabarytowego źródła plazmy. Przykładem takiego źródła może być wysokowydajne źródło łukowe. W przedstawionym modelu przewidziano jeszcze dwa takie
przepusty na ścianach bocznych. Przepusty te posiadają średnicę φ330 mm
i rozmieszczone są symetrycznie pod kątem 120°. Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w komorze technologicznej jest opracowany i wykonany
na potrzeby tego stanowiska specjalistyczny system ‘load-lock’, który pozwala
na załadunek i wyładunek próbek technologicznych w czasie wykonywania
procesu bez konieczności jego przerywania.
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Na pozostałych płaszczyznach ściany frontowej zaplanowano cztery
mniejsze przepusty technologiczne. Osie symetrii tych przepustów zbiegają się w punkcie znajdującym się w centralnym miejscu komory roboczej. Takie rozwiązanie pozwala na dużą różnorodność ich wykorzystania.
Umieszczenie w nich źródeł plazmy (np. magnetronów) pozwala na uzyskanie
w centralnej przestrzeni komory mieszaniny plazmy pochodzącej od tych
źródeł. Innym wykorzystaniem tych przepustów może być zainstalowanie
w nich specjalistycznych przyrządów pomiarowych (np. pirometrów) czy
manipulatorów technologicznych lub wzierników. W górnej części komory,
poza przepustami technologicznymi o różnych rozmiarach, dostosowanych do
montowania osprzętu próżniowego, przewidziano przepust obrotowy z napędem oraz wysokoprądowy przepust próżniowy.
Całość komory próżniowej umieszczono na podstawie, w której znajdują
się między innymi kolektory obiegu i rozdziału wody wykorzystywanej zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania komory. W podstawie tej został również umieszczony moduł dozowania gazów technologicznych pozwalający na
pracę z czterema gazami technologicznymi, w tym z gazami wybuchowymi.
W tylnej części komory przewidziano wielkogabarytowy przepust technologiczny pozwalający na podłączenie zespołu pomp próżniowych umożliwiających uzyskiwanie wysokich próżni technologicznych.
Nowe rozwijane technologie inżynierii powierzchni wymuszają tworzenie
stanowisk łatwo rekonfigurowalnych do zmieniających się potrzeb wynikających z ich rozwoju. Dlatego w założeniach konstrukcyjnych budowanego
urządzenia ważnym elementem jest jego modułowa budowa, tak jak przedstawiono to na rys. 4.2.2. Bazowym elementem stanowisk technologii PVD poza
Komorą próżniową jest Moduł wytwarzania próżni. Moduł ten składa się z dwóch
pomp łopatkowych (pompa wstępna i pompa Rootsa) oraz pompy turbomolekularnej. Kolejnym istotnym elementem jest Moduł wytwarzania atmosfery
roboczej. Jego bazowym elementem jest sterownik przepływu gazów technologicznych. W realizowanym rozwiązaniu przyjęto założenie, że stanowisko
będzie przystosowane do wykorzystania czterech gazów technologicznych,
w tym gazów wybuchowych. Elementami i akcesoriami wyposażenia komory
roboczej z dołączonymi do niej podzespołami steruje Moduł zarządzania komorą
roboczą. Komora robocza [14] wraz z wymienionymi tu modułami stanowi
trzon stanowiska, praktycznie wymagany we wszystkich technologiach PVD.
Nakładanie cienkich warstw wierzchnich wymaga zainstalowania w komorze źródeł plazmy adekwatnych do realizowanej technologii. W budowanym urządzeniu przewidziano Moduł źródeł łukowych dający możliwość
wykorzystywania do trzech takich źródeł. Moduł ten składa się z trzech
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specjalizowanych zasilaczy dużej mocy przeznaczonych do zasilania i sterowania pracą klasycznych źródeł łukowych. Drugim ważnym modułem jest Moduł
źródeł magnetronowych, w skład którego wchodzą trzy zasilacze magnetronowe.
Praca tych zasilaczy może odbywać się w trybie stabilizacji prądu, stabilizacji
napięcia czy też stabilizacji mocy rozpylania magnetronowego.
Istotnym elementem większości technologii PVD jest polaryzacja elementów wsadu technologicznego. Duża gama procesów technologicznych wykorzystuje też możliwość azotowania w atmosferze wyładowania jarzeniowego.
W zrealizowanym stanowisku oba te elementy połączono w jeden Moduł polaryzacji podłoża i wyładowania jarzeniowego. Trzonem tego modułu jest wysokonapięciowy zasilacz mocy prądu stałego (-Bias) oraz włączony w szereg
z nim moduł pulsera. Zadaniem pulsera jest przetworzenie napięcia stałego
(DC) na napięcie pulsacyjne o regulowanej częstotliwości i współczynniku
wypełnienia impulsów.

Rys. 4.2.2. Struktura modułowego stanowiska PVD

Nowym rozwiązaniem w stanowisku jest zainstalowanie Modułu load-lock, który pozwala na wkładanie i wyjmowanie substratów w czasie trwania
procesu, bez konieczności jego przerywania. Takie rozwiązanie w połączeniu
z wykorzystaniem partii jednakowych próbek pozwala na analizę wyników
prowadzonego procesu na poszczególnych jego etapach.
Nowatorskim rozwiązaniem jest także zainstalowanie w stanowisku Modułu spektralnej analizy i kontroli plazmy. Wykorzystanie analizy spektroskopowej pozwala na lepsze sprecyzowanie aktualnych parametrów plazmy, co
pozwala na otrzymywanie powłok o specyficznych parametrach i właściwościach. Jednocześnie metoda ta pozwala na porównywanie wyników przeprowadzonych procesów technologicznych w różnych urządzeniach poprzez
wydajniejszą i dokładniejszą kontrolę plazmy. Takie rozwiązanie pozwala na
wygodną i szybką adaptację opracowanej technologii do warunków innego
urządzenia.
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Konstrukcja stanowiska
Podstawą budowy stanowiska jest opracowana i wykonana w Instytucie
Technologii Eksploatacji – PIB specjalistyczna komora próżniowa (rys. 4.2.3).
Interesującym rozwiązaniem jest wymienna ściana przednia stanowiąca jednocześnie drzwi, wyposażona w jeden wielkogabarytowy przepust technologiczny i cztery małe przepusty umieszczone na specjalnie wyprofilowanych
ściankach.

Rys. 4.2.3. Widok otwartej komory roboczej

W środku podstawy komory umieszczony jest specjalistyczny przepust
obrotowy z dwoma niezależnymi napędami. Rozwiązanie to pozwala na montaż nie tylko prostych stolików obrotowych, ale również skomplikowanych
wieloosiowych systemów przeznaczonych do rozmieszczania wsadu technologicznego. Dwuosiowy system napędu stolika zwiększa możliwości technologiczne prowadzonych procesów. Pozwala on między innymi na klasyczny
obrót stolika wokół osi centralnej, jak również na jednoczesne (lub ich brak)
niezależne obroty osi umieszczonych na obwodzie stolika głównego. Przykład
tak rozbudowanego, wieloosiowego systemu mocowania detali w komorze
roboczej przedstawia rys. 4.2.4. Sterowanie obrotnicą wykonane jest z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa maszynowego [15, 16].
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przepust wraz ze stolikiem jest odizolowany od obudowy komory roboczej i możliwa jest jego polaryzacja wysokim
napięciem.
Nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym w stanowisku jest zaimplementowanie modułu do analizy i sterowania plazmą z wykorzystaniem
spektroskopii emisyjnej. Do budowy tego modułu wykorzystano spektroskop PlasCalc 2000 z dedykowanymi wyjściami analogowymi, którym można

4. Unikatowe urządzenia techniczne dla zaawansowanych procesów inżynierii ...

253

przypisać wybrane sygnały spektroskopowe, np. amplitudę wybranego prążka emisyjnego, wartość pola powierzchni dla wybranego zakresu optycznego
czy podstawowe zależności matematyczne pomiędzy wybranymi wielkościami. Poglądowy schemat działania modułu przedstawiono na rys. 4.2.5.

Rys. 4.2.4. Widok komory z zainstalowaną zespoloną obrotnicą

Rys. 4.2.5. Idea wykorzystania modułu analizy spektralnej

Komputer PC z ekranem dotykowym jest podstawowym elementem komunikacji operatora urządzenia. Poprzez połączenie ethernetowe aplikacja
sterująca zrealizowana z wykorzystaniem narzędzia LabView poprzez firmowy OPC server sterownika M340 firmy Schneider-electric zarządza pracą
urządzenia. Bezpośrednie sterowanie elementami i podzespołami stanowiska
technologicznego zrealizowane jest w centralnym sterowniku PLC. Widok stanowiska przedstawiono na rys. 4.2.6.
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Rys. 4.2.6. Widok ogólny urządzenia do badań próżniowo-plazmowych procesów inżynierii materiałowej
opracowanego i wykonanego w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu

Stanowisko składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwszą z nich jest
próżniowa komora robocza wraz z zespołem pomp próżniowych (prawa strona rys. 4.2.6). Dodatkowo komora ta wyposażona jest w zestaw niezbędnych
podzespołów i elementów do wytwarzania plazmy oraz dużą grupę stanowią
elementy, które są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania.
Natomiast drugą część stanowiska stanowi system zasilania, sterowania
oraz zespół dedykowanych, specjalizowanych zasilaczy mocy wykorzystywanych w technologiach PVD (lewa strona rys. 4.2.6). Stanowisko pozwala na prowadzenie różnorodnych technologii PVD, w tym technologii hybrydowych [18].

Podsystem wytwarzania próżni technologicznej
Moduł wytwarzania próżni technologicznej w komorze roboczej składa
się z dwóch bloków próżniowych, których schemat działania został przedstawiony na rys. 4.2.7. Pierwszy blok przeznaczony jest do wytwarzania próżni
bezpośrednio w komorze roboczej. Stanowi on zasadniczy układ wytwarzania
próżni, oznaczony na rysunku jako zespół pomp próżniowych. Stanowisko
badawcze wyposażone jest w system load-lock wymagający niezależnego wytwarzania próżni, który został zrealizowany z wykorzystaniem zespolonego
zestawu pompowego.
W stanowisku do wytwarzania próżni w komorze roboczej wykorzystano
pompy próżniowe, gdzie jako pompę wstępną (PW) wybrano pompę obrotową dwustopniową o wydajności 120 m3/h, pozwalająca na uzyskanie próżni
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3*10-3mbar. Pompa ta jest wyposażona w specjalny zawór przedmuchu dla
gazu rozcieńczającego. Jest to bardzo ważny element w przypadku procesów
używających gazów wybuchowych. Następnym stopniem kaskady zespołu
pomp jest pompa Rootsa (PR) o wydajności 490 m3/h. Dla uzyskania wysokiej próżni zastosowano wydajną pompę turbomolekularną (PT). Pompa
ta przystosowana jest do współpracy z gazami korozyjnymi. Przy ciśnieniu
roboczym 10-2 mbara pompa posiada wydajność ok. 1600 l/s dla N2 i Ar, co
pozwala na zapewnienie przepływu gazu technologicznego na poziomie ok.
850 sccm. Pomiędzy pompą turbomolekularną a komorą roboczą umieszczony jest specjalny zawór (V3) odcinający, który jest specjalistyczną konstrukcją
opracowaną i przystosowaną do prowadzenia procesów korozyjnych PVD.

Rys. 4.2.7. Moduł wytwarzania próżni technologicznej

Poza już wymienionymi elementami w magistrali próżniowej zastosowano zawór kątowy (V2) z funkcją softpump. W opracowanym stanowisku
funkcję tę wykorzystano między innymi do pracy w trybie ze zdławieniem
przepływu gazów (szybkości pompowania). Pozwala to w wybranych procesach technologicznych na zmniejszenie przepływu gazów technologicznych
przy zachowaniu takiej samej wartości próżni. Typowym wykorzystaniem
tego trybu pracy jest np. proces azotowania jarzeniowego.
Specjalny kompaktowy moduł pompowy przeznaczony jest do wytwarzania próżni w module „load-lock”. Zespół pomp próżniowych pozwala na jego
pracę niezależnie od aktualnego trybu pracy głównego zespołu próżniowego.
Praca taka jest warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania tego
modułu.
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Sterowanie procesem wytwarzania próżni technologicznej w stanowisku
zrealizowano w postaci modułu programowego pozwalającego na bezpieczną
i automatyczną pracę zespołu pomp próżniowych bez stałego nadzoru operatora. Praca zespołu pomp próżniowych pozwala na automatyczną realizację
wybranej funkcji wytwarzania próżni. Do realizacji tych zadań wykorzystano
system pomiaru próżni zbudowany na bazie sześciokanałowego próżniomierza (czujniki G1-G6).
System wytwarzania próżni posiada zabezpieczenia i blokady przeznaczone do zapewnienia bezpiecznej pracy zespołu w trybie automatycznym.
Zawiera on elementy pozwalające na uniknięcie uszkodzeń poszczególnych
podzespołów w przypadku wystąpienia awarii w komorze roboczej spowodowanych wystąpieniem nadmiernych nieszczelności.

Moduł sterowania i wytwarzania atmosfery roboczej
Ważnym elementem w procesach technologicznych PVD jest właściwe
i bezpieczne dozowanie gazów technologicznych. Nowoczesne technologie
wymagają różnych trybów pracy tego modułu, adekwatnie do wykonywanego procesu PVD. Standardowe systemy dozowania gazów poza warunkiem
utrzymania wymaganego poziomu próżni w komorze umożliwiają też dozowania wybranych gazów na określonym poziomie, przy utrzymywaniu wymaganego ciśnienia poprzez przepływy innych gazów obojętnych dla procesu.
Nowoczesne technologie często wymagają zapewnienia występowania cząstek zjonizowanych gazów na wybranych poziomach. Do realizacji tych zadań
w systemie przewidziano wykorzystanie modułu analizy spektralnej [17].
W zastosowanym rozwiązaniu moduł wytwarzania atmosfery roboczej
wykorzystuje sterownik i regulatory przepływu gazów, który w wersji standardowej pozwala na sterowanie czterema regulatorami przepływu gazów.
Zaletą tego sterownika jest m.in. możliwość opcjonalnej rozbudowy o następne 4 kanały, co umożliwiałoby rozbudowę systemu dozowania gazów do
8 kanałów beż konieczności zmiany sterownika. Zastosowane regulatory posiadają odpowiednie certyfikaty na poszczególne gazy, zamiana gazu na inny
wymaga przeliczenia ogólnie dostępnych współczynników korekcji gazu (bez
certyfikatu).
Zarządzanie pracą modułu wytwarzania atmosfery roboczej zrealizowane
jest z wykorzystaniem sterownika PLC sterującego pracą systemu sterowania
stanowiska. Wykonane oprogramowanie realizuje dwie zasadnicze funkcje.
Pierwszą z nich jest obsługa protokołu wymiany danych pomiędzy modułem komunikacyjnym sterownika PLC a sterownikiem odpowiedzialnym za
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prawidłową pracę elektronicznych regulatorów przepływu gazów technologicznych. Drugą funkcją wykonanego oprogramowania jest kontrola parametrów związanych z przypływami gazów oraz konwersja danych wejściowych
procesu technologicznego i przygotowanie ich w formie odpowiadającej wymaganiom sterownika regulatorów przepływu. Schematyczną realizację systemu dozowania gazów przedstawiono na rys. 4.2.8.

Rys. 4.2.8. System dozowania gazów technologicznych

Podstawą systemu kontroli zagrożenia gazami wybuchowymi jest centralka monitorująca możliwość ich obecności poza obiegiem technologicznym.
Zastosowano centralkę pozwalającą na monitorowanie do 8 czujników gazów
wybuchowych. W stanowisku wykorzystane są dwa zestawy po 3 czujniki
gazów wybuchowych. Czujniki i centrala skonfigurowana jest do wykrywania
wodoru, acetylenu oraz metanu w dwóch niezależnych miejscach. Pierwszym
kontrolowanym miejscem jest szafa z gazami wybuchowymi, natomiast drugim jest bezpośrednie otoczenie stanowiska badawczego.
Ważnym elementem tego systemu jest sterownik bezpieczeństwa, który
steruje bezpośrednio specjalnymi zaworami umieszczonymi przy butlach z gazami wybuchowymi, które otwierane są za pośrednictwem tego systemu. Ich
otwarcie następuje na polecenie wysyłane ze sterownika PLC pod warunkiem,
iż nie występuje zagrożenie wynikające z wystąpienia ewentualnych nieszczelności instalacji.
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Moduł wytwarzania plazmy
W procesach inżynierii powierzchni wykorzystuje się szeroką gamę rozwiązań dotyczących źródeł plazmy wykorzystywanych w technologii PVD
[10, 19–21]. Rozwój źródeł plazmy wymaga, aby budowane stanowiska mogły
być adoptowane do nowych potrzeb nie tylko mechanicznie, ale i od strony
sterowania i zasilania. Źródła plazmy wymagają zasilaczy mocy dedykowanych do ich pracy. Na potrzeby stanowiska opracowanego w ramach zadania
„Aparatura do badań diagnostycznych próżniowo-plazmowych procesów inżynierii materiałowej” PS zostały zaprojektowane i wykonane nowe, zmodernizowane i zmodyfikowane zasilacze mocy [22–24]. Bazą do ich budowy jest
opracowany i wykonany autorski, specjalistyczny sterownik mikroprocesorowy [24]. Został on opracowany z ukierunkowaniem na wykorzystanie go do
budowy zasilaczy dużej mocy przystosowanych do zasilania źródeł wykorzystywanych w stanowiskach technologicznych dla realizacji technologii PVD.
Na rys. 4.2.9 przedstawiono algorytm sterowania tego sterownika.
Po załączeniu zasilania następuje faza inicjalizacji pracy sterownika, konfiguracja modułów wejściowych i wyjściowych oraz podzespołów, a także ustawienie parametrów początkowych. Po tej fazie następuje przejście do pracy
w pętli głównej programu. W tej pętli programowej realizowany jest pomiar
sygnałów procesowych, analiza sygnałów alarmowych oraz obsługa komunikacji z operatorem i wymiana danych z procesorem komunikacyjnym.
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Rys. 4.2.9. Algorytm sterowania pracą specjalizowanego sterownika zasilaczy mocy
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Ważnym modułem w tej pętli jest blok programowy dedykowany wybranemu zastosowaniu (rodzajowi zasilacza), którego struktura i realizowane
procesy są adekwatne do rodzaju zadania wynikającego z funkcji zasilacza,
w którym ten sterownik został wykorzystany. Poza zadaniami podstawowymi,
sterownik obsługuje i kontrololuje dużą grupę sygnałów szybkozmiennych,
co realizuje w cyklicznej pętli przerwać (co 50 μs).
Do zasilania i sterowania pracą łukowych źródeł plazmy zainstalowano
zasilacze dużej mocy (rys. 4.2.10), w eksploatacji pozwalają one na osiąganie
napięcia znamionowego 60 V przy prądzie obciążenia 150 A. Ten zakres pracy
umożliwia zasilanie źródeł łukowych, w których do budowy katod można
wykorzystać szeroki wachlarz materiałów wymaganych prowadzonymi technologiami.

Rys. 4.2.10. Fragment szafy sterowniczej z zamontowanym zasilaczem źródła łukowego

Zasilacze pozwalają na automatyczną współpracę ze źródłami wyposażonymi w autonomiczne zapalacze iskrowe. Prąd źródła można nastawiać
z rozdzielczością 1 A. Integralną częścią zasilaczy są moduły zasilające cewki
odchylające o wydajności prądowej w zakresie od 0 do 2 A, współpracujące
z układem zapłonu źródła. Zasilacze montowane są w obudowach (U6) pozwalających na ich bezpośrednie umieszczanie w typowych szafach elektrycznych.
Podstawowym źródłem plazmy w stanowisku są wielkogabarytowe źródła łukowe instalowane w dedykowanych przepustach technologicznych. Stanowisko technologiczne zostało wyposażone w zmodernizowane i wykonane
w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu łukowe źródła plazmy,
tak jak zostało to przedstawione na rys. 4.2.11.
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W opracowanym i zbudowanym źródle wykorzystywane są katody
o średnicy f 80 mm, które pozwalają na dużą skuteczność w procesie wytwarzania plazmy. Integralnym elementem źródła jest autonomiczny zapalacz
iskrowy (zasilany bezpośrednio z napięcia katody), który w przypadku zaniku
prądu automatycznie inicjuje proces wyładowania łukowego. Źródło posiada cewkę lokalizacyjną wykonaną z miedzianego płaskownika, przez który
przepływa prąd katody, pozwalając na uzależnienie pola magnetycznego od
aktualnej wartości tego prądu, ułatwiając m.in. inicjację automatycznego zapłonu. Dodatkowo źródło posiada cewkę ogniskującą, której praca sterowana
jest w układzie zasilania źródła.
a)

b)

c)

Rys. 4.2.11. Źródło łukowe opracowane i wykonane w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu:
a) schemat ideowy działania, b) model 3D, c) źródło zamontowane w stanowisku

W miejsce zamontowania źródeł łukowych mogą być zainstalowane źródła magnetronowe. Małe magnetrony mogą być zamontowane z wykorzystaniem mniejszych przepustów technologicznych (φ 100 mm). Przykład zamontowania źródła magnetronowego o większej wydajności, z wykorzystaniem
głównego przepustu technologicznego przedstawiono na rys. 4.2.12.
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Rys. 4.2.12. Źródło magnetronowe zamontowane w głównym przepuście φ 330 mm (z lewej strony)
i pirometryczna głowica pomiarowa (z prawej)

W stanowisku zamontowane są trzy zasilacze magnetronowe pozwalające na jednoczesną pracę trzech źródeł magnetronowych. Współpracują one
z typowymi źródłami magnetronowymi w zakresie ich zasilania napięciem
do 800 V przy maksymalnej wydajności prądowej wynoszącej 5 A. Zasilacze
te mogą pracować w jednym z trzech trybów pracy. Pierwszym z nich jest
tryb stabilizacji napięcia magnetronu, a drugim tryb stabilizacji prądu. Trzecim trybem pracy zasilacza jest praca przy stałej mocy magnetronu (stabilizacja mocy). Proces rozpylania magnetronowego wykorzystujący właściwe
rozmieszczenie źródeł pozwala na uzyskiwanie plazmy będącej mieszaniną
plazmy pochodzącej od tych źródeł. Do realizacji tego zadania, dla uzyskania
specyficznego, kontrolowanego składu plazmy wykorzystywany jest moduł
analizy spektralnej.

Rys. 4.2.13. Zasilacz źródła magnetronowego zamontowany w szafie sterowniczej
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W procesach nakładania cienkich warstw wierzchnich istotne znaczenie
ma polaryzacja podłoża (wsadu). Proces realizowany jest z wykorzystaniem
specjalizowanego zasilacza podłoża (-Bias). Zasilacz składa się z dwóch podstawowych modułów. Pierwszym z nich jest wysokonapięciowy zasilacz prądu stałego (zasilacz DC) stanowiący bazę polaryzacji podłoża. Dla zwiększenia możliwości funkcjonalnych zasilacza został on wyposażony w dodatkowy
moduł pulsera zamieniającego stałe napięcie DC na napięcie pulsacyjne. Tak
wykonany zespół zasilający stanowi jednocześnie źródło wytwarzania wyładowania jarzeniowego. Zespół ten zapewnia możliwość uzyskania napięcia do
1200 V przy prądzie obciążenia do 40 A. Pulsacje napięcia wyjściowego mogą
być ustalane w zakresie od 0 do 10 kHz, z regulowanym wypełnienie od 0 do
100%. Daje to duże możliwości jego technologicznego wykorzystania.
Dodatkowo w komorze roboczej zainstalowane są dużej mocy oporowe
elementy grzejne przeznaczone na dodatkowe nagrzewania wsadu. Do ich
zasilania zainstalowano dedykowany zasilacz DC dużej mocy o wydajności
prądowej do 600 A przy maksymalnym napięciu pracy do 35 V. Na rys. 4.2.14
przedstawiono widok obu tych zasilaczy.

Rys. 4.2.14. Zasilacz podłoża (z lewej) i zasilacz grzałek oporowych dużej mocy (z prawej)
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Wykorzystując zasilacz polaryzacji podłoża wraz z pulserem, możemy prowadzić procesy azotowania jarzeniowego (rys. 4.2.15). W tym celu
w miejsce stolika obrotowego umieszcza się uchwyt, na którym mocowane
są elementy poddawane procesowi azotowania. Proces azotowania należy
prowadzić przy kontrolowanej temperaturze wsadu (próbek). Do tego celu
wykorzystywany jest pirometryczny czujnik pomiaru temperatury, który może
być zamontowany w jednym z przepustów technologicznych, tak jak przykładowo pokazano na rys. 4.2.12 (na prawo od magnetronu). Pirometryczna
głowica pomiarowa umieszczona jest w specjalnym uchwycie zamontowanym
w przepuście technologicznym. Istotą tego przepustu jest możliwość wykonania głowicą ruchów przemieszczenia o pewien kąt, umożliwiający wycelowanie na wybrany fragment (element) wsadu technologicznego. Temperatura
wybranego miejsca kontrolowana jest automatycznie poprzez zmianę parametrów wyładowania jarzeniowego. Przykład wytwarzania plazmy w procesie
wyładowania łukowego przedstawiono na rys. 4.2.15b.
a)

b)

Rys. 4.2.15. Widok wyładowania plazmowego: a) w procesie wyładowania jarzeniowego, b) w procesie
wyładowania łukowego

Sterowanie poszczególnymi zasilaczami realizowane jest w lokalnej sieci przemysłowej Modbus RTU. Do jej zarządzania został stworzony odrębny moduł programowy obsługi komunikacji Modbus oraz moduł programu
zarządzający pracą zasilaczy i przetwarzaniem danych pomiędzy głównym
systemem sterowania a grupą zasilaczy. Rozwiązanie takie pozwala w wygodny sposób modernizować opracowane stanowisko technologiczne poprzez
instalowanie nowych dodatkowych zasilaczy.
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Moduł sterowania stanowiskiem
Realizacja systemów sterowania procesami przemysłowymi wymaga doboru właściwych podzespołów odpornych na zakłócenia generowane
przez podzespoły urządzenia. Należy się liczyć z wielorakimi utrudnieniami
w diagnostyce takich systemów [27] i odpowiednio im przeciwdziałać. Poza
rozwiązaniem tych problemów system sterowania powinien umożliwiać łatwą
i szybką zmianę konfiguracji stanowiska. Aby zapewnić możliwości modernizacji i rozbudowy systemu sterowania stanowiskiem badawczym, wybrano
sterownik PLC o budowie modułowej. Jego zasadniczą zaletą jest elastyczna
konfiguracja pozwalająca na dodawanie dodatkowych modułów lub ich wygodną i łatwą zamianę. System ten pozwala na rozbudowę układu sterownika
o kolejne moduły wejść/wyjść bez konieczności istotnej zmiany dotychczasowego programu. Dołączone moduły mogą być w wygodny sposób włączane
do istniejącego oprogramowania w postaci nowych sekcji programowych. Wybrany sterownik pozwala na bezpośrednie sterowanie ponad 1000 sygnałów
cyfrowych oraz ponad 250 sygnałów analogowych. Realizacja ogólna systemu
sterowania przedstawiona została na rys. 4.2.16.

Rys. 4.2.16. Ogólny schemat automatyki systemu sterowania

Wykorzystując cyfrowe (binarne) sygnały pochodzące z wybranych miejsc
modelowego urządzenia badawczego, za pomocą wyjść cyfrowych realizowane są podstawowe funkcje sterowania elementami wykonawczymi systemu.
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Poza sygnałami cyfrowymi sterownik poprzez moduły analogowe ma „dostęp” do wybranych wielkości fizykochemicznych występujących w systemie
w postaci odpowiednich sygnałów analogowych. Modułami wyjść analogowych sterowane są prędkości obrotowe silników napędzających obrotnicę
w komorze próżniowej. Połączenia analogowe (wejścia) wykorzystywane są
też do akwizycji danych z układu spektralnej analizy plazmy (PlasCalc 2000).
Sterownik zapewnia sprzętową obsługę protokołu Modbus, pozwalającą
na realizację lokalnej sieci przemysłowej wykonanej w oparciu o transmisję
szeregową RS485, ze sprzętową obsługą protokołu Modbus RTU (Master/
Slave). Poprzez dołączenie kolejnych modułów komunikacyjnych (do 10 modułów) można tworzyć lokalne, niezależne sieci komunikacyjne. Pozwala to
na dołączanie układów kontrolno-pomiarowych wykorzystujących różne konfiguracje sprzętowe. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy nie można
wszystkich urządzeń skonfigurować do pracy z tymi samymi ustawieniami
(ograniczenia sprzętowe producenta).
Oprogramowanie systemu sterowania jest dostosowane do realizacji modernizacji i zmiany konfiguracji urządzenia. W tym celu część softwarowa
stworzona jest w postaci modułów obsługujących poszczególne funkcje lub
podzespoły. Pozwala to na łatwą i wygodną modyfikację systemu poprzez
wymianę poszczególnych modułów lub uzupełnianie o nowe. W wersji podstawowej przewidziano wiele możliwych zmian konfiguracyjnych realizowanych automatycznie poprzez wybór odpowiedniej opcji.
Zmianę konfiguracji systemu sterowania można realizować automatycznie w wyniku programowej zmiany konfiguracji systemu sterowania zgodnie
z zaimplementowanym rozwiązaniem. Algorytm automatycznej zmiany konfiguracji został przedstawiony na rys. 4.2.17.
Konfiguracja stanowiska może być dokonywana także w trybie ręcznym.
Wymaga to jednak zaawansowanej wiedzy i odpowiedniego sprzętu. Jej realizacja jest wykorzystywana w sytuacjach, gdy zakres zmian automatycznych
nie pokrywa zmian wynikających z nowatorskich technologii. Po wprowadzeniu zmian hardwarowych należy dokonać odpowiednich zmian w oprogramowaniu sterownika oraz zmian w sterowaniu nadrzędnym (np. zmiana
adresów urządzeń czy zakresu zmian ich parametrów).
System pozwala na wykorzystywanie komunikacji Ethernet do zdalnej
kontroli wybranych parametrów pracy stanowiska, tworząc rozproszony
system sterowania (DCS – Distributed Control Systems). Do tego celu wykorzystuje się sprzętowy webserwer klasy C30. Pozwala on po prawidłowym
zalogowaniu się do systemu kontrolować wybrane parametry techniczno-technologiczne. Zaletą zastosowanego rozwiązania wykorzystującego webserwer
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są minimalne wymagania dla komputera, za pomocą którego chcemy dokonać
wizualizacji tych parametrów. Do zrealizowania tego zadania wystarczy komputer wyposażony w przeglądarkę stron internetowych. Przykład realizacji
hardwarowej zdalnej wizualizacji został zaprezentowany na rys. 4.2.18.
Inicjalizacja
Wybór procesu
technologicznego
Wybór modułów
stanowiska
M1

MZL

M2

M3

MZM
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N

M4

MWJ

M5

OES

M6

MEB

M7
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Moduły gotowe
do pracy

Konfiguracja
zgodna z procesem

N

T
Proces
technologiczny

Rys. 4.2.17. Fragment algorytmu sterowania pracą urządzenia do badań technologii PVD: MZL – moduł źródeł
łukowych, MZM – moduł źródeł magnetronowych, MPP – moduł polaryzacji podłoża, MWJ – moduł
wyładowania jarzeniowego, OES – moduł analizy i kontroli spektralnej plazmy, MEB-moduł działa
elektronowego, MLL – moduł „load-lock’

Rys. 4.2.18. Przykład realizacji zdalnego sterowania i wizualizacji
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Wykorzystując komputer z przeglądarką stron, możemy analizować wybrane parametry pracy stanowiska poprzez aplikację umieszczoną w webserwerze sterownika PLC. Natomiast dysponując komputerem PC z zainstalowaną dedykowaną aplikacją, możemy nie tylko monitorować stan procesu, ale
także wpływać na jego realizację. Przy wykorzystaniu tej formy współpracy
musimy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Sterowanie pracą urządzenia zrealizowano poprzez stworzenie dedykowanej aplikacji sterującej. Aplikacja ta została wykonana z wykorzystaniem
narzędzia LabView. Przystosowana jest ona do instalacji na urządzeniach wyposażonych w system Windows XP lub nowszy. Przykładowy zrzut ekranu
z tej aplikacji przedstawiono na rys. 4.2.19.

Rys. 4.2.19. Przykładowy zrzut ekranu systemu sterowania urządzeniem badawczym procesów PVD

Aplikacja umożliwia nie tylko sterowanie procesem technologicznym, ale
pozwala także na dokumentowanie jego przebiegu. Istotne dane o realizowanej technologii są rejestrowane i możliwa jest ich późniejsza analiza i ocena.
W trakcie trwania procesu aktualne dane mogą być przeglądane i analizowane
w formie wykresów.
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***
Opracowane i zbudowane w ramach realizacji zadania pt.: „Aparatura
do badań diagnostycznych próżniowo-plazmowych procesów inżynierii materiałowej” Programu Strategicznego urządzenie technologiczne pozwala na
wykonywanie nowatorskich technologii PVD wykorzystywanych w inżynierii
materiałowej. Duża funkcjonalność i możliwości technologiczne stanowiska
wynikają między innymi z:
–– zastosowanie modułu inspekcji optycznej umożliwiającego realizację technologii wykorzystujących nowe rozwiązania w oparciu o analizę spektralną plazmy,
–– modułu „load-lock” pozwalającego na analizę przebiegu poszczególnych
faz procesu bez konieczności jego przerywania,
–– modułowej budowy stanowiska oraz zastosowania lokalnych sieci komunikacyjnych pozwalających na jego łatwą i szybką modernizację do wymagań wynikających z nowych technologii,
–– zainstalowanych specjalistycznych zasilaczy mocy wraz z odpowiednimi
źródłami plazmy pozwalających na prowadzenie procesów typu „Duplex”,
–– systemu zdalnej wizualizacji przebiegu procesu technologicznego pozwalającego na wykorzystanie stanowiska do prowadzenia w bezpieczny sposób zajęć dydaktycznych i szkoleń z zakresu technologii PVD.
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4.3.

Specjalizowany układ zasilania magnetronowych
źródeł plazmy

Magnetronowe źródła plazmy ze względu na swoją niezbyt skomplikowaną konstrukcję i niezawodność są szeroko wykorzystywane stanowiskach
technologicznych PVD. Mimo znacznego ich rozpowszechnienia, problemem
nadal są systemy ich zasilania, szczególnie w aplikacjach wymagających precyzyjnego ustalania składu uzyskiwanych warstw. Innowacyjne rozwiązanie
tego problemu – wysokorozdzielczy zasilacz magnetronowych źródeł plazmy
o potrójnym przetwarzaniu dedykowany do systemów zasilania urządzeń
PVD opracowano w ramach zadania badawczego pt.: „Specjalizowane układy
zasilania modułów wykonawczych dla zaawansowa nych technologii materiałowych” Programu Strategicznego [1]. Opracowano moduł korekcji współczynnika mocy (PFC), moduł zwiększający rozdzielczość nastaw przebiegu
wyjściowego, moduł przetwornicy DC/DC o szybkiej reakcji na dynamiczne
zmiany parametrów wyjściowych.

Rys. 4.3.1. Charakterystyka zewnętrzna prądowo-napięciowa magnetronu

Magnetronowe źródło plazmy cechuje się stosunkowo płaską charakterystyką zewnętrzną [2] przedstawioną na rys. 4.3.1. Niewielkie zmiany napięcia
zasilającego powodują stosunkowo duże zmiany płynącego prądu, stwarza to
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duże wymagania dla konstruktorów zasilaczy przeznaczonych do ich zasilania. Zasilacz magnetronowego źródła plazmy zaprojektowany i wykonany
w Programie Strategicznym jako zasilacz modułowy o potrójnym przetwarzaniu jest kontynuacją poprzedniego opracowania zasilacza do magnetronu
z podwójnym przetwarzaniem, dostosowując go do zasilania jednofazowego
i do obowiązujących przepisów dla nadania znaku CE [3–5]. Jednocześnie
w tym opracowaniu zaaplikowano rozwiązanie dla dynamicznego ograniczenia prądu poszczególnych modułów w czasie mikrosekund oraz udoskonalono układ ograniczania mikrozwarć.

Koncepcja rozwiązań układu zasilania do
procesów rozpylania magnetronowego
Mając na uwadze specyfikę magnetronowych źródeł plazmy, w konstruowanym zasilaczu zaproponowano rozwiązanie techniczne składające się
z trzech modułów, z których każdy pełni specyficzną funkcję i jednocześnie
dodatkowo umożliwia zwiększenie rozdzielczości nastaw przebiegu wyjściowego urządzenia [6].
Pierwszy to moduł przekształtnika AC/DC zwany modułem PFC (Power
Factor Correction). W Unii Europejskiej prąd pobierany przez urządzenia elektryczne z publicznej sieci zasilającej nie powinien zawierać więcej harmonicznych niż określono w normach: PN-EN 61000-3-2 [5] lub PN-EN 61000-3-12.
Ponieważ zwykły układ prostowniczy z filtrem kondensatorowym nie spełnia
wymagań normy PN-EN 61000-3-2 czy PN-EN 61000-3-12, zastosowano aktywny układ PFC.
Drugim modułem jest moduł przekształtnika DC/DC wykonanego w topologii „step–down”. Charakterystyka zewnętrzna magnetronowego źródła
plazmy pokazuje, że stosunkowo niewielkie zmiany napięcia powodują relatywnie duże zmiany prądu, w związku z czym występują trudności z precyzyjnym ustawieniem punktu pracy źródła. Moduł ma za zadanie zwiększenie
rozdzielczość nastaw napięcia źródła magnetronowego.
Trzecim modułem jest moduł przekształtnika DC/DC wykonany w topologii mostkowej zarówno po stronie pierwotnej transformatora impulsowego,
jak i po stronie wtórnej transformatora impulsowego. Moduł ten zapewnia
izolację galwaniczną napięcia wyjściowego zasilacza w stosunku do napięcia
zasilającego. W tym module następuje zasadnicza regulacja napięcia wyjściowego zasilacza w zakresie jego fluktuacji wynikających z niestabilnych parametrów impedancji obciążenia, jaki stanowi źródło magnetronowe. Regulacja
dokonuje się poprzez zmianę wypełnienia szerokości modulacji PWM – od
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zera do maksymalnego wypełnienia. Moduł zapewnia również detekcję mikrozwarć, a więc chwilowych zwarć wyjścia zasilacza wynikających z właściwości magnetronowego źródła plazmy.
Schemat blokowy zasilacza przedstawiono na rys. 4.3.2.

Rys. 4.3.2. Schemat blokowy wysokorozdzielczego zasilacza magnetronowych źródeł plazmy

Opracowany w ramach zadania „Specjalizowane układy zasilania modułów wykonawczych dla zaawansowanych technologii materiałowych”
prototypowy zasilacz magnetronowego źródła plazmy przedstawiony jest na
rys. 4.3.3.

Rys. 4.3.3. Prototypowy zasilacz źródeł magnetronowych opracowany i wykonany w Instytucie Technologii
Eksploatacji – PIB w Radomiu
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Konkurencyjność opracowanego zasilacza zwiększono poprzez rozszerzenie maksymalnej wartości napięcia wyjściowego z 800 V – typowej wartości
dla magnetronowych źródeł plazmy, do wartości 1200 V charakterystycznej
dla zasilaczy podłoża.

Moduł korekcji współczynnika mocy
Opracowany moduł aktywnego układu korekcji współczynnika mocy
PFC (Power Factor Correction) zbudowany został w topologii step-up (Boost)
z przewodzeniem ciągłym prądu z modulacją PWM o częstotliwości 20 kHz.
Dla zwiększenia rozdzielczości nastaw parametrów wyjściowych całego
zasilacza regulowane jest napięcie wyjściowe DC modułu PFC od wartości
350 V do 550 V. Generowane odpowiedniej szerokości impulsy PWM pozwalają zachować zbliżony do wyprostowanej sinusoidy napięcia zasilającego
kształt płynącego przez dławik prądu, a tym samym prądu pobieranego z sieci
zasilającej. W zależności od wartości rezystancji obciążenia dla zachowania
wartości napięcia wyjściowego DC musi się zmieniać amplituda prądu AC.
Aby dynamiczna zmiana prądu obciążenia DC nie wpływała na kształt prądu
AC, a tym samym na zawartość jego harmonicznych, wprowadzono histerezę zmian napięcia wyjściowego DC dla inicjacji zmiany amplitudy prądu
AC oraz zmianę amplitudy prądu AC w jego punkcie zerowym. Cechą charakterystyczną przekształtnika pracującego w topologii step-up (Boost) jest
wyższa wartość napięcia wyjściowego DC niż wartość maksymalna napięcia
wejściowego AC.
Na oscylogramach (rys. 4.3.4) przedstawiono wyniki badań pracy modułu PFC. Moduł wyposażony jest w układ dynamicznego ograniczenia prądu
(rys. 4.3.5a). Specyfiką układu PFC jednotranzystorowego z mostkiem diodowym jest zjawisko zniekształcenia wznoszącej części sinusoidy prądu, wynikające z naturalnej właściwości indukcyjności opóźnienia odpowiedzi prądu
na wymuszające go napięcie, które w literaturze angielskojęzycznej nazywane
jest Cusp Distortion [6]. Jego wyraźny wpływ przedstawiony jest na rys. 4.3.5b.
Zjawiska tego nie da się wyeliminować, natomiast można je minimalizować
poprzez zmniejszenie wartości indukcyjności dławika, co skutkuje wyższą
wartością tętnień prądu Δi/Δt lub poprzez zwiększenie częstotliwości modulacji dla zachowania niskiej wartości tętnień prądu.
Przeprowadzono badania modułu PFC na zawartość harmonicznych
w przebiegu prądu pobieranego z sieci zasilającej zgodnie z normą EN61000-3-2. Badania były wykonywane z wykorzystaniem źródła Netwave 7 (300VAC,
26AAC, częstotliwość DC–5 kHz, moc wyjściowa AC 7,5 kVA, moc wyjściowa
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DC 9 kW) i analizatora harmonicznych DPA500N (do 16 A). Pierwsza próba
odbyła się w układzie bez PFC zgodnie z oczekiwaniami test dał wynik negatywny [6]. Próba z aktywnym układem PFC potwierdziła poprawność działania opracowanego układu (rys. 4.3.5). Przebadano moduł dla różnych wartości
napięć wyjściowych DC oraz dla różnych wartości obciążeń. Dla wszystkich
przypadków wyniki badań potwierdziły poprawność funkcjonowania opracowanego aktywnego układu korekcji współczynnika mocy.

Rys. 4.3.4. Przebiegi obrazujące działanie modułu korekcji współczynnika mocy; a) bez układu PFC,
b) z układem PFC (napięcie 230 VAC, dławik 3 mH, obciążenie 50 Ω, Ch1 – UAC, Ch2 – IAC,
Ch3 – UDC, Ch4 – IDC)

a)					 b)

Rys. 4.3.5. Przebiegi obrazujące działanie układu dynamicznego ograniczenia prądu; a) ograniczenie prądu
na poziomie 10 A dla obciążenia 50 Ω; b) stopień zniekształcenia prądu w stosunku do napięcia
(napięcie 200 VAC, Ch1 – UAC, Ch2 – IAC, Ch3 – UDC, Ch4 – IDC, Ch1 – UAC, Ch2 – IAC)
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a)

b)

Rys. 4.3.6. Wyniki testów układu korekcji współczynnika mocy: a) oscylogram napięcia wymuszającego (górny)
i pobieranego prądu (dolny) z aktywnym układem PFC dla maksymalnego dopuszczalnego prądu
16ARMS/AC; b) wykres zawartości harmonicznych napięcia wymuszającego (górny) i pobieranego prądu
(dolny) z aktywnym układem PFC dla maksymalnego dopuszczalnego prądu 16ARMS/AC

W aktywnym układzie PFC prąd pobierany z sieci zasilającej zawiera tętnienia Δi/Δt wynikające z modulacji PWM o amplitudzie zależnej od
wartości indukcyjności dławika oraz częstotliwości kluczowania. Aby zredukować gabaryt i ciężar modułu PFC na jednostkę mocy wyjściowej, przy
zachowaniu poziomu tętnień należałoby zwiększyć częstotliwość modulacji.
Zaproponowano w tym celu wykorzystanie nowoczesnych półprzewodników
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wykonanych w technologii węglika krzemu (SiC). Zastosowanie tej technologii
pozwoli również na znaczne zmniejszenie strat w półprzewodnikach, zwłaszcza dynamicznych.

Moduł zwiększający rozdzielczość parametrów
przebiegów wyjściowych
Charakterystyka zewnętrzna magnetronu pokazuje, że niewielkie zmiany
napięcia, a więc wypełnienia PWM, powodują relatywnie duże zmiany prądu.
W konsekwencji nie można precyzyjnie ustalić punktu pracy magnetronu.
Dotychczas stosowany mikroprocesor w mostkowym przekształtniku DC/DC
posiadał rozdzielczość modulacji PWM wynoszącą 625 kroków i dla zasilacza magnetronu było to zbyt mało. Zmiana mikroprocesora na mikroprocesor
o rozdzielczości 1000 kroków tylko nieznacznie poprawiła działanie zasilacza
i dlatego zdecydowano się na dodatkowy moduł zwiększający rozdzielczość.
Zastosowany nowy mikroprocesor zwiększył rozdzielczość nastaw przebiegu
wyjściowego przekształtnika DC/DC typu step-down z 1250 do 2000 kroków.
Szczególną uwagę zwrócono na dynamiczne ograniczenie prądu wyjściowego modułu. Wykonany układ symulacji mikrozwarć pozwolił zweryfikować
działanie modułu w przypadku skokowej zmiany prądu na czas rzędu od mikrosekund do milisekund.
Na oscylogramach (rys. 4.3.7) przedstawiono wyniki badań pracy modułu
zwiększającego rozdzielczość parametrów wyjściowych przy różnych współczynnikach wypełnienia sygnału sterującego PWM.
a)					b)

Rys. 4.3.7. Oscylogramy obrazujące działanie przekształtnika DC/DC typu step-down przy różnych wartościach
wypełnienia PWM: a) wypełnienie 10%, b) wypełnienie 90% (obciążenie rezystancyjne 25 Ω,
Ch1 – napięcie zasilające DC, Ch2 – napięcie wyjściowe DC, Ch3 – impulsowe napięcie wyjściowe,
Ch4 – prąd wyjściowy DC
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Badania układu dynamicznego ograniczenia prądu wyjściowego (rys.
4.3.8) wykazały, że przekroczenie ustawionej wartości prądu (Ch4) powoduje
wypracowanie przez układy zabezpieczające sygnału przekroczenia (Ch1), następuje zablokowanie płynącego prądu do końca danego sygnału PWM przez
sygnał Reset (Ch2).
a)					

b)

Rys. 4.3.8. Oscylogramy z badań charakterystyk dynamicznych modułu: a) dynamiczne ograniczenie prądu
wyjściowego (Ch1 – sygnał przekroczenia ustawionej wartości prądu, Ch2 – sygnał resetu,
Ch3 – impulsowe napięcie wyjściowe, Ch4 – prąd wyjściowy DC); b) skokowa zmiana prądu
wyjściowego (Ch1 – sygnał realizacji skoku obciążenia, Ch3 – napięcie wyjściowe DC, Ch4

– prąd wyjściowy DC)

Do badań zachowania się układu przy skokowej zmianie napięcia wyjściowego DC modułu wykorzystany został własny układ symulacji mikrozwarć
(rys. 4.3.8).

Moduł przekształtnika DC/DC o szybkiej reakcji
na dynamiczne zmiany obciążenia
Zapewnienie galwanicznej izolacji napięcia wyjściowego zasilacza od napięcia zasilającego umożliwia opracowany i wykonany model przekształtnika DC/DC z układem szybkiej reakcji na dynamiczne zmiany parametrów
wyjściowych. Ponieważ przekształtnik DC/DC wykonany jest w układzie
mostkowym bardzo podatnym na wchodzenie rdzenia transformatora impulsowego w nasycenie, zastosowano układ zapobiegający temu zjawisku.
Również w zakresie mikroprocesorowego sterowania opracowano algorytm
przeciwdziałający temu zjawisku. Szczególną uwagę zwrócono na dynamiczne
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ograniczenie prądu wyjściowego przekształtnika, tu również wprowadzono
modyfikację układową i programu sterującego [7]. Wykonany moduł symulacji mikrozwarć pozwolił zweryfikować działanie przekształtnika w przypadku
zwarcia wyjścia przekształtnika w czasie rzędu od mikrosekund do milisekund bez potrzeby pracy z komorą próżniową, gdzie mikrozwarcia są zjawiskiem nieprzewidywalnym, tu również wprowadzono modyfikację układową
i programu sterującego.
Na oscylogramach (rys. 4.3.9) przedstawiono wyniki badań pracy modułu
przekształtnika DC/DC o szybkiej reakcji na dynamiczne zmiany parametrów
wyjściowych.
a)					

b)

Rys. 4.3.9. Kształt prądu pierwotnego transformatora impulsowego bez układu antynasyceniowego (a) oraz
z układem antynasyceniowym (b); Uwagę zwraca wysoka dynamika narastania prądu, dla wyższych
napięć występuje awaria sterowników (napięcie zasilające 440 VDC (a) i 560VDC (b), Ch2 – prąd
pierwotny transformatora impulsowego)

Działanie układu antynasyceniowego (rys. 4.3.10) polega na tym, że przekroczenie ustawionej wartości prądu pierwotnego transformatora impulsowego Ch2 (wartość dodatnia i ujemna) powoduje wypracowanie przez układy
zabezpieczające sygnału przekroczenia Ch1, następuje zablokowanie płynącego prądu do końca danego sygnału PWM przez sygnał Reset.
Opracowany układ charakteryzuje się możliwością reakcji na mikrozwarcia o mikrosekundowych czasach trwania (rys. 4.3.11). Stanowi to jego istotną
zaletę, przekładającą się na jakość technologiczną procesów rozpylania magnetronowego, w których stosowany jest zasilacz.

280

Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne...

a)					

b)

Rys. 4.3.10. Oscylogramy obrazujące działanie układu antynasyceniowego (a), (napięcie zasilające 560 VDC
Ch2 – prąd pierwotny transformatora impulsowego, Ch3 – pilot, Ch4 – sygnał PWM1 wypracowany
przez mikroprocesor) i układu reakcji na dynamiczne zmiany obciążenia (b), ograniczony prąd
wyjściowy 2,7 ADC, UwyDC = 1200 V, obciążenie 400 Ω

a)					

b)

Rys. 4.3.11. Działanie układu wyłączania mikrozwarć przy czasie trwania mikrozwarcia 10 μs (a) i 5 ms (b):
a) Ch2 – prąd pierwotny transformatora impulsowego, Ch3 – napięcie wyjściowe zasilacza DC,
Ch4 – prąd wyjściowy zasilacza DC, b) Ch1 – sygnał awarii prądu wyjściowego DC, Ch3 – napięcie
wyjściowe zasilacza DC, Ch4 – prąd wyjściowy zasilacza DC

Weryfikacja urządzenia
Weryfikacja urządzenia opracowanego w zadaniu badawczym „Specjalizowane układy zasilania modułów wykonawczych dla zaawansowanych
technologii materiałowych” Programu Strategicznego przebiegała dwutorowo.
Sprawdzano poprawność pracy urządzenia na rzeczywistym obciążeniu, czyli
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zasilając magnetron oraz zweryfikowano urządzenie na zgodność ze znakiem
CE, tak aby urządzenie mogło być dopuszczone do obrotu handlowego.
Próby wysokorozdzielczego zasilacza magnetronu przeprowadzono
z magnetronem typu WMK-100 (rys. 4.3.12) zamontowanym w komorze urządzenia CDS–STANDARD (rys. 4.3.13). Tarcza katody wykonana była z węglika
wolframu WC.

Rys. 4.3.12. Widok magnetronu typu WMK-100

Rys. 4.3.13. Urządzenie CDS-STANDARD z zamontowanym magnetronem typu WMK-100 i wysokorozdzielczym
zasilaczem magnetronu opracowanym i wykonanym w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB
w Radomiu
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Przeprowadzono próby dla różnych wartości ciśnienia w komorze jak
również dla różnych trybów pracy i różnych nastaw mocy, napięcia czy prądu. Badania przeprowadzono również przy współpracy z zasilaczem podłoża, a więc przy typowej pracy zasilacza. Stwierdzono prawidłowe działanie
zasilacza, w tym również przy występujących początkowo mikrozwarciach.
Dla typowych procesowych ciśnień w komorze stwierdzono poprawną pracę zasilacza nawet dla minimalnej mocy wyjściowej 1 W. Efekty tych badań
przedstawiono na poniższych oscylogramach.
Fotografie pracującego magnetronu typu WMK-100 dla różnych wartości
nastawionej mocy wyjściowej przedstawiono na rys. 4.3.16.
a)					

b)

Rys. 4.3.14. Praca zasilacza magnetronu w trybie stabilizacji mocy wyjściowej z mocą: a) 100 W, b) 900 W.
Ch1 – napięcie wyjściowe zasilacza, Ch2 – prąd wyjściowy zasilacza. Dla 100 W w początkowym
okresie pracy widoczne wygaszenie mikrozwarcia
a)					

b)

Rys. 4.3.15. Praca zasilacza magnetronu w trybie stabilizacji: a) napięcia wyjściowego 500 V, b) prądu
wyjściowego 1,00 A. Ch1 – napięcie wyjściowe zasilacza, Ch2 – prąd wyjściowy zasilacza
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c)

Rys. 4.3.16. Fotografie pracującego magnetronu typu WMK-100 dla różnych wartości nastawionej mocy
wyjściowej dla mocy: a) 1 W, b) 300 W, c) 600 W

Wprowadzane na rynek Unii Europejskiej elektryczne urządzenia zasilane
z publicznej sieci zasilającej powinny być oznaczone znakiem CE, a tym samym spełniać wymagania norm zharmonizowanych z dyrektywami nowego
podejścia:
–– 2004/108/WE – (EMCD) dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej,
–– 2006/95/WE – (LVD) dotyczącą sprzętu elektrycznego przeznaczonego
do użytku w określonych zakresach niskich napięć.
Nadanie znaku CE przez producenta lub importera wymaga poddania urządzenia próbom i badaniom w celu stwierdzenia, czy nie są przekroczone podane w normach dopuszczalne poziomy. Gdy nie ma normy
szczegółowej na dane urządzenie, należy stosować normy ogólne, które
powołują się na normy szczegółowe określające dane zjawisko, zakres badań
oraz dopuszczalne poziomy.
Normy ogólne dzielą się ze względu na środowisko pracy danego wyrobu
na środowisko:
–– mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione,
–– przemysłowe.
Dla danego środowiska normy podają:
–– odporność na zaburzenia,
–– dopuszczalne poziomy emisji.
W badaniach zasilacza oparto się na normach ogólnych:
–– PN-EN 61000-6-1: 2008. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) –
Część 6-1: Normy ogólne – Odporność w środowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemysłowionym.
–– PN-EN 61000-6-2: 2008. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) –
Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych.
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PN-EN 61000-6-3: 2008. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) –
Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemysłowionym.
PN-EN 61000-6-4: 2008. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) –
Część 6-4: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach przemysłowych.

Badanie odporności na udary
Badania przeprowadzono się z zgodnie z normą PN-EN 61000-4-5: 2010.
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-5: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na udary.
a)			

b)

Rys. 4.3.17. Badania odporności na udary, kształt napięcia impulsu 2 kV generowanego przez tester: a) przy
braku zabezpieczeń przepięciowych, b) przy zabezpieczeniu zasilania AC zasilacza środkami
zabezpieczeń przepięciowych, Ch1 – napięcie impulsu, Ch4 – prąd 20 A/dz

Dla wejściowego przyłącza zasilania AC zbadano odporność na udar
o znormalizowanym kształcie Tr/Th = 1,25/50 μs o amplitudzie:
+/–2kV w konfiguracji przewód – ziemia,
+/–1kV w konfiguracji przewód – przewód.
Na oscylogramach (rys. 4.3.17) pokazano kształt impulsu przy braku
zabezpieczenia oraz po zabezpieczeniu zasilania AC zasilacza środkami zabezpieczeń przepięciowych. Badania przeprowadzano na testerze UCS500-M
firmy EM TEST.
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Badanie emisji radioelektrycznych przewodzonych
przyłącza sieciowego AC
Badanie przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 55016-2-1: 2009. Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia – Część 2-1: Metody
pomiaru zaburzeń i badania odporności – Pomiary zaburzeń przewodzonych
(Normy zgodne: CISPR 16-2-1:2008) oraz PN-EN 55016-1-2: 2008. Wymagania
dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia – Część 1-2: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności – Wyposażenie pomocnicze
– Zaburzenia przewodzone” (Normy zgodne: CISPR 16-1-2:2003).
Dla wejściowego przyłącza zasilania 230 VAC zbadano poziom emitowanych przez urządzenie zaburzeń przewodzonych. Przykładowe wykresy
przedstawiono na rys. 4.3.18. Na wykresie (rys. 4.3.18a), przy braku ochrony,
widać duże przekroczenia. Zastosowanie elementu ochrony przed zaburzeniami przewodzonymi (rys. 4.3.18b) powoduje spadek zaburzeń poniżej wartości dopuszczalnych. Górna wartość dopuszczalna i górny wykres dotyczą
wartości szczytowej, natomiast dolne wartości dopuszczalne i dolny wykres
dotyczą wartości średniej.
a)			

b)

Rys. 4.3.18. Badania emisji radioelektrycznych przewodzonych przyłącza sieciowego AC

Badania przeprowadzano z wykorzystaniem odbiornika zakłóceń typu
ESCI firmy ROHDE&SCHWARZ z wykorzystaniem sztucznej sieci typu
ENV216 tej samej firmy.
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Badanie emisji radioelektrycznych promieniowanych przyłącza obudowy
Badanie przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 55016-2-3: 2010. Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia – Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności – Pomiary zaburzeń promieniowanych.
(Normy zgodne: CISPR 16-2-3:2010).
Badania przeprowadzono się na otwartym poligonie. W takim przypadku
bada się poziom zakłóceń radioelektrycznych promieniowanych, tzw. „tła”,
a więc bez badanego urządzenia, a następnie przeprowadza się to badanie
przy pracującym urządzeniu testowanym. Na obydwu wykresach przekroczenia są związane z występowaniem na danych częstotliwościach programów
radiowych, telewizyjnych, GSM i innych.
Badano urządzenie z czterech stron w stosunku do anteny odbiorczej
i na czterech wysokościach anteny. Przykładowe wykresy przedstawiono na
rys. 4.3.19.
a)			

b)

Rys. 4.3.19. Badania emisji radioelektrycznych promieniowanych przyłącza obudowy: a) wykres emisji tła,
b) wykres przy pracującym urządzeniu

Rys. 4.3.20. Fotografie przedstawiające badanie zasilacza na otwartym poligonie
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Badania przeprowadzano z wykorzystaniem odbiornika zakłóceń typu
ESCI firmy ROHDE&SCHWARZ, stosując antenę typu HL562 tej samej firmy. Antena była umieszczona na maszcie typu AM4.0-O-15 kg firmy Maturo
GmbH do sterowania, której stosowano kontroler masztu typu MCU firmy
Maturo GmbH.
Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
Badania przeprowadzono się z zgodnie z normą PN-EN 61000-4-4: 2010.
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-4: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych.
Dla wejściowego przyłącza zasilania AC zbadano odporność na serie
szybkich elektrycznych stanów przejściowych o znormalizowanym kształcie
Tr/Th = 5/50ns i amplitudzie +/–1 kV generowanych z częstotliwością 5 kHz.
Badania przeprowadzano na testerze UCS500-M firmy EM TEST. Do wizualizacji normatywnego impulsu stosowano dzielnik KW50, 50 Ω – 100:1
też firmy EM TEST. Pomiary przeprowadzono oscyloskopem typu MSO4054
500 MHz firmy Tektronix, stosowano sondę napięciową P6139A (500 MHz)
też firmy Tektronix.
Na oscylogramach (rys. 4.3.21) pokazano kształt pojedynczego impulsu
z dzielnika KW50, 50 Ω – 100:1 oraz pojedynczy impuls na przyłączu zasilania
AC przy braku zabezpieczenia oraz po zabezpieczeniu zasilania AC zasilacza
środkami zabezpieczeń przepięciowych.
a)			

b)

Rys. 4.3.21. Badania odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych, pojedynczy impuls 1 kV,
sygnał z dzielnika KW50, 50 Ω – 100:1, a) impuls 5 ns/50 ns, b) czoło impulsu
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a)			

b)

Rys. 4.3.22. Badania odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych, pojedynczy impuls
1 kV na przyłączu sieciowym AC: a) przy braku zabezpieczenia, b) przy zabezpieczeniu zasilania AC
zasilacza

Parametry opracowanego zasilacza
Tryby pracy				stabilizacja napięcia
					stabilizacja prądu
					stabilizacja mocy
Napięcie wyjściowe			
regulowane do 1200 V
Prąd wyjściowy			
regulowany do 5 A
Moc wyjściowa				
regulowana do 3 kW
Rozdzielczość regulacji napięcia
1 V
Rozdzielczość regulacji prądu		
0,01 A
Rozdzielczość regulacji mocy		
1W
Interfejs komunikacyjny		
RS485/ Modbus, RS232, wejścia/
					/wyjścia cyfrowe
Chłodzenie
powietrzne, grawitacyjne, dla wyższych temperatur otoczenia załączany
wentylator
Zabezpieczenia				prądowe,
					temperaturowe,
napięciowe, mikrozwarciowe, przed
brakiem przepływu wody chłodzącej
źródło
Zasilanie			
AC 230V, 50 Hz
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***
W rezultacie prac przeprowadzonych w ramach zadania badawczego „
Specjalizowane układy zasilania modułów wykonawczych dla zaawansowanych technologii materiałowych” został zbudowany wysokorozdzielczy zasilacz magnetronowych źródeł plazmy o bardzo dużej dynamice odporny na
zjawisko wchodzenia rdzenia transformatora impulsowego w nasycenie, odporny na występujące mikrozwarcia i o szybkiej reakcji na dynamiczne zmiany parametrów wyjściowych. Zbudowany symulator mikrozwarć pozwolił na
badanie i weryfikację działania zasilacza w przypadku zwarcia jego wyjścia
w czasie od mikrosekund do milisekund. Ze względu na zastosowany moduł
PFC, pobór prądu z sieci zasilającej jest o kształcie zbliżonym do przebiegu
sinusoidalnego i zasilacz spełnia wymagania normy PN-EN 61000-3-2 [1].
W celu zwiększenia konkurencyjności technicznej opracowanego zasilacza skonstruowano go na napięcie wyjściowe 1200 VDC typowe dla zasilaczy
podłoża, chociaż można go również stosować, jako zasilacz do magnetronowych źródeł plazmy na napięcie wyjściowe 800 VDC. Przy modyfikacji elementów energoelektronicznych i przekładni transformatorów impulsowych
można zbudować zasilacze na inne wartości napięć i prądów wyjściowych. Do
wyboru użytkownika istnieje możliwość pracy zasilacza ze stabilizacją napięcia, prądu czy mocy wyjściowej z ograniczeniem parametrów wyjściowych;
napięcia do 1200 V, prądu do 5 A i mocy do 3 kW.
Opracowany zasilacz został zweryfikowany przy współpracy z magnetronem typu WMK-100 z katodą wykonaną z węglika wolframu WC zamontowanym w komorze urządzenia CDS–STANDARD. Stwierdzono prawidłową
pracę zasilacza w warunkach napylania magnetronowego, bardzo dużą rozdzielczość nastaw oraz właściwą reakcję zasilacza na pojawiające się mikrozwarcia.
W związku z pojawieniem się na rynku tranzystorów wykonanych
w technologii węglika krzemu o bardzo dobrych właściwościach, zwłaszcza
dynamicznych, co pozwala zwiększyć częstotliwość modulacji do 100 kHz
i więcej, możliwe stanie się budowanie zasilaczy o mniejszych gabarytach jak
również o mniejszym ciężarze.
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5

Modułowa aparatura badawcza dla
innowacyjnych metod kształcenia
w obszarze zaawansowanych
technologii zrównoważonego rozwoju
Zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską ze strony przemysłu stwarza potrzebę rozwoju metod i narzędzi kształcenia, a także
rozwoju innowacyjnych form podnoszenia kwalifikacji przez pracowników.
Dostęp do aparatury dydaktycznej i laboratoriów, zdalne kursy w formie
e-learningowej umożliwiają poszerzenie oferty edukacyjnej szkół, uniwersytetów i firm szkoleniowych. W wyniku analizy dostępnych rozwiązań z zakresu
zestawów dydaktycznych oraz systemów szkoleniowych opracowano zdalne
laboratorium oraz stanowiska technodydaktyczne do nauki programowania
sterowników PLC (Programming Logic Controller) i pulpitów operatora HMI
(Human Machine Interface). Kształcenie z wykorzystaniem opracowanych stanowisk umożliwia realizację procesów sterowania na rzeczywistych obiektach
sterowania. Stanowiska technodydaktyczne są wykonywane w wersji podstawowej do tradycyjnych metod kształcenia (bez lub ze sterownikiem zabezpieczeń) oraz z pełnym dostępem do zdalnego laboratorium technodydaktycznego, który umożliwia kształcenie z wykorzystaniem metod e-learningu.
Integracja tradycyjnego nauczania z e-learningiem w zakresie programowania
sterowników PLC oraz pulpitów HMI pozwala użytkownikom na zdobycie
wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.
Edukacja ustawiczna w dzisiejszych czasach jest bardzo ważnym i szybko zmieniającym się procesem na świecie, a kształcenie zawodowe jest kluczowym aspektem edukacji w kontekście dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Ogólnym celem edukacji inżynierów jest przygotowanie kadr do
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wykonywania zawodu. Wykwalifikowani inżynierowie są potrzebni dla rozwoju innowacyjnych produktów i usług, które prezentują wysoką jakość i konkurencyjność . Eksperci zgodnie twierdzą, że szczególnie w krajach UE istnieje
deficyt kadry inżynierskiej. Zatem kształcenie w zakresie tzw. przedmiotów
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) doskonale wpisuje się w trendy gospodarki konkurencyjnej. Istotnym elementem w procesie
kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej są odpowiednio
wyposażone laboratoria dydaktyczne i szkoleniowe. Na rynku działa wiele
firm oferujących profesjonalne zestawy dydaktyczne oraz nowoczesne systemy szkoleniowe do technicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego dla
gimnazjów, szkół średnich oraz uczelni wyższych.
W strukturach organizacyjnych światowych liderów w dziedzinie automatyki przemysłowej, jak Festo, Bosh czy SMC, istnieją działy zajmujące się
dostarczaniem aparatury dydaktycznej do szkół, centrów kształcenia praktycznego oraz firm. W sektorze MŚP również działają firmy, które zajmują
się ściśle produkcją aparatury dydaktycznej (Micro, Lucas-Nülle) lub są dystrybutorem rozwiązań innych firm. W ofercie tych przedsiębiorstw znajduje
się szeroka gama stanowisk, począwszy od symulatorów i mało skomplikowanych układów, po zaawansowane stanowiska dydaktyczne. Dostępne na
rynku rozwiązania z zakresu aparatury dydaktycznej umożliwiają użytkownikom dostęp do prostych systemów pomiarowych z zakresu mechatroniki,
pneumatyki oraz hydrauliki reprezentujących elementy spotykane w praktyce
przemysłowej, np.: regulacja poziomu cieczy, sterowanie windą, pomiar energii. Oferowane produkty dają możliwość nauki na symulatorach oraz modelach obiektów fizycznych, ułatwiając opanowanie i doskonalenie technik
programowania PLC, w środowisku programistycznym dostarczanym przez
producenta sterownika. Dostępne języki programowania są zwykle mniej lub
bardziej dokładną implementacją zaleceń międzynarodowej normy IEC 61131-3,
która opisuje graficzne i tekstowe języki programowania dla sterowników
PLC, m.in. LD (Ladder Diagram) – logika drabinkowa, schemat zbliżony do
klasycznego rysunku technicznego elektrycznego. Środowiska do programowania PLC są albo produktem firm wytwarzających sterowniki albo też niezależnych firm informatycznych.
W edukacji inżynierów w zakresie np. automatyki przemysłowej kluczową kwestią jest zmniejszenie różnic między wiedzą teoretyczną a realną praktyką przemysłową. Dlatego ważne jest, aby umożliwić pracę z urządzeniami,
które jak najbardziej są zbliżone do tych występujących w warunkach przemysłowych. Konieczność uzyskania bardziej profesjonalnej wiedzy, brak czasu
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dla stacjonarnych metod uczenia się, zwłaszcza dla osób pracujących, wpłynęły na rozwój zdalnych metod kształcenia. E-learning stał się chętnie i szeroko
stosowanym narzędziem dla wyższych uczelni czy też centrów kształcenia
praktycznego. W przypadku kształcenia inżynierów z wykorzystaniem metod e-learningu istnieje potrzeba rozwijania tzw. laboratoriów wirtualnych,
które pozwalają na pracę z urządzeniami rzeczywistymi lub symulowanymi
przez Internet. Obecnie istnieje duża liczba pakietów oprogramowania pozwalająca na stworzenie środowiska laboratoryjnego z dostępem do aparatury dydaktycznej za pomocą interfejsu WWW zdalnego klienta. Dostępne na
rynku zdalne laboratoria dydaktyczne umożliwiają proces kształcenia z wykorzystaniem symulatorów lub z dostępem do rzeczywistego obiektu fizycznego. Uczelnie oferują zdalne kursy w formie e-learningowej z dostępem do
stanowisk dydaktycznych w ramach swoich laboratoriów . Użytkownik za
pomocą odpowiedniego narzędzia softwarowego łączy się ze stanowiskiem
badawczym i steruje przebiegiem procesu, bez względu na lokalizację geograficzną. Istnieje również wiele symulatorów wirtualnych dostępnych w formie
elearningu, które mają za zadanie jak najwierniej odzwierciedlać pracę na fizycznym urządzeniu. Użytkownicy mogą w ten sposób realizować schematy
ćwiczeń bez obawy o uszkodzenie, czasami bardzo drogich, specjalistycznych
i unikatowych urządzeń.
W koncepcji stanowisk technodydaktycznych opracowanych w ramach
zadania badawczego pt.: „Modułowa aparatura badawcza dla innowacyjnych
metod kształcenia w obszarze zaawansowanych technologii zrównoważonego
rozwoju” Programu Strategicznego uwzględniono problemy i ograniczenia
w dostępnej aparaturze dydaktycznej. Skupiono się na umożliwieniu realizacji
procesu edukacji z wykorzystaniem zdalnych metod kształcenia. Brak zabezpieczenia obiektu fizycznego w przypadku zdalnego dostępu do stanowiska
w oferowanych na rynku rozwiązaniach ogranicza formy e-learningu. Nauka
możliwa jest wyłącznie pod bezpośrednią opieką nauczyciela, aby zapobiec
wygenerowaniu uszkodzenia lub awarii stanowiska. W przyjętej koncepcji stanowisk technodydaktycznych zastosowano zabezpieczenia eliminujące problem możliwości uszkodzenia modelu fizycznego.
Przeanalizowane rozwiązania z zakresu stanowisk dydaktycznych wyposażone są w sterownik PLC oraz pulpit operatora HMI, które posiadają swoje
środowisko programowania zależne od dostawcy rozwiązania. Oznacza to
brak możliwości rekonfiguracji stanowiska, co ogranicza dostęp do innych
rozwiązań dla użytkowników stanowisk. Opracowana koncepcja stanowisk
technodydaktycznych umożliwia wymienne stosowanie sterowników PLC
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różnych producentów bez konieczności wymiany okablowania, co jest zgodne
z wytycznymi Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
W ramach Programu Strategicznego POIG „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” powstało
laboratorium technodydaktyczne, którego zadaniem jest wykorzystanie
najnowszych technologii informatycznych w celu udostępnienia uczniom,
nauczycielom zdalnego dostępu do stanowisk technodydaktycznych z rzeczywistymi modelami fizycznymi procesów przemysłowych [1].

Struktura laboratorium ze zdalnym dostępem
Głównym elementem struktury zdalnego laboratorium jest serwer zarządzający, który umożliwia zestawienie połączenia do konkretnego stanowiska
dydaktycznego (rys. 5.1). Zaproponowano rozwiązanie łączące systemy pomiarowo-sterujące, w ramach laboratorium technodydaktycznego, przeznaczone do użytku w obszarze edukacyjnym oraz przemysłowym.

Rys. 5.1. Architektura wirtualnego laboratorium

Laboratorium technodydaktyczne posiada możliwość równoległej pracy
kilku użytkowników na różnych stanowiskach. W przypadku próby dostępu
wielu użytkowników do jednego stanowiska odpowiednie oprogramowanie
narzędziowe ustawia „kolejkę” do przeprowadzenia ćwiczenia. Z poziomu administratora możliwe jest: nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych
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elementów programowalnych stanowiska, zarządzanie treściami nauczania
oraz procesem pozyskiwania wiedzy. Dostęp do stanowisk laboratoryjnych
może być realizowany w systemie 24 h przez 7 dni z dowolnego miejsca.
W celu połączenia ze zdalnym laboratorium należy posiadać komputer PC
lub urządzenie mobilne (np. tablet), które jest połączone z siecią Internet. Za
pomocą sieci www użytkownik korzysta z materiałów edukacyjnych oraz
kursów. Ponadto uzyskuje dostęp do aparatury dydaktycznej znajdującej się
w laboratorium, może komunikować się z innymi użytkownikami w ramach
wymiany doświadczeń czy też omówienia wyników przeprowadzonych badań [12].
Po przeanalizowaniu dostępnych na rynku rozwiązań dotyczących zdalnego dostępu wytypowano system firmy Secomea. System ten umożliwia
zdalny dostęp do urządzeń przez Internet w celu ich programowania, obsługi
i nadzoru (rys. 5.2). Jest łatwy w zastosowaniu, ponieważ nie wymaga stałego
IP ani VPN, gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo danych, które są szyfrowane. System pozwala komunikować się zdalnie z takimi urządzeniami jak
PLC, HMI, PC dowolnych producentów wyposażonymi przynajmniej w jeden
z interfejsów: Ethernet, port szeregowy RS232, port USB.

Rys. 5.2. Realizacja zdalnego dostępu do stanowisk technodydaktycznych

Centralnym elementem systemu jest serwer internetowy (GateManager)
działający w technologii chmury. W laboratorium ITeE – PIB w Radomiu GateManager zainstalowany na własnym serwerze umożliwia rozbudowane
zarządzanie prawami dostępu poszczególnych użytkowników do urządzeń,
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archiwizuje informacje dotyczące wykonywanych połączeń i pozwala na szybką diagnostykę stanów wszystkich urządzeń w sieci.

Koncepcja stanowisk technodydaktycznych
W wyniku analizy dostępnej oferty badawczo-dydaktycznej, potrzeb pracodawców z sektora MŚP oraz szkolnictwa zawodowego zaprojektowano stanowiska technodydaktyczne do nauki programowania sterownika PLC i pulpitu operatora HMI. Stanowiska do nauki programowania sterowników PLC
i pulpitu operatora HMI nie są symulatorami, lecz sterują modelem fizycznym
systemu pomiarowo-sterującego (rys. 5.3). Każde ze zrealizowanych stanowisk
dydaktycznych wyposażone jest w sterownik zabezpieczeń, niewidoczny dla
użytkownika, który nie pozwala na wygenerowanie stanów niebezpiecznych
dla obiektu fizycznego. Zastosowane zabezpieczenia umożliwiają kształcenie
z wykorzystaniem metod e-learningu. W stanowiskach zastosowano sterownik
PLC oraz pulpit operatora HMI firmy IDEC, w których stosowany jest standard
sygnałów cyfrowych 0–24 VDC oraz analogowych 0–10 V/4–20 mA.
Stanowiska do e-learningu realizują cele dydaktyczne określone dla przyjętych standardów i poziomów nauczania (pakiety ćwiczeń dla określonych
zawodów i poziomów kompetencji) [9]. Dostęp do stanowiska i proces uczenia
są wspomagane przez dedykowane oprogramowanie LCMS (Learning Content Management System), które stanowi platformę edukacyjną zorientowaną
na zarządzanie procesami edukacyjnymi, w tym m.in. treściami kształcenia,
kolejkowaniem dostępu i monitorowaniem postępów ucznia.

Rys. 5.3. Koncepcja stanowiska do e-learningu programowania sterowników PLC
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Zastosowany system typu LCMS, tj. Moodle, dostarcza odpowiednich
pomocy dydaktycznych (instrukcje ćwiczeń, dokumentację sterownika, oprogramowanie uruchomieniowe, itp.), rejestruje wprowadzane oprogramowanie do sterownika PLCu, przechowuje nagrania monitoringu z kamery CCD,
wspomaga ocenę wykonania ćwiczenia.

Rys. 5.4. Modelowe laboratorium technodydaktyczne w ITeE – PIB

Opracowane w ramach projektu modele fizyczne stanowisk technodydaktycznych są propozycją prezentującą spektrum możliwości i zastosowania, jakie daje sterownik PLC oraz pulpit HMI. W modelowym laboratorium
technodydaktycznym w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu
(rys. 5.4) zainstalowano opracowane stanowiska do e-learningu programowania sterowników PLC w zakresie:
–– regulacji ciśnienia,
–– regulacji poziomu cieczy,
–– transportu technologicznego,
–– regulacji układu pneumatyczno-hydraulicznego,
–– sterowania serwomotorem,
–– sterowania ogniwem fotowoltaicznym,
–– sterowania inteligentnym budynkiem.
W dalszej części rozdziału przedstawiono stanowiska technodydaktyczne
do e-learningu programowania sterowników PLC, dla których opracowano
zgłoszenia patentowe [16–18], tzn. stanowiska do obsługi transportu technologicznego, regulacji poziomu cieczy oraz regulacji ciśnienia.
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Opis konstrukcji stanowisk
Schemat blokowy stanowiska do e-learningu pokazano na rys. 5.5. Sterownik użytkownika i sterownik zabezpieczeń są oddzielone galwanicznie.
Sterowniki zasilane są z innych faz, aby uniemożliwić uszkodzenie sterownika zabezpieczeń. Sensory z wyjściami analogowymi AI i cyfrowymi DI są
połączone poprzez układ separacji galwanicznej DI + AI ze sterownikiem
użytkownika i zabezpieczeń. Podobnie sygnały wyjściowe cyfrowe DO i analogowe AO są połączone poprzez układ separacji galwanicznej z aktuatorami.
W przypadku stanów awaryjnych układ separacji DO + AO dodatkowo blokuje możliwość wysterowania aktuatorów, które mogą powodować uszkodzenie
obiektu fizycznego.

Rys. 5.5. Schemat blokowy stanowiska do e-learningu

Stanowiska technodydaktyczne do nauki programowania sterowników
PLC w trybie e-learningu składają się ze sterownika użytkownika PLCu (PLC
user) oraz zrównoleglonego sterownika zabezpieczeń PLCs (PLC safety). Sterownik użytkownika, kamera CCD oraz opcjonalnie pulpit operatora HMI są
wyposażone w złącza internetowe i są podłączone do serwera. Użytkownik
stanowiska wprowadza program do sterownika PLCu oraz pulpitu HMI oraz
za pomocą kamery CCD obserwuje działanie programu.
Sterownik zabezpieczeń PLCs kontroluje działanie programu użytkownika w sterowniku użytkownika PLCu poprzez wykrywanie stanów niebezpiecznych dla stanowiska, np. zadziałanie wyłączników krańcowych,
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przekroczenie dopuszczalnych wartości temperatur, stany awaryjne itp. Gdy
sterownik zabezpieczeń PLCs wykryje stan niebezpieczny, blokuje np. możliwość grzania grzałką w przypadku przekroczenia temperatury. Gdy nie
wystąpiły stany niebezpieczne, akcje sterownika zabezpieczeń PLCs są niewidoczne dla użytkownika podczas realizacji programu.
System zdalnego dostępu do stanowisk dydaktycznych przez Internet
umożliwia ich programowanie, obsługę i nadzór oraz gwarantuje najwyższe
bezpieczeństwo danych poprzez ich szyfrowanie.

Stanowisko technodydaktyczne do obsługi
transportu technologicznego
Modelowa linia technologiczna została wykonana w oparciu o pracujące
w warunkach przemysłowych linie transportu produktów. Głównym elementem modelu fizycznego jest przenośnik zbudowany z taśmociągu płytkowego.

Rys. 5.6. Stanowisko dydaktyczne do e-learningu programowania sterowników PLC w zakresie transportu
technologicznego

Przeprowadzona analiza dostępnych rozwiązań oraz potrzeb szkoleniowych umożliwiła opracowanie modelu fizycznego, który odzwierciedla transport materiałów na linii produkcyjnej. Model fizyczny został zbudowany z dwóch transporterów płytkowych zestawionych w układ 2U. Na
rys. 5.6 przedstawiono widok modelu fizycznego linii technologicznej i wskazano miejsca wstrzymywania (6, 7, 8) oraz sortowania (1, 2, 3, 4, 5) produktów
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umieszczonych na przenośniku płytkowym. Zastosowano przeciwsobne zestawienie dwóch czujników widełkowych jako moduł określania wysokości
produktów.
Przyjęto, iż sortowanie elementów poruszających się na linii odbywać się
będzie wg następujących kryteriów: rodzaju materiału, z którego wykonany
jest produkt, wysokości oraz koloru. Model linii technologicznej został wyposażony w różnego rodzaju czujniki przemysłowe: laserowe, indukcyjne oraz
widełkowe. W paletkach transportowych umieszczono elementy w kształcie walca wykonane z różnych materiałów, o różnej wysokości oraz kolorze.
W wyniku prac weryfikacyjnych transport został zmodernizowany m.in. ze
względów bezpieczeństwa i zastąpiony przez silniki M1 i M2 prądu stałego
24 VDC. Regulacja PWM, umożliwia łatwe sterowanie prędkością, z jaką są
transportowane materiały.
W punktach 1 i 2 (rys. 5.6) zaznaczono moduły sortowania z ruchomymi elementami sterowanymi minisiłownikami pneumatycznymi, które odpowiednio przekierowują produktu między liniami, zgodnie z napisanym programem. W punktach 3 i 4 (rys. 5.6) wskazano statyczne elementy sortujące
wykonane tak, aby poruszające się na linii elementy nie ulegały zakleszczaniu
się. Poprzez pracę na opisanym stanowisku użytkownik zdobywa umiejętności sterowania procesami transportu produktów na liniach przemysłowych,
które są wykorzystywane m.in. w przemyśle farmaceutycznym czy też kosmetycznym.

Stanowisko technodydaktyczne regulacji poziomu cieczy
Stanowisko do e-learningu programowania sterowników PLC oraz
pulpitów operatora HMI w zakresie regulacji poziomu cieczy (rys. 5.7),
składa się z dwóch zbiorników połączonych w układzie zamkniętym. Regulacja przepływu między zbiornikami odbywa się za pomocą odpowiednio połączonych ze sobą elektrozaworów oraz pompki perystaltycznej.
W pokrywach górnych zbiorników oraz na ich bocznych ściankach zostały
umieszczone różnego rodzaju czujniki poziomu cieczy, takie jak pływakowe
czy ultradźwiękowe.
Model fizyczny realizujący sterowanie i regulację poziomu cieczy zbudowany jest w oparciu o czujniki powszechnie występujące w przemyśle.
Stanowisko posiada zbiornik pracujący w układzie zamkniętym, z którego
zasilane są dwie 10-litrowe rury w kształcie walca wchodzące w skład obiektu
fizycznego. W celu wyeliminowania częstej konieczności wymiany medium
(wody) zastosowano lampę UV.
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Rys. 5.7. Stanowisko dydaktyczne do e-learningu programowania sterowników PLC w zakresie regulacji poziomu
cieczy opracowane i wykonane w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu

Odpowiednio skonfigurowany układ elektrozaworów, pompki perystaltycznej oraz czujników poziomu umożliwia naukę sterowania procesem regulacji wody, który występuje np. w przepompowniach i oczyszczalniach.

Stanowisko technodydaktyczne do regulacji ciśnienia
Stanowisko dydaktyczne do e-learningu programowania sterowników
PLC w zakresie regulacji ciśnienia (rys. 5.8) zbudowane jest z elementów
pneumatyki, która jest powszechnie stosowana w przemyśle.
Model fizyczny układu regulacji ciśnienia jest wyposażony w sensory
i aktuatory. Układ elektrozaworów, regulatorów ciśnienia i pompy umożliwia
sterowanie ciśnieniem i podciśnieniem w zbiorniku. Stanowisko jest wyposażone ponadto w sprężarkę pneumatyczną, co sprawia, że jest ono w pełni
autonomiczne. Elektroniczny miernik ciśnienia sprzęgnięty jest z akumulatorem, dzięki czemu użytkownik może porównywać wartości wskazane z wartościami z manometru manualnego. Użytkownik poza nauką programowania
PLC oraz pulpitu HMI poznaje sterowanie procesem regulacji ciśnienia, który
jest niezwykle ważny w układach pneumatycznych.
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Rys. 5.8. Stanowisko dydaktyczne do e-learningu programowania sterowników PLC w zakresie regulacji ciśnienia
opracowane i wykonane w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu

Obszary zastosowania stanowisk technodydaktycznych
Stanowiska wchodzące w skład laboratorium technodydaktycznego wyposażone w obudowę dydaktyczną wykorzystującą platformę Moodle są wykonane według wytycznych KOWEZiU odnośnie do wyposażenia pracowni
dla szkolnictwa zawodowego [15]. Zgodność opracowanego laboratorium
technodydaktycznego z dokumentami programowymi Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz wprowadzenie w szkolnictwie wyższym możliwości wykorzystania metod e-learningu (na podstawie prawa o szkolnictwie wyższym
[5]) umożliwia zastosowanie stanowisk technodydaktycznych w kształceniu
zawodowym.
Opracowane stanowiska technodydaktyczne umożliwiają realizację efektów kształcenia ujętych m.in. w podstawach programowych dla szkół zawodowych w obszarze E – elektryczno-elektronicznym, w zawodach monter mechatronik i technik mechatronik oraz w obszarze B – budowlanym w zawodzie
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technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej [14]. Efektem kształcenia
jest zdobycie umiejętności w zakresie m.in.:
–– tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
–– projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
–– programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
Stanowiska technodydaktyczne mogą być wykonywane w wersjach:
–– bez sterownika zabezpieczeń,
–– ze sterownikiem zabezpieczeń,
–– ze zdalnym dostępem do laboratorium.
Konstrukcja stanowiska bez sterownika zabezpieczeń umożliwia naukę
tylko w tradycyjnej formie kształcenia – bezpośrednie zajęcia z nauczycielem,
który kontroluje działanie uczniów. Wersja ze sterownikiem zabezpieczeń
uniemożliwia wygenerowanie stanów niebezpiecznych dla obiektu fizycznego przez użytkownika stanowiska, szkolony może samodzielnie wykonywać
zadania metodą prób i błędów. Uzyskanie błędów w działaniu urządzenia ma
także dużą wartość dydaktyczną, motywuje do wyciągania wniosków i podejmowania kolejnych prób rozwiązania problemu [13].
Zdalny dostęp do laboratorium ze stanowiskami technodydaktycznymi
może uzupełnić ofertę dydaktyczną instytucji edukacyjnych, szkół i uczelni
wyższych o metody e-learningu. Szkoły wyższe budują swoją przewagę konkurencyjną na międzynarodowym rynku edukacyjnym poprzez rozszerzanie
oferty dydaktycznej w odpowiedzi na rosnące potrzeby studentów oraz rozwój technologii ICT. E-learning w laboratorium technodydaktycznym może
być stosowany na kierunkach studiów i poziomach kształcenia zarówno w ramach stacjonarnego, jak i niestacjonarnego trybu studiów [3].
Koncepcja laboratorium ze zdalnym dostępem do stanowisk technodydaktycznych uwzględnia metody nauczania: tradycyjne kształcenie ze zdalnym nauczaniem (e-learning), wpisując się tym doskonale w idee blended
learningu (rys. 5.9).

Rys. 5.9. Idea wykorzystania stanowisk dydaktycznych w ramach tzw. blended learningu
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Kształcenie w zdalnym laboratorium technodydaktycznym może być
także wykorzystane przez instytucje przemysłowe. Rozproszone struktury
organizacyjne firm ograniczają czasowo i lokalizacyjne równoległe szkolenia
swojej kadry. Zastosowanie blended learningu i stanowisk technodydaktycznych umożliwia połączenie szkoleń tradycyjnych, które dostarczają wiedzy
praktycznej oraz e-learningu do prowadzenia ćwiczeń i weryfikacji zdobytej
wiedzy, np. w doskonaleniu umiejętności oraz testowaniu nowych rozwiązań
dla inżynierów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przeprowadzenie testu umiejętności na stanowisku technodydaktycznym, zdalnie
lub bezpośrednio, może być także metodą weryfikacji wiedzy i umiejętności
kandydata aplikującego na wybrane stanowisko w firmie. Koncepcja stanowisk technodydaktycznych, w których może być zastosowany dowolny model
fizyczny, umożliwia ich wykorzystanie także jako metody promocji nowych
rozwiązań z zakresu sterowania procesami przemysłowymi na konferencjach
oraz targach.

Wirtualna aparatura badawcza do zastosowań dydaktycznych
W ramach realizacji zadania „Modułowa aparatura badawcza dla innowacyjnych metod kształcenia w obszarze zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju” Programu Strategicznego opracowano także koncepcję
przyrządów pomiarowych przeznaczonych do zastosowań dydaktycznych.
Zaproponowano koncepcję przyrządów o architekturze modułowej, co zapewnia budowę przyrządów o takiej samej funkcjonalności i przeznaczeniu,
ale różnych parametrach technicznych. Przyrządy charakteryzują się otwartą,
rozproszoną i modułową architekturą, która zapewnia ich adaptację do różnych wymagań użytkowników.
Opracowano koncepcję wirtualnych przyrządów pomiarowych przeznaczonych na potrzeby edukacyjne oraz koncepcję baz danych przeznaczonych
do gromadzenia i upowszechniania wyników pomiarów w środowisku wirtualnym. Zidentyfikowano architekturę programową wirtualnych urządzeń
oraz niezbędne elementy wyposażenia sprzętowego zapewniającego efektywne działanie urządzeń w warunkach wielodostępu oraz moduły programowe
dedykowane do integracji oprogramowania symulatorów z systemem LCMS
spełniające wymagania stawiane w zadaniach kształcenia na odległość oraz
praktyczne doświadczenia w dydaktyce uczelni wyższych. Opracowano także
i zaimplementowano następujące aplikacje wirtualnej aparatury badawczej do
zastosowań dydaktycznych (rys. 5.10):
–– wirtualny przyrząd pomiarowy,
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wirtualny przyrząd do pomiarów charakterystyk amplitudowych czwórników,
wirtualny przyrząd do pomiarów programowych sygnałów z użyciem
multimetru.
a)			

b)

c)			

Rys. 5.10. Aplikacje wirtualnej aparatury badawczej: a) wirtualnego przyrządu pomiarowego; b) wirtualnego
przyrządu do symulacji pomiarów parametrów czwórników; c) wirtualnego przyrządu do pomiarów
programowych sygnałów z użyciem multimetru

Zakres zadań rozszerzono o prace badawcze związane z opracowaniem
i implementacją aplikacji informatycznej umożliwiającej dostęp do penetrometru laserowego w celu realizacji eksperymentów badawczych na odległość
(rys. 5.11). Penetrometr opracowano w zadaniu badawczym pt.: „Systemy
testowania właściwości eksploatacyjnych środków smarowych” Programu
Strategicznego (rozdział 2.3). Opracowano niezbędne elementy wyposażenia
sprzętowego i softwarowego zapewniającego bezpieczeństwo i efektywne
działanie oprogramowania penetrometru w warunkach wielodostępu.
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Rys. 5.11. Główny ekran aplikacji klienta i serwera opracowanego i wykonanego w Instytucie Technologii
Eksploatacji – PIB w Radomiu

Doświadczenia praktyczne uzyskane w ramach weryfikacji opracowanych i zaimplementowanych rozwiązań jednoznacznie wskazują, że wirtualne
przyrządy pomiarowe mogą być w laboratoriach o zdalnym dostępie szeroko
wykorzystywane na potrzeby dydaktyczne, co pozwala wyeliminować drogie
i skomplikowane przyrządy pomiarowe. Dostępne technologie informatyczne pozwalają na znaczne uproszczenie procesu projektowania, uruchamiania
i modernizacji takich symulatorów. Graficzny interfejs użytkownika (GUI),
który przypomina rzeczywisty przyrząd pomiarowy, powoduje, że użycie
i rozumienie przyrządu jest intuicyjne dla tych, którzy korzystali do tej pory
z konwencjonalnych przyrządów pomiarowych. Możliwość modyfikowania procedury pomiarowej poprzez zmianę zainstalowanego w komputerze
oprogramowania, bez zmiany komponentów sprzętowych sprawia, że badania i eksperymenty stają się coraz bardziej elastyczne, nowoczesne i proste.
Sprzęgnięcie przyrządu wirtualnego z lokalną siecią komputerową gwarantuje
wielodostęp. Dostęp do symulatora poprzez Internet wymaga zainstalowania
karty sieciowej w komputerze i przydzielenia mu numeru IP. Obsługa protokołu sieciowego natomiast wbudowana jest do większości bibliotek oprogramowania narzędziowego.
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W ramach zadania „Modułowa aparatura badawcza dla innowacyjnych
metod kształcenia w obszarze zaawansowanych technologii zrównoważonego
rozwoju” opracowano także platformę sprzętowo-programową, wykorzystującą techniki rozszerzonej rzeczywistości AR (Augmented Reality) do realizacji zajęć dydaktycznych. Platforma ma charakter uniwersalny, pozwala na wykorzystanie tego samego rozwiązania programowego oraz konfiguracji sprzętowej
do realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie urządzenia do badania wytrzymałości adhezyjnej materiałów klejonych, mikroskopu STM.AFM oraz penetrometru laserowego (rys. 5.12). Opracowana aplikacja ma strukturę otwartą
i może być w prosty sposób rozszerzona o dodatkowe urządzenia badawcze.
a)

b)

c)

Rys. 5.12. Widok obrazu generowanego przez aplikację AR dla: a) urządzenia do badań adhezji materiałów
wielowarstwowych; b) mikroskopu STM/AFM; c) penetrometru laserowego

Celem wykorzystania technologii AR w opracowanych rozwiązaniach jest
możliwość odwzorowania przeprowadzania rzeczywistego badania w sytuacji
braku możliwości dostępu do rzeczywistych przyrządów badawczych. Wykorzystanie technologii AR w zajęciach dydaktycznych umożliwia użytkownikom interakcję z obiektem rzeczywistym, który dodatkowo zachowuje swoje
rzeczywiste rozmiary (względem innych obiektów z rzeczywistego otoczenia).

***
Celem kształcenia kadry inżynierskiej jest przygotowanie uczących się
do aktywnego funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Każdy
etap edukacji technicznej powinien umożliwiać zdobycie wiedzy i umiejętności wykonywania konkretnych zadań zawodowych na stanowiskach pracy.
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Odtworzenie warunków rzeczywistych w środowisku edukacyjnym jest natomiast ogromnym przedsięwzięciem, m.in. ze względu na koszt nabycia,
instalacji oraz konserwacji aparatury przemysłowej oraz przestrzeń fizyczną
potrzebną do zorganizowania laboratorium.
Opracowane stanowiska technodydaktyczne do nauki programowania
sterowników PLC w formule modelowego laboratorium pozwalają w znacznym stopniu eliminować te problemy. Zaprezentowany model kształcenia łączy w sobie działania związane ze zdobywaniem kwalifikacji w warunkach
rzeczywistych i laboratoryjnych. Kluczową kwestią jest zatem zintegrowanie
tradycyjnych i nowoczesnych metod kształcenia, co pozwala na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Włączenie stanowisk technodydaktycznych do oferty edukacyjnej pozwala na efektywne kształcenie
w zakresie technik programowania urządzeń i systemów, które występują
w rzeczywistych warunkach przemysłowych. Laboratorium znakomicie wpisuje się w proces kształcenia, zwłaszcza w odniesieniach do kierunków o profilu: mechatronicznym, mechanicznym i elektrycznym, a także w organizację
szkoleń dla pracowników, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje. Zdobyte
na stanowiskach umiejętności z zakresu programowania PLC oraz pulpitów
HMI sprawiają, że są one dobrym narzędziem w dziedzinie przygotowania
do rozwiązywania różnych problemów w warunkach przemysłowych. Przyjęta koncepcja stanowisk uwzględnia wymienne stosowanie sterowników PLC
różnych producentów bez konieczności wymiany okablowania, co daje możliwość nauki na różnorodnych typach sterowników. Dodatkowe zabezpieczenia
stanowisk (sterowniki zabezpieczeń) zapewniają bezpieczną obsługę urządzeń
nawet dla niedoświadczonych użytkowników. Zastosowany sterownik nie pozwala na wygenerowanie stanów niebezpiecznych dla obiektu fizycznego, co
umożliwia zdalne metody kształcenia. Ponadto odpowiednie przygotowanie
treści edukacyjnych w formie informatycznych platform edukacyjnych jest
bardzo ważne we wdrażaniu kształcenia na odległość. Wykorzystany w zaimplementowanym laboratorium w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB
w Radomiu system Moodle pozwala nauczycielom na efektywne udostępnianie materiałów edukacyjnych, dając im większą elastyczność w zakresie
organizacji procesu kształcenia i samokształcenia.
Zdalne laboratorium technodydaktyczne w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu daje większe możliwości kształcenia niż nauka
w tradycyjnym laboratorium np. ze względu na brak ograniczeń czasowych
(dostępność 24/7) i umożliwia zdobycie praktycznego doświadczenia poprzez
sterowanie fizycznymi procesami na rzeczywistych obiektach, wpływając pozytywnie na efekty szkolenia. Rozwój tego typu narzędzi może skutecznie
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przyczynić się do motywowania szkolonych oraz promowania efektywnej nauki. Laboratorium technodydaktyczne otwiera także możliwość współpracy
pomiędzy multidyscyplinarnymi laboratoriami z różnych instytucji na całym
świecie. Takie działania mogą zmotywować coraz większe grupy młodych
ludzi do wyboru kierunków technicznych oraz ciągłego rozwoju naukowego
poprzez zdalną naukę i prowadzenie badań.
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