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Wprowadzenie

Opracowywanie i implementacja technologii bezpieczeństwa technicznego determinowane są potrzebą racjonalnego rozwiązywania problemów
związanych z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom dotyczącym ludzi, środowiska naturalnego i dóbr materialnych, wywoływanym rozwojem
cywilizacyjnym, niebezpiecznymi zjawiskami naturalnymi, a często także
umyślnym, destrukcyjnym działaniem człowieka.
W wyniku rozwoju technicznego i technologicznego w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, szczególnie mechatronizacji modułów
wykonawczych, coraz powszechniej stosowanych we współczesnych maszynach i urządzeniach technicznych, konieczne jest opracowanie i doskonalenie
kompatybilnych metod, procedur oraz specjalnych, dedykowanych systemów
weryfikujących, diagnozujących i prognozujących poziom bezpieczeństwa
technicznego i środowiskowego innowacyjnych produktów i procesów przemysłowych. W systemach bezpieczeństwa technicznego proces badań jest zazwyczaj kontynuowany przez cały okres eksploatacji obiektów. Prowadzone
badania i testy wzbogacają wiedzę dziedzinową, deklaratywną zarówno o materiałach, jak też o elementach i podzespołach użytych do budowy zaawansowanych produktów technicznych. Wyniki badań uzupełniają również wiedzę
proceduralną dotyczącą konkretnych rodzajów lub grup rozwiązań wspomagających bezpieczeństwo techniczne. Nadrzędnym celem badań i testów
diagnostycznych jest zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa
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uprawniającego do zastosowania obiektu technicznego w najbardziej wymagających aplikacjach eksploatacyjnych lub działaniach nadzwyczajnych, np.
ratowniczych.
Realizacja sformułowanych wymagań możliwa jest poprzez rozwój specjalizowanych, innowacyjnych metod wytwarzania urządzeń technicznych
i projektowanych procesów technologicznych pozwalających na stosowanie
najnowszych osiągnięć z zakresu planowania eksperymentu, wspomagania
badań testowych i certyfikacyjnych prowadzonych w warunkach występujących w normalnej eksploatacji oraz w sytuacjach kryzysowych.
Ze względu na istotność wymienionych problemów dotyczących bezpieczeństwa technicznego „Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji
obiektów technicznych” stanowiły odrębną grupę tematyczną Programu
Strategicznego pt. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” realizowanego w Instytucie Technologii
Eksploatacji – PIB w Radomiu w latach 2010–2015. Prace w Programie Strategicznym prowadzono także w czterech innych grupach, takich jak: „Systemy
transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji
innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki”, „Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji i wytwarzania obiektów
technicznych”, „Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne
dla zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju” oraz „Systemy
i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów w procesach wytwarzania
i eksploatacji”.
Zakres tematyczny prezentowanej V grupy tematycznej „Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych” obejmuje rozwój
systemów zwiększających bezpieczeństwo techniczne w procesach wytwarzania i eksploatacji maszyn, obiektów technicznych i urządzeń umożliwiających
osiąganie poziomu bezpieczeństwa definiowanego obowiązującymi standardami zrównoważonego rozwoju gospodarki.
Wynikami końcowymi zrealizowanych zadań badawczych w przedmiotowej grupie są zaawansowane rozwiązania wspomagające procesy diagnozowania i poprawy bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych obejmujące: urządzenia i procesy technologiczne, aparaturę badawczo-certyfikacyjną,
nowe metody badawcze i pomiarowe, nowatorskie technologie eksploatacji,
rozwiązania materiałowe oraz modułowe platformy informatyczne.
W realizacji prac badawczo-rozwojowych przyjęto założenie, że podejmowane działania bazują na systemowych uregulowaniach zarządzania
bezpieczeństwem obiektów przemysłowych z uwzględnieniem formalnych
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uwarunkowań zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracy, w tym
Europejskiej Dyrektywy Maszynowej PN-EN 292 oraz Nowej Dyrektywy Maszynowej. Uregulowania normatywne nakładają konieczność minimalizowania ryzyka technicznego zarówno dzięki właściwej eksploatacji, jak i poprzez
nadawanie urządzeniom odpowiednich cech na etapie projektowania i wywarzania. Sformułowane zamierzenia zrealizowano poprzez rozwój specjalizowanych, innowacyjnych metod i urządzeń pozwalających na monitorowanie, diagnozowanie, zapobieganie i likwidowanie zagrożeń lub zmniejszanie
częstości i skutków awarii. Działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego skoncentrowano na opracowaniu metod i aparatury do nieniszczących badań stanu technicznego maszyn,
diagnozowania stanu mikroprocesorowych systemów sterowania, oceny stopnia i przyczyn degradacji materiału, a także rozwoju metod badań trwałości,
niezawodności i certyfikacji sprzętu ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego. Zbudowane na nowoczesnych platformach naukowych i inżynierskich systemy przeciwdziałania zagrożeniom technicznym podnoszą poziom
bezpiecznej eksploatacji poprzez doskonalenie specjalizowanych systemów
monitorowania i diagnozowania stanu bezpieczeństwa maszyn, urządzeń
i obiektów technicznych.
Wzrost poziomu bezpieczeństwa technicznego rozpatrywany w kontekście bezpieczeństwa środowiskowego umożliwia ograniczanie ryzyka katastrof ekologicznych w wyniku awarii systemu technicznego. Wobec rosnącej liczby wypadków, katastrof komunikacyjnych i technicznych oraz coraz
bardziej realnego zagrożenia atakami terrorystycznymi niezwykle istotnego
znaczenia nabiera rozwój systemów przeciwdziałania i łagodzenia skutków
takich zdarzeń. Rozwój skutecznych metod oceny stopnia degradacji maszyn
i urządzeń na podstawie analizy stanu materiałów eksploatacyjnych pozwala
na zoptymalizowanie czasu eksploatacji oraz wczesne reagowanie na pojawiający się wzrost zagrożenia.
Realizacja zadań badawczych przedmiotowej grupy tematycznej Programu Strategicznego ukierunkowana została głównie na zmniejszenie ryzyka
zagrożeń dewastacji środowiska naturalnego, stwarzanie nowych możliwości
ograniczenia strat materiałowych oraz uzyskanie wartości ekonomicznej nowych produktów wynikającej z aplikacji gospodarczych uzyskanych rezultatów przedsięwzięcia.
W rozdziale pierwszym monografii przedstawiono systemy diagnostyki
układów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa eksploatacji obiektów technicznych w kontekście bezpieczeństwa pożarowego i ratownictwa
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technicznego. Zaprezentowano unikatowe stanowiska do badania układów
wykonawczych i sensorycznych, stosowanych w zabezpieczaniu przeciwpożarowym obiektów technicznych. Zapewnienie bezpieczeństwa pojazdów
specjalnych oraz ich załóg przedstawiono na przykładzie systemu do badania
bezpieczeństwa eksploatacji w ruchu pojazdów pożarniczych chrakteryzujących się wysoko położonym środkiem masy.
Rozdział drugi dotyczy prezentacji opracowanych systemów wspomagania energooszczędnej eksploatacji budynków. Przedstawiono metody i stanowiska do oceny bezpieczeństwa technicznego i wyznaczania charakterystyk
energetycznych central wentylacyjnych stosowanych w systemach wentylacji
z odzyskiem ciepła oraz inteligentne systemy monitorowania zużycia mediów
energetycznych i technologicznych.
Rozdział trzeci poświęcono systemom wspomagającym wytwarzanie
i bezpieczeństwo eksploatacji krytycznych elementów maszyn. Prezentację
przeprowadzono na przykładzie zrobotyzowanego, wieloosiowego systemu
zwiększającego bezpieczeństwo pracy w szkodliwych lub niebezpiecznych
procesach technologicznych występujących w produkcji łożysk tocznych oraz
przemysłowego systemu wykrywania wewnętrznych wad materiałowych wywołujących eksploatacyjną degradacją elementów maszyn.
W rozdziale czwartym przedstawiono systemy wspomagające szybkie
prototypowanie identyfikatorów elektronicznych o zwiększonym poziomie
zabezpieczeń. Zaprezentowano opracowane unikatowe systemy krótkoseryjnego wytwarzania prototypowych inletów oraz kompletnych kart z zabezpieczeniem RFID. Przedstawiono metody badań prototypowych identyfikatorów
wraz z opracowanym systemem aparatury badawczo-testowej.
Dążenie do zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa technicznego wymaga nieustannego monitoringa źródeł zagrożenia oraz podejmowania działań zapobiegawczych. Wyróżnione obszary badawcze stanowią
podstawę budowy systemu umożliwiającego ustawiczny rozwój inżynierii
bezpieczeństwa technicznego w kierunkach szczególnie ważnych dla gospodarki.
Poziom uzyskanych efektów Programu Strategicznego odpowiada najnowszym światowym standardom w dziedzinach diagnostyki, bezpiecznej
eksploatacji obiektów technicznych i zapobiegania zagrożeniom. W opracowanych rozwiązaniach zastosowano innowacyjne techniki pomiarowe i technologie informatyczne oraz najnowsze osiągnięcia z zakresu inżynierii systemów sterowania, przetwarzania i analizy danych, bezprzewodowej transmisji
danych pomiarowych, internetowych technologii baz i hurtowni danych oraz

Wprowadzenie

11

telemonitoringu. Najwyższy poziom techniczny, dojrzałość wdrożeniowa
rezultatów, kompleksowość rozwiązywanych problemów oraz wielowariantowość rozwiązań gwarantują pełną przydatność praktyczną uzyskanych
efektów, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki
i zwiększenia efektywności wdrożeń nowoczesnej techniki. Wysoki stopień
dojrzałości wdrożeniowej przekłada się na szerokie możliwości zastosowań
praktycznych w wielu obszarach działalności gospodarczej, których przykładami są m.in.:
–– zaawansowane systemy i metody do badania oraz zwiększania bezpieczeństwa ppoż. obiektów technicznych, w tym systemy i metody badawcze elementów wykonawczych i monitorujących wchodzących w skład
automatyki pożarniczej,
–– systemy zwiększające bezpieczeństwo pracy w szkodliwych lub niebezpiecznych procesach technologicznych, w tym wieloosiowe systemy manipulacyjne eliminujące czynnik ludzki z operacji technologicznych przeprowadzanych w obecności substancji szkodliwych dla zdrowia,
–– systemy i metody wykrywania zagrożeń wywoływanych eksploatacyjną degradacją elementów maszyn, w tym systemy do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych w odpowiedzialnych elementach maszyn,
–– systemowe rozwiązania wspomagające bezpieczeństwo techniczne i środowiskowe w systemach wentylacji, w tym metoda badawcza i system
monitorowania urządzeń wentylacyjnych,
–– inteligentne systemy monitorowania zużycia mediów energetycznych
i technologicznych w obiektach technicznych,
–– aparatura do badań sprzętu i wyposażenia gaśniczego, w tym systemy do
badań parametrów eksploatacyjnych pojazdów pożarniczych z wysoko
położonym środkiem ciężkości,
–– techniczne systemy zabezpieczeń z wykorzystaniem identyfikatorów
elektronicznych, w tym system i technologia wytwarzania oraz metodyka
testowania i weryfikacji przeznaczone do prowadzenia prac badawczych
i modelowej produkcji prototypów wysoko zabezpieczonych dokumentów zawierających układy RFID.
Dzięki elastycznej strukturze programowo-sprzętowej rezultaty mogą
być aplikowane w różnych gałęziach precyzyjnego przemysłu maszynowego
i metalowego oraz w branżach wytwórczych stosujących szkodliwe substancje
w procesach technologicznych. Efekty programu adresowane są także do firm
produkcyjnych, projektowych i instalatorskich zajmujących się nowoczesnymi
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systemami wentylacji ze szczególnym ukierunkowaniem na bezpieczeństwo
techniczne i środowiskowe obiektów budowlanych. Odrębną grupę odbiorców rezultatów tej grupy zadań badawczych stanowią uczelnie, instytuty naukowo-badawcze oraz laboratoria certyfikacyjne prowadzące prace badawcze
i działalność usługową w zakresie ratownictwa technicznego i ochrony przeciwpożarowej.
Kierunki rozwoju systemów wspomagających bezpieczeństwo techniczne
i środowiskowe w znacznej mierze zależą od warunków społeczno-ekonomicznych kraju oraz stopnia natężenia określonych zagrożeń. Przedstawione
obszary badawcze i nakreślone strategiczne kierunki rozwoju stanowią wspólną bazę problemów występujących w skali międzynarodowej.
Adam Mazurkiewicz
Andrzej Zbrowski
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Systemy diagnostyki układów o szczególnym
znaczeniu dla bezpieczeństwa
eksploatacji obiektów technicznych

Bezpieczeństwo techniczne to w znacznej mierze problem związany
z eliminacją zagrożenia pożarowego. Wprowadzenie mechatronicznych modułów wykonawczych do systemów wentylacji i automatyki pożarniczej
w obiektach technicznych wymaga opracowania nowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami, procedur i systemów badawczych weryfikujących
skuteczność działania implementowanych, nowoczesnych, inteligentnych
i energooszczędnych rozwiązań technicznych. Mechatroniczne moduły wykonawcze przeznaczone do systemów automatyki pożarniczej pozwalają na
prowadzenie działań podnoszących bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się w chronionych obiektach oraz podejmowanie zdalnie sterowanych
interwencji przez służby prowadzące akcje gaśnicze i ratunkowe w obliczu
zagrożeń pożarowych lub chemicznych. Od ich sprawności i odporności na
narażenia środowiskowe, w tym wywołane stanem alarmowym zależy skuteczność podejmowanych akcji ratowniczych.
Sprawność i parametry modułów stosowanych w systemach wentylacji mechanicznej decydują o bezpieczeństwie osób i budynków w związku
z gromadzeniem się trujących gazów lub zawilgoceniem konstrukcji obiektu technicznego. Zamykanie grodzi, otwieranie klap dymowych bądź okien
wentylacyjnych realizowane jest z wykorzystaniem siłowników elektromechanicznych. Wykorzystywane w aktuatorach mechanizmy śrubowe, łańcuchowe i wrzecionowe umożliwiają skuteczne i szybkie pozycjonowanie efektora
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(klapy lub okna) w celu odprowadzenia powstałego dymu i gorącego powietrza na zewnątrz płonącego budynku.
Aktuatory elektromechaniczne dynamicznie wkraczają do nowych obszarów zastosowań w przemyśle lotniczym (cywilnym i wojskowym), kosmicznym i morskim. W konstrukcji płatowców głównym zadaniem siłowników
z napędem elektrycznym jest pozycjonowanie elementów usterzenia w postaci
lotek, klap, spojlerów, hamulców aerodynamicznych. W przypadku statków
kosmicznych siłowniki z napędem elektrycznym zapewniają pozycjonowanie
anten i zrobotyzowanych ramion manipulatorów. Planowane jest także zastosowanie siłowników z napędem elektrycznym w konstrukcji rakiet i wyrzutni
do sterowania wektorem ciągu. Prowadzone są także prace rozwojowe, których celem jest wykorzystanie rozwiązań elektromechanicznych do pozycjonowania elementów usterzenia okrętów i łodzi podwodnych.
W najnowszych maszynach latających układy elektromechaniczne są odpowiedzialne za sterowanie podwoziem (Boeing 787 lub Airbus 380) oraz pozycjonowanie elementów uzbrojenia (F-35 Joint Strike Fighter). W najbliższych
latach przewidywana jest intensyfikacja prac badawczych ukierunkowanych
na budowę statków powietrznych wykorzystujących tylko systemy elektryczne. Z punktu widzenia bezpieczeństwa aktuatory należą do krytycznych komponentów systemu statku powietrznego. Nawet drobna, niewykryta usterka
może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.
Ze względu na odpowiedzialność i krytyczność realizowanych funkcji
w układach wykonawczych stosowanych w aplikacjach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego obiektów lub bezpieczeństwa ludzi
wykorzystywane aktuatory elektromechaniczne muszą spełniać najwyższe
wymagania dotyczące trwałości i niezawodności. W tym celu konieczne jest
prowadzenie szczegółowych badań umożliwiających wyznaczanie charakterystyk eksploatacyjnych siłowników w różnych warunkach wymuszeń siłowych
i środowiskowych występujących w procesie eksploatacji.
W przypadku ochrony przeciwpożarowej obiektów technicznych oraz
aplikacji lotniczych i morskich szczególnego znaczenia nabiera opracowanie
metod, procedur i systemów ukierunkowanych na zapewnienie wysokiej skuteczności działania komponentów elektromechanicznych tworzących strukturę
układów wykonawczych i monitorujących. Ważnym składnikiem weryfikacji
skuteczności działania są badania atestacyjne prowadzone z wykorzystaniem
specjalistycznej aparatury badawczej umożliwiającej symulację oddziaływania
czynników środowiskowych oraz zjawisk i procesów zachodzących podczas
pożaru, np. w czasie lotu lub rejsu.
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Bezpieczeństwo obiektów, oprócz skutecznego monitoringu i aktywnych
układów zabezpieczeń z aktuatorami, zależy także od szybkości dotarcia służb
ratowniczych na miejsce akcji, ponieważ najważniejszym elementem działań
ratowniczych jest ewakuacja ludzi z obiektu objętego pożarem. W celu dowozu ratowników i specjalistycznego sprzętu najczęściej wykorzystywane są pojazdy pożarnicze o specjalnej konstrukcji charakteryzujące się niekorzystnym,
wysokim umiejscowieniem środka masy. Mogą one wprowadzać dodatkowy
element zagrożenia w przypadku nieumiejętnej obsługi przez kierowcę lub
niewłaściwej kierowalności wynikającej z niewłaściwego układu konstrukcyjnego. W przypadku pojazdów ratowniczych bezpieczeństwo i skuteczność
prowadzenia działań ratownictwa technicznego zdeterminowana jest jakością
wykorzystywanego sprzętu definiowaną jako zdolność wykonywania określonych zadań w połączeniu z ergonomią i bezpieczeństwem. Zapewnienie
bezpieczeństwa ratowników i poszkodowanych na odpowiednim poziomie
wymaga opracowania metod i specjalistycznych urządzeń pozwalających na
testowanie sprzętu w symulowanych ekstremalnych warunkach odpowiadających warunkom prowadzenia akcji.
Ze względu na specyfikę działania i eksploatacji szczególne znaczenie
mają badania sprzętu pożarniczego prowadzone w celu zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa biernego zarówno w stosunku do ratowników, jak
i otoczenia zewnętrznego. W przypadku pojazdów pożarniczych, jak również
wielosekcyjnych drabin wysokościowych i podnośników hydraulicznych istotne jest zachowanie właściwej kierowalności pojazdu z wysoko umieszczonym
środkiem masy, podlegającemu znacznym obciążeniom dynamicznym w różnorodnie ukształtowanym terenie.

1.1.

Zaawansowane systemy badawcze układów
wykonawczych i sensorycznych stosowanych
w zabezpieczaniu obiektów technicznych

Bezpieczeństwo pożarowe w odniesieniu do obiektów technicznych obejmuje szeroki zakres rozwiązań zapobiegających powstaniu pożaru, jego rozprzestrzenianiu się oraz minimalizujących skutki oddziaływania czynników
towarzyszących. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej przez zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub
innego miejscowego zagrożenia rozumie się:
–– zapewnienie warunków ochrony technicznej nieruchomościom i ruchomościom,
–– tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych.
Rozwiązaniami technicznymi decydującymi o poziomie bezpieczeństwa
pożarowego są zabezpieczenia bierne i czynne. Do zabezpieczeń biernych zaliczamy: podział na strefy pożarowe, wprowadzanie oddzieleń przeciwpożarowych, stosowanie niepalnych lub nierozprzestrzeniających ognia elementów
[1]. Zabezpieczania czynne obejmują: systemy sygnalizacji pożaru [2], stałe
urządzenia gaśnicze, systemy usuwania dymu i ciepła [3], gaśnice.
System sygnalizacji pożarowej stanowiący podstawę zabezpieczeń czynnych ma na celu:
–– wykrycie pożaru w początkowej fazie,
–– natychmiastowe powiadomienie służb ochrony obiektu o zaistniałej sytuacji pożarowej,
–– wyłączenie układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
–– włączenie urządzeń oddymiających,
–– włączenie instalacji rozgłaszania alarmowego,
–– uruchomienie systemów gaśniczych,
–– sterowanie innymi urządzeniami w obiekcie mającymi wpływ na bezpieczeństwo ludzi.
Zagrożenie stwarzane przez ogień wynika z działania dwóch najgroźniejszych czynników towarzyszących pożarowi – dymu oraz wydzielającego
się w procesie spalania ciepła. W większości przypadków to właśnie dym jest
pierwszą oznaką rozwoju niekontrolowanego procesu spalania w obiekcie.
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Dym stanowi zagrożenie zarówno dla użytkowników (zatrucie dymem
jest przyczyną 90% poszkodowanych i ofiar), jak również dla wyposażenia
obiektu. W przypadku powstania pożaru w zamkniętym pomieszczeniu
bardzo szybko gromadzą się dym i gazy pożarowe, wypełniając je najpierw
w górnej części, a potem stopniowo obniżając się. Jeżeli w budynku występuje instalacja oddymiająca, w odpowiednim czasie po wykryciu pierwszych
oznak pożaru następuje jej zadziałanie. Polega ono na otwarciu specjalnych
klap lub okien oddymiających i tym samym odprowadzeniu nagromadzonych gazów i ciepła na zewnątrz. Poprawne funkcjonowanie wentylacji pożarowej jest podstawowym warunkiem przeprowadzenia sprawnej ewakuacji
budynku podczas pożaru. Jest to szczególnie istotne w obiektach wysokościowych, gdzie podjęcie akcji ratowniczej z zewnątrz jest bardzo utrudnione,
a dla kondygnacji zlokalizowanych powyżej 50 m jedyną szansą na ratunek
jest ewakuacja przez wewnętrzne korytarze i klatki schodowe. Oznacza to, że
przez wystarczająco długi czas drogi ewakuacyjne muszą pozostać drożne
i wolne od dymu, aby zapewnić ludziom możliwość bezpiecznego opuszczenia budynku.
Poziom bezpieczeństwa eksploatacji obiektu technicznego zależy przede
wszystkim od sprawnego funkcjonowania układów sensorycznych odpowiedzialnych za wczesną detekcję zagrożenia oraz układów wykonawczych realizujących określone funkcje.
System badań osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu
Podstawowymi elementami systemu sygnalizacji pożarowej są czujki pożarowe [4, 5] wykrywające obecność dymu, płomienia, zmianę temperatury
oraz czujki reagujące na oznaki pożaru. Najczęściej stosowanymi czujkami są
czujki dymu o czasie reakcji wynoszącym kilka sekund, kiedy zmiana temperatury w pomieszczeniu jest jeszcze niezauważalna. Czujka dymu powoduje alarm już na początku powstania pożaru, gdy materiał zaczyna się tlić
i ilość dymu w powietrzu osiągnie określoną koncentrację. W obiektach wyposażonych w system ppoż. muszą funkcjonować właściwie zaprojektowane
i wykonane systemy wentylacji pożarowej przeznaczone do odprowadzania
dymu i ciepła z budynków. W mechanicznych systemach wentylacji czujki
dymu umieszczone w osłonach przeciwwietrznych (rys. 1.1.1) umożliwiają
wykrywanie cząstek dymu i produktów procesu spalania w powietrzu przepływającym kanałem.
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Rys. 1.1.1. Rozwiązania konstrukcyjne osłon przeciwwietrznych czujek dymu [6, 7]

W kanałach tych ze względu na przekrój, szybki ruch powietrza i obecność zanieczyszczeń bezpośrednie zainstalowanie samej czujki nie jest możliwe, ponieważ spowodowałoby to powstawanie dużej liczby fałszywych alarmów. Osłona przeciwwietrzna tworzy komorę zawierającą czujkę dymu, do
której doprowadza się niewielką część powietrza przepływającego przez kanał
(rys. 1.1.2).

Rys. 1.1.2. Schemat instalacji czujki dymu z wykorzystaniem osłony przeciwwietrznej

Największe zagrożenia wynikające z nieprawidłowego działania elementów systemu sygnalizacji pożarowej to opóźnione wykrycie lub niewykrycie pożaru, niezadziałanie elementów wykonawczych systemu oraz powstawanie fałszywych alarmów [8]. Zagrożenia te mogą być przyczyną rozprzestrzenienia się
pożaru na cały obiekt, zwiększonej liczby ofiar i poszkodowanych, dużych strat
materialnych. Z tego względu istotnego znaczenia nabiera opracowanie procedur i metod badań, w tym certyfikujących, osłon przeciwwietrznych z czujkami
dymu przeznaczonych do instalowania w systemach przeciwpożarowych1.

Zadanie badawcze nr V.1.1 pn. „Zaawansowane systemy i metody do badania oraz zwiększania
bezpieczeństwa ppoż. obiektów technicznych”.
1
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Podstawowymi badaniami decydującymi o dopuszczeniu do zastosowania czujek dymu oraz osłon przeciwwietrznych w systemach sygnalizacji
pożarowej są: pomiar wartości progu zadziałania oraz czułość pożarowa. Ze
względu na warunki mogące zaistnieć w kanałach osłony przeciwwietrzne
powinny zapewniać prawidłową pracę czujek przy następujących warunkach
środowiskowych:
–– prędkość powietrza od 1 m/s do 25 m/s,
–– zakres temperatur pracy od -25°C do +70°C,
–– wilgotność względna powietrza do 95% przy 40°C.
Badania powinny być przeprowadzane w badawczym kanale wentylacyjnym o określonym przekroju połączonym z testową komorą spalania. Do
wyznaczenia zdolności detekcji osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu do
wykrywania dymu w przepływającym powietrzu wykorzystuje się dziewięć
pożarów testowych oznaczonych od TF1 do TF9 (tabela 1.1.1).
Tabela 1.1.1. Standardowe pożary testowe [9–11]
Pożar
testowy

Rodzaj pożaru

Materiał
palny

Przyrost
ciepła

Konwekcja
cieplna

Emisja
dymu

Charakterystyka
dymu

TF-1

płomieniowe spalanie
drewna

drewno

silny

silna

tak

ciemny

TF-2

szybkie tlenie się
drewna

drewno

pomijalny

słaba

tak

jasny, silnie
rozpraszający

TF-3

tlenie się bawełny

bawełna

pomijalny

bardzo
słaba

tak

jasny, silnie
rozpraszający

TF-4

płomieniowe spalanie
tworzywa sztucznego

poliuretan

silny

silna

tak

bardzo ciemny

TF-5

płomieniowe spalanie
n-heptanu

n-heptan

silny

silna

tak

bardzo ciemny

TF-6

płomieniowe spalanie
etanolu

etanol

silny

silna

brak

brak

TF-7

Powolne tlenie się
drewna

drewno

pomijalny

słaba

tak

jasny, silnie
rozpraszający

TF-8

płomieniowe spalanie
dekaliny

dekalina

pomijalny

słaba

tak

bardzo ciemny

TF-9

tlenie się złożonej
bawełny

bawełna

pomijalny

słaba

tak

jasny, silnie
rozpraszający
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Standardowe pożary testowe (rys. 1.1.3) charakteryzują rodzaj spalanej
substancji oraz opisują towarzyszące jej spalaniu efekty (temperatura, zadymienie, konwekcja ciepła).
a)					

b)

Rys. 1.1.3. Fotografie przykładowych pożarów testowych: a) tlenie bawełny, b) spalanie n-heptanu [12]

W celu wyznaczenia wpływu warunków eksploatacji osłonę wraz z czujką poddaje się badaniom funkcjonalnym w kanale dymowym przed i po poddaniu narażeniom klimatycznym i elektromagnetycznym.
System badawczy do testowania osłon przeciwwietrznych z czujkami
dymu, zgodnie z opracowana koncepcją [13, 14], składa się z następujących
modułów funkcjonalnych (rys. 1.1.4):
–– testowa komora spalania,
–– testowy kanał wentylacyjny,
–– komora pomiarowa,
–– moduł wymiany powietrza,
–– system kontrolno-pomiarowy.
Podstawowym elementem systemu służącym do zapewnienia stałych warunków środowiskowych (prędkość strugi powietrza, poziom zadymienia)
towarzyszących badaniu osłony przeciwwietrznej jest testowy kanał wentylacyjny, w skład którego wchodzą następujące podzespoły:
–– wentylator o zmiennym wydatku,
–– wymienne komory pomiarowe,
–– moduł laminaryzacji przepływu powietrza,
–– system klap sterujących obiegiem powietrza.
Podstawowe parametry kanału testowego (długość odcinków prostoliniowych, wymiary przekroju poprzecznego) zostały określone na podstawie
symulacji numerycznych [15]. Podstawowym celem prowadzonych analiz było
potwierdzenie możliwości uzyskania wymaganych prędkości przepływu powietrza w kanale z zastosowaniem wytypowanych elementów składowych

22

Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych

Rys. 1.1.4. Koncepcja systemu do badania osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu: 1 – kanał testowy,
2 – komora spalania, 3 – komora pomiarowa, 4 – wentylator, 5 – przepusty

(wentylator, przepusty). Przeprowadzona analiza CFD (Computational Fluid
Dynamics) miała dwa cele. Pierwszym celem było sprawdzenie, czy zaprojektowane stanowisko zapewni rozwinięty uspokojony przepływ gazu w komorze testowej w warunkach panujących podczas testu. Analizie poddawano
rozkłady prędkości strugi w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku przepływu powietrza w obszarze komory pomiarowej, w miejscu montażu osłony
przeciwwietrznej oraz płaszczyźnie symetrii kanału (rys. 1.1.5a). Rozkład wektorów prędkości wzdłuż komory pomiarowej potwierdza osiągnięcie rozwiniętego uspokojonego przepływu gazu w komorze testowej.
a) 					

b)

Rys. 1.1.5. Przykładowe pole prędkości strugi powietrza w przekroju w płaszczyźnie symetrii kanału (a)
i zależność prędkości w miejscu montażu osłony przeciwwietrznej od nastaw przepustnic (b)
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Drugim celem było opracowanie funkcji opisującej prędkość płynącego
w kanale testowym gazu od położenia przepustnic. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano zależność prędkości powietrza w miejscu montażu osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu od położenia poszczególnych
przepustnic (rys. 1.1.5b).
Geometria kanału o przekroju poprzecznym 300 x 500 mm i długości ponad 10 m (rys. 1.1.6) pozwala na cyrkulacyjny obieg zadymionego powietrza
pobieranego z testowej komory spalania przez komorę pomiarową z zamontowaną osłoną przeciwwietrzną w warunkach ustabilizowanego przepływu
powietrza z prędkością do 25 m/s.

Rys. 1.1.6. Model kanału testowego: 1 – rama szkieletowa, 2 – kanał główny, 3 – kanał pomocniczy,
4 – wentylator, 5 – komora pomiarowa, 6 – moduł rozdziału strugi, 7 – moduł przyłączeniowy,
8 – przesłona, 9 – moduł wymiany powietrza

Połączenie stanowiska badawczego z komorą spalania odbywa się poprzez dwa moduły (rys. 1.1.7) wyposażone w sterowane elektromechanicznie
przesłony wielopłaszczyznowe odporne na działanie temperatury do 120°C.
Do realizacji ruchu przesłon zastosowano napędy obrotowe wyposażone
w system indeksacji położenia pozwalający na monitorowanie stopnia otwarcia/zamknięcia klap decydującego o wielkości strumienia zadymionego powietrza dostarczanego do kanału testowego.
W opracowanym systemie badawczym zastosowano trzy, wzajemnie się
uzupełniające, rozwiązania zmierzające do zapewnienia zadanej (w zakresie
od 1 do 25 m/s) prędkości strugi powietrza w kanale testowym. Pierwsze
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a)			

		

b)

Rys. 1.1.7. Widok modułu przyłączeniowego: 1 – przesłona wielopłaszczyznowa, 2 – napęd obrotowy

z nich polega na zastosowaniu wentylatora o zmiennym wydatku pozwalającym na sterowanie prędkością w jej górnym zakresie zmienności. W zakresie
zmienności na poziomie kilku metrów na sekundę możliwe jest sterowanie
poprzez dławienie przepływu na wlocie wentylatora z wykorzystaniem przesłony wielopłaszczyznowej. Trzecim elementem pozwalającym na sterowanie
zarówno prędkością powietrza, jak również ilością dymu przepływającego
przez komorę testową jest moduł rozdziału strugi powietrza (rys. 1.1.8).
W module tym zastosowano przesłonę pozwalającą na skierowanie części strugi powietrza do kanału pomocniczego równoległego do głównego
kanału testowego. Napęd kierownicy powietrza stanowi siłownik obrotowy
stosowany w systemach wentylacji przeciwpożarowej wyposażony w system

Rys. 1.1.8. Widok modułu rozdziału strugi powietrza: 1 – trójnik z kierownicą powietrza, 2 – napęd obrotowy
kierownicy, 3 – kierownica

1. Systemy diagnostyki układów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa ...

25

indeksacji położenia. System mocowania kierownicy do wału napędowego
siłownika pozwala na łatwy sposób wymiany przesłony w celu zmiany jej
geometrii lub oczyszczenia z nagromadzonych osadów znajdujących się w zadymionym powietrzu.
Ze względu na różnorodność oferowanych na rynku osłon przeciwwietrznych dedykowanych do zastosowania w systemach ppoż. system badawczy
został wyposażony w dwie wymienne komory pomiarowe z gniazdami do
montażu detektorów prędkości, temperatury i wilgotności przepływającego,
zadymionego powietrza.
a)			

		

b)

Rys. 1.1.9. Komora pomiarowa: a) widok od strony badanej osłony, b) widok od strony układów pomiarowych:
1 – badana osłona przeciwwietrzna, 2 – czujnik pomiaru prędkości strugi powietrza, 3 – czujnik
pomiaru temperatury i wilgotności

Każda z komór została wyposażona w trzy okna. Dwa przeszklone umieszczone w przeciwległych ścianach pozwalają na zastosowanie różnych technik
pomiaru zadymienia przepływającego powietrza: densytometrii transmisyjnej
oraz densytometrii refleksyjnej. Trzecie okno przeznaczone jest do mocowania
badanych osłon przeciwwietrznych zgodnie z zaleceniami producenta. Sposób
mocowania, średnica i rozmieszczenie rur łączących osłonę przeciwwietrzną
z przestrzenią kanału wentylacyjnego zależą od konkretnego dostawcy. W opracowanym rozwiązaniu zastosowano łatwo wymienne, proste i tanie w wykonaniu panele wykonywane indywidualnie na potrzeby przeprowadzenia procedury badawczej. Montaż i demontaż odbywa się z wykorzystaniem zacisków
szybkomocujących zapewniających niezbędną szczelność połączenia komory
pomiarowej z panelem z zamocowaną osłoną przeciwwietrzną.
Połączenie komór pomiarowych z kanałem testowym zrealizowane jest
w technologii kołnierzowej typowej dla instalacji wentylacyjnych. W przypadku komory o przekroju 300 mm x 500 mm następuje bezpośrednie połączenie
kołnierzy z kanałem wentylacyjnym. Przy zastosowaniu w badaniach komory
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o przekroju 300 x 700 mm pośrednimi elementami łączącymi są wyprofilowane dyfuzory i konfuzory (rys. 1.1.10).
Wykonanie każdej próby wymaga usunięcia z kanału pozostałości dymu
mogącego fałszować wyniki badań. Procedura wymiany powietrza w kanale polega na otwarciu przepustu wielopłaszczyznowego umożliwiającego
wypływ dymu do atmosfery przy jednoczesnym dostarczaniu świeżego powietrza (rys. 1.1.11). Dla uniknięcia kondensacji pary wodnej w kanale dostarczane powietrze jest wstępnie ogrzewane w nagrzewnicy przepływowej
o regulowanej temperaturze.

Rys. 1.1.10. Widok wymiennej komory pomiarowej (300 x 700 mm): 1 – komora, 2 – dyfuzor, 3 – konfuzor

Rys. 1.1.11. Widok modułu wymiany powietrza: 1 – kanał dolotowy, 2 – kanał wylotowy, 3 – nagrzewnica,
4 – przepusty wielopłaszczyznowe
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Realizacja opracowanych procedur badawczych przebiega pod nadzorem systemu kontrolno-pomiarowego zbudowanego z wykorzystaniem
komputera PC i sterownika PLC. Specjalizowana aplikacja zaimplementowana na komputerze PC z systemem Windows pozwala użytkownikowi na
prowadzenie prac badawczych wg obowiązujących norm oraz przepisów
z możliwością wprowadzania zmian parametrów testów wynikających z indywidualnych potrzeb.
Weryfikacja systemu badań osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu
Podstawowym przeznaczeniem systemu jest prowadzenie badań certyfikacyjnych dopuszczających osłony przeciwwietrzne z czujkami dymu do
stosowania w systemach ppoż. Z tego względu konieczna jest jednoznaczna identyfikacja badanego obiektu w trakcie całego, długotrwałego procesu
certyfikacji. Dopiero po wprowadzeniu danych obiektu (rys. 1.1.12), zgodnie
z przyjętym systemem identyfikacji, użytkownik ma możliwość sprawdzenia i zarejestrowania podstawowych parametrów pracy istotnych z punktu
widzenia przyszłego zastosowania: wartości progu zadziałania oraz czułości
pożarowej.

Rys. 1.1.12. Okna podprogramu wprowadzania danych o badanym obiekcie

Wszystkie wprowadzone przez użytkownika parametry (rys. 1.1.13) przekazywane są do sterownika PLC nadzorującego przebieg realizowanych procedur badawczych.
Parametry te, zgodnie z opracowaną procedurą badań, weryfikowane są
po zakończeniu każdej z prób polegającej na poddaniu czujki określonemu
narażeniu mechanicznemu lub środowiskowemu (m.in. promieniowanie elektromagnetyczne, zmienna temperatura, wilgotność).
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Rys. 1.1.13. Okno podprogramu wprowadzania parametrów pracy układów wykonawczych stanowiska
badawczego

Badania funkcjonalne systemu (rys. 1.1.14) przeprowadzono, zgodnie
z opracowanymi procedurami badawczymi, na wytypowanych osłonach przeciwwietrznych, w warunkach różnych pożarów testowych od TF-2 do TF-5.
a) 				

b)

c)

Rys. 1.1.14. System do badania osłon przeciwwietrznych opracowany i wykonany w ITeE – PIB w Radomiu:
a) widok ogólny, b) komora pomiarowa z przygotowaną do badań osłoną przeciwwietrzną,
c) ekran komputera w trakcie badań

Przykładowe wyniki badań osłony przeciwwietrznej OP-40 z czujką typu
DIO-40 przedstawiono poniżej (tabela 1.1.2).
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Tabela 1.1.2. Przykładowe wyniki badań osłony przeciwwietrznej OP-40 z czujką typu DIO-40
Typ pożaru testowego

Prędkość strugi
powietrza [m/s]

Czas zadziałania
[s]

Wynik badania

1

36

pozytywny

5

39

pozytywny

10

37

pozytywny

15

37

pozytywny

20

34

pozytywny

System badań napędów elektromechanicznych
Ze względu na bezpośredni związek ze skutkami zdarzeń w postaci katastrof i wypadków ratownictwo techniczne i ochrona przeciwpożarowa zajmują
szczególnie istotne miejsce w systemie bezpieczeństwa technicznego. Skuteczne prowadzenie działań ratowniczych wymaga odcięcia obszarów objętych
pożarem oraz usunięcia dymu z ciągów komunikacyjnych przeznaczonych
do ewakuacji osób ze stref zagrożenia (rys. 1.1.15).

Rys. 1.1.15. Oddymianie i napowietrzanie poprzez fasadę budynku oraz oddymianie klatki schodowej [16]

Zamykanie grodzi, otwieranie klap dymowych bądź okien wentylacyjnych realizowane jest z wykorzystaniem siłowników elektromechanicznych
[17–19]. Wykorzystywane w aktuatorach mechanizmy śrubowe, łańcuchowe
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i wrzecionowe umożliwiają skuteczne i szybkie pozycjonowanie efektora (klapy lub okna) w celu odprowadzenia powstałego dymu i gorącego powietrza
na zewnątrz płonącego budynku (rys. 1.1.16).

Rys. 1.1.16. Liniowy siłownik elektromechaniczny z przekładnią śrubową sterujący otwieraniem klapy
oddymiającej na dachu budynku

W celu zapewnienia wymaganej niezawodności, związanej z wykonywanymi funkcjami powstała koncepcja modelowego systemu do badań napędów
elektromechanicznych stosowanych w systemach przeciwpożarowych zarówno na poziomie prac rozwojowych, jak i certyfikacyjnych2.
Opracowana metodyka badań [20, 21], w odróżnieniu od obowiązujących
uregulowań prawnych [22], zakłada rejestrację charakterystyk roboczych on-line w czasie oddziaływania obciążenia termicznego (rys. 1.1.17). Jest to rozwiązanie zapewniające weryfikację obiektu badań w warunkach zbliżonych do
rzeczywistych warunków eksploatacji. Ocenie podlegają skok roboczy, pobór
prądu zasilania oraz towarzyszący im czas ruchu podczas otwierania i zamykania. Kryteria decydujące o dopuszczeniu napędu do zastosowania w systemach ochrony przeciwpożarowej dotyczą dopuszczalnych zmian trzech
parametrów:
–– czas ruchu (w obydwu kierunkach nie może ulec zmianie więcej niż 10%),
–– skok (zmiana nie więcej niż 5%),
–– pobór prądu (zmiana nie więcej niż +10% dla obydwu kierunków ruchu).

Zadanie badawcze nr V.1.1 pn. „Zaawansowane systemy i metody do badania oraz zwiększania
bezpieczeństwa ppoż. obiektów technicznych”.
2
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Podstawowym badaniem, jakiemu poddawany jest każdy typ siłownika
elektromechanicznego, jest sprawdzenie charakterystyki obciążeniowej. Element wykonawczy badanego siłownika powinien posiadać możliwość utrzymania stabilnej pozycji w skrajnych położeniach pod obciążeniem równym 1,3
obciążenia nominalnego. Istotnym parametrem decydującym o skuteczności
przebiegu akcji ratowniczej jest czas działania siłownika. W myśl obowiązujących przepisów siłownik powinien zapewnić czas pełnego wysuwu nie większy niż 60 s pod obciążeniem nominalnym.
W zależności od funkcji, jakie spełnia instalacja oddymiania pożarowego,
rozróżnia się dwa typy siłowników elektromechanicznych wynikające z przewidywanej częstotliwości używania napędów, a co za tym idzie – ich wymaganej trwałości. Siłowniki stosowane w instalacji oddymiania muszą bezawaryjnie wykonać 1000 cykli pracy, a siłowniki stosowane również w systemach
wentylacji 10 000 cykli otwórz–zamknij przy nominalnych parametrach zasilania oraz nominalnym obciążeniu.
Sprawdzenie parametrów
eksploatacyjnych
• skok
s
• czas działania
t
• zasilanie
U, I
Narażenia

Mechaniczne
Stałe
Cykliczne

Środowiskowe

Inne

Niska temp.
Wysoka temp.

Weryfikacja
• s < 5%
• t > 10%
• I > 10%
Rys. 1.1.17. Schemat wybranych procedur badań napędów elektromechanicznych

Zmienne napięcie
zasilania
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Odrębną grupą wymuszeń, jakim są poddawane siłowniki, są obciążenia
termiczne prowadzone w zakresie temperatur od -20°C do 75°C i wilgotności
względnej do 95%.
Podstawowym elementem opracowanego systemu badań napędów
stosowanych w technice oddymiania i wentylacji jest stanowisko badawcze
(rys. 1.1.18) [23–25]. Stanowisko pozwala na prowadzenie w zmiennych warunkach temperaturowych badań napędów, których elementy wykonawcze
realizują ruch liniowy lub obrotowy. Opracowane stanowisko umożliwia
znaczne rozszerzenie możliwości badawczych w stosunku do istniejących
rozwiązań ze względu na połączenie układów wymuszeń siłowych oraz termicznych w jednym kompaktowym urządzeniu ze zintegrowanym system
sterowania oraz akwizycji danych.

Rys. 1.1.18. Model stanowiska do badań napędów elektromechanicznych: 1 – rama, 2 – komora klimatyczna,
3 – część badawcza z systemem mocowania siłowników, 4 – część technologiczna (chłodnicza)
komory, 5 – moduł obciążania siłowników liniowych, 6 – moduł obciążania grawitacyjnego

Podstawowym modułem stanowiska służącym do zapewnienia stałych
warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność) towarzyszących
badaniu umieszczonego w jej wnętrzu obiektu – siłownika jest zamocowana na przestrzennej ramie komora termiczna. Wymiary komory wynikają
z największych wymiarów i skoków roboczych stosowanych w systemach

1. Systemy diagnostyki układów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa ...

33

przeciwpożarowych siłowników. Zamocowany w jej wnętrzu badany siłownik
wykonuje ruch roboczy w kierunku poziomym, a jego organ ruchomy (wrzeciono, łańcuch lub zębatka) wysuwa się podczas pracy poza komorę. W przypadku siłowników obrotowych ich pozioma oś obrotu przechodzi przez tylną
ścianę komory. Elementy mocowania stanowią regulowany, uniwersalny system pozwalający na zamocowanie dowolnego typu siłownika (rys. 1.1.19).
a) 					

b)

Rys. 1.1.19. System mocowania badanych siłowników liniowych (a) i obrotowych (b): 1 – przesuwny układ
portalowy, 2 – belka mocowania siłowników obrotowych

Pod względem funkcjonalnym komora została podzielona na dwie części
– badawczą i technologiczną – oddzielone od siebie ruchomymi przepustami
napędzanymi siłownikami liniowymi (rys. 1.1.20). W części technologicznej
następuje oziębianie powietrza do zadanej temperatury związanej z realizowaną procedurą badawczą.
a) 				

b)

Rys. 1.1.20. Widok modułów odpowiedzialnych za oziębianie (a) i ogrzewanie przestrzeni badawczej (b)
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Cyrkulacja powietrza pomiędzy częścią technologiczną i badawczą wymuszana jest wentylatorem zamocowanym bezpośrednio na chłodnicy. W razie konieczności ruch powietrza wewnątrz komory może być wspomagany
modułem cyrkulacji mocowanym w tylnej ścianie komory. Moduł składa się
z wentylatora promieniowego napędzanego silnikiem asynchronicznym zasilanym poprzez przemiennik częstotliwości. We wnętrzu przestrzeni badawczej
umieszczono wielosekcyjną nagrzewnicę oporową uruchamianą w przypadku
realizowania procedur badawczych wymagających wzrostu temperatury o zadanym gradiencie (od 0,5°C/min do 2°C/min).
Przepływ powietrza przez nagrzewnicę wymuszany jest wentylatorem
modułu cyrkulacji, powodując jednocześnie ujednorodnienie temperatury
w całej przestrzeni badawczej.
Konstrukcja badanych siłowników i sposób mocowania wymaga, aby
swobodne końce wrzeciona, zębatki lub łańcucha były prowadzone przez
osobny układ kinematyczny (rys. 1.1.21), który tworzą trzy wózki z liniowymi prowadnicami tocznymi modułu obciążania siłowników liniowych. Dwa
z nich sprzęgnięte przetwornikiem siły i połączone z organem roboczym
badanego siłownika pozwalają na wywieranie obciążenia pochodzącego od
modułu obciążenia grawitacyjnego. Trzeci wózek napędzany mechanizmem
śrubowym z serwonapędem pozwala na realizację obciążania statycznego ściskającego lub rozciągającego. Zastosowany magnetyczny przetwornik liniowy
pozwala na śledzenie ruchu siłownika w trakcie realizacji wszystkich procedur
a) 					

b)

Rys. 1.1.21. Widok modułów odpowiedzialnych za obciążanie siłowników liniowych (a) i obrotowych (b)
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badawczych. Konstrukcję nośną modułu tworzy sztywna, przestrzenna rama
umożliwiająca przenoszenie obciążeń mechanicznych, wewnątrz której zainstalowano elementy systemu kontrolno-pomiarowego.
W przypadku badania siłowników obrotowych organ roboczy siłownika
połączony jest z modułem obciążania siłowników obrotowych. Moduł realizujący zadane obciążenie mechaniczne (moment obrotowy) pozwala na połączenie dowolnego siłownika poprzez adapter zakładany na końcówkę wału.
W zależności od realizowanej procedury wał może być sprzęgnięty poprzez
rolkę z układem obciążania grawitacyjnego lub sprzęgło elektromagnetyczne
z serwonapędem. Zastosowany przetwornik obrotowo-impulsowy pozwala na
monitorowanie przebiegu ruchu obrotowego w funkcji czasu.
Zastosowanie układu obciążenia grawitacyjnego wynika z potrzeby zapewnienia stałości warunków obciążania podczas długotrwałych badań. W przypadku badania siłownika typu B przy czasie cyklu dochodzącym do 120 s wykonanie 10 000 cykli zajmuje ponad 280 godzin nieprzerwanej pracy. Badania
wytrzymałościowe polegające na obciążeniu siłownika siłą równą 130% nominalnego obciążenia prowadzone są z wykorzystaniem układu elektromechanicznego składającego się z mechanizmu śrubowego napędzanego serwosilnikiem.
Wyznaczaniu charakterystyk obciążeniowych towarzyszy ciągły pomiar
przemieszczenia modułów wykonawczych oraz siły lub momentu, jakie musi
pokonywać badany siłownik.
Weryfikacja systemu badań napędów elektromechanicznych
Przyjęta koncepcja systemu sterowania pozwala na autonomiczną pracę stanowiska bez konieczności używania komputera np. w trakcie długotrwałych badań wytrzymałościowych. Informacja na temat bieżącego stanu
realizowanej procedury badawczej przekazywana jest przez panel kontrolny
(rys. 1.1.22) zainstalowany na stanowisku badawczym.

Rys. 1.1.22. Widok panelu kontrolnego
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Dane wyświetlane na panelu mają charakter informacyjny, wszystkie
zmiany dotyczące parametrów badań mogą być dokonywane tylko poprzez
okna dialogowe opracowanej aplikacji komputerowej.
W procesie badawczym użytkownik po wprowadzeniu danych obiektu (rys. 1.1.23) ma możliwość sprawdzenia i zarejestrowania podstawowych
parametrów pracy napędu istotnych z punktu widzenia rodzaju przyszłego
zastosowania:
–– napięcie i prąd sterowania,
–– czas wysuwania i wsuwania,
–– skok,
–– siła nominalna.

Rys. 1.1.23. Okna podprogramu wprowadzania danych o badanym obiekcie

Parametry te zgodnie z opracowaną procedurą badań (podobnie jak
w przypadku osłon przeciwwietrznych) weryfikowane są po zakończeniu
każdej z prób polegającej na poddaniu siłownika określonemu narażeniu mechanicznemu lub środowiskowemu.
Rodzaj wymuszeń z parametrami wynikającymi z realizowanej procedury
wybierany jest za pośrednictwem kolejnego podprogramu (rys. 1.1.24). Program w trybie domyślnym proponuje wartości parametrów wybranej procedury badawczej, pozostawiając użytkownikowi ostateczną decyzję co do ich
wartości.
Zdefiniowane przez użytkownika parametry procedur badawczych realizowane są pod kontrolą sterownika PLC.
Badania funkcjonalne systemu (rys. 1.1.25) przeprowadzono zgodnie
z opracowanymi procedurami badawczymi na wytypowanych siłownikach
obrotowych i liniowych o zróżnicowanej budowie i działaniu stosowanych
w systemach wentylacji i oddymiania [26].
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Rys. 1.1.24. Okno podprogramu wprowadzania parametrów procedur badawczych
a) 				

b)

c)
Podstawowe parametry:
− obciążenie liniowe: do 5 kN
− obciążenie momentem obrotowym: do 30 Nm
− przemieszczenie w ruchu:
liniowym:
do 1,2 m
obrotowym:
do 270o
− temperatura badań: od –30o do +90oC
− zasilanie siłownika: elektrycznego 24 V, 230 V
		
pneumatycznego: do 1 MPa
− pomiar i rejestracja: siły lub momentu siły,
przemieszczenia, temperatury, wilgotności,
napięcia i prądu zasilania.
Rys. 1.1.25. System do badania siłowników elektromechanicznych opracowany i wykonany w ITeE – PIB
w Radomiu: a) stanowisko badawcze – widok ogólny, b) okno rejestracji parametrów pracy,
c) podstawowe parametry stanowiska

W zależności od typu oraz konstrukcji badanego aktuatora zastosowano odpowiadające rzeczywistemu charakterowi pracy utwierdzenie obiektu do ramy adaptacyjnego systemu mocowania w stanowisku badawczym
(rys. 1.1.26).
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W trakcie badań rejestrowano podstawowe parametry decydujące o możliwości zastosowania testowanych siłowników w systemach oddymiania, do
których należą: napięcie i natężenie prądu zasilania, przemieszczenie oraz
obciążenie organu roboczego w funkcji czasu (rys. 1.1.27).
a) 			

b) 		

c)

Rys. 1.1.26. Widok siłowników przygotowanych do badań w komorze termicznej stanowiska: a) wrzecionowy,
b) łańcuchowy, c) obrotowy
a) 			

b)

c)

Rys. 1.1.27. Charakterystyki pracy badanych siłowników: a) wrzecionowego, b) łańcuchowego, c) obrotowego
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Zdolność systemu do prowadzenia badań wpływu wymuszeń środowiskowych na parametry osiągane przez układy wykonawcze potwierdziły
serie badań przemysłowych liniowych napędów pneumatycznych [27] oraz
specjalizowanych napędów elektromechaniczncyh przeznaczonych do pracy
w szerokim zakresie temperatur [28] wynikających z wymagań stawianych
układom sterowania ruchem kolejowym.
***
Osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji obiektów technicznych dozorowanych za pośrednictwem złożonych
systemów wymaga stosowania komponentów spełniających zadane wymagania. Odnosi się to w jednakowym stopniu do komponentów odpowiedzialnych za monitorowanie obiektu (np. czujki dymu), jak i wykonywane funkcje mechaniczne (np. siłowniki uruchamiające klapy oddymiające). Trwałość
i niezawodność sensorycznych i wykonawczych układów jest nierozerwalnie
związana z szeroko rozumianymi warunkami środowiskowymi, w jakich są
eksploatowane. Wprowadzanie nowych rozwiązań charakteryzujących się
wysokim poziomem bezpieczeństwa wymaga prowadzenia badań laboratoryjnych i testowych zgodnie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi,
ze szczegółowym uwzględnieniem wymagań stawianych przez użytkownika
w symulowanych warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
Opracowany system do badań osłon przeciwwietrznych wyposażonych
w czujki dymu dowolnej konstrukcji pozwala na wybór rozwiązań spośród
istniejących dla określonego obiektu o znanej charakterystyce prędkości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych. Wybór, potwierdzony odpowiednimi badaniami, pozwoli na skuteczną ochronę obiektu, ograniczając do
minimum możliwość powstawania fałszywych alarmów.
Unikatowy w skali kraju system do badań napędów stosowanych w systemach oddymiania wentylacji umożliwiający prowadzenie ciągłej rejestracji
podstawowych parametrów pracy napędów elektromechanicznych stwarza
możliwości prowadzenia rozszerzonej, w stosunku do zdefiniowanej obowiązującymi przepisami, analizy wpływu wymuszeń (obciążenie, temperatura, wilgotność) na zachowanie obiektu w trakcie badań. Ze względu na zakres możliwych do odtwarzania zmiennych warunków w szerokim zakresie
temperatur oraz wilgotności stanowisko może być wykorzystywane także
do badań siłowników stosowanych w lotnictwie, transporcie morskim oraz
lądowym.
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1.2.

Systemy do badań bezpieczeństwa pojazdów
z wysoko położonym środkiem masy

Jednym z parametrów charakteryzujących właściwości trakcyjne pojazdu,
a w szczególności zdolność do dynamicznej jazdy na łukach drogi i w warunkach terenowych jest odległość środka jego masy od powierzchni jezdni. Wysoko położony środek masy wpływa niekorzystnie na bezpieczeństwo ruchu
pojazdu i może być przyczyną utraty stateczności (zarzucenie, przewrócenie
na bok) pod działaniem typowych wymuszeń występujących podczas jazdy. Wysoko położonym środkiem masy charakteryzują się głównie pojazdy
specjalne, takie jak cysterny do przewozu cieczy i materiałów sypkich, do
transportu betonu, dźwigi samochodowe, koparki. Należą do nich również
pojazdy wojskowe ze specjalnymi nadwoziami i opancerzeniem [1, 2] oraz
samochody straży pożarnej.
Bezpieczeństwo użytkowania tego rodzaju pojazdów wymaga oceny ich
właściwości ruchowych, szczególnie w ruchu krzywoliniowym i podczas jazdy terenowej. Stosuje się w nich specjalne systemy ograniczające niektóre parametry trakcyjne, np. maksymalną prędkość, ostrzegające przed niebezpiecznymi sytuacjami wynikającymi z nadmiernych przyspieszeń poprzecznych
oraz automatyczne układy stabilizacji toru jazdy. Kierowcy tych pojazdów
muszą posiadać odpowiednie doświadczenie i przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa.
Osobnym zagadnieniem mającym wpływ na położenie środka masy pojazdu jest rozmieszczenie ładunku na samochodzie ciężarowym. Niewłaściwe
rozmieszczenie ładunku może wpływać bardzo znacznie na położenie środka
masy pojazdu, a tym samym na jego bezpieczeństwo. W skrajnych przypadkach niewłaściwie zamocowany ładunek może przemieszczać się podczas
jazdy (np. ciecz w częściowo napełnionym zbiorniku), wywołując szczególne
zagrożenie dla stateczności ruchu i bezpieczeństwa.
Szczególnym przykładem takich pojazdów są samochody straży pożarnej.
Od ich bezpieczeństwa, mobilności i sprawności działania zależy bezpieczeństwo ratowników, osób ratowanych i skuteczność prowadzonych akcji.
Pojazdy straży pożarnej (rys. 1.2.1) jako głównej służby ratowniczej
wypełniają swoje zadania w czasie różnorodnych zdarzeń, sytuacji niebezpiecznych czy klęsk żywiołowych. Zatem powinny wykazywać bardzo dobre
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właściwości ruchowe nie tylko na drogach dobrej jakości, ale także drogach
zniszczonych lub zalanych wodą oraz bezpiecznie pokonywać niektóre przeszkody terenowe i drogowe.

Rys. 1.2.1. Samochód ratowniczo-gaśniczy i samochód z drabiną automatyczną

Zadania wykonywane przez pojazdy służb ratowniczych i gaśniczych
wskazują zakres wymagań względem ich konstrukcji i eksploatacji. Wśród
ważnych wymagań jest możliwość osiągania dużych przyspieszeń i prędkości
jazdy oraz wyższe niż przeciętne wartości prześwitu, dopuszczalnego przechyłu, zwrotności, a także mniejszy niż przeciętnie minimalny promień skrętu czy szerokość korytarza w ruchu krzywoliniowym i podczas zawracania
w ograniczonej przestrzeni [3, 4].
Do grupy pojazdów stanowiących główne wyposażenie służb ratowniczych należą samochody ratowniczo-gaśnicze, ratownictwa technicznego,
drabiny automatyczne i podnośniki pożarnicze. Pojazdy te, ze względu na
konstrukcję i wyposażenie, często charakteryzują się wysoko położonym środkiem masy. Są one budowane na bazie samochodów ciężarowych poprzez
dodanie specjalnego nadwozia i różnego rodzaju wyposażenia. Wiąże się to
często ze znacznym podniesieniem środka masy. Warto tu wymienić: zbiornik
wody o pojemności do 7 m3, pompę pożarniczą, sprzęt gaśniczy, narzędzia
ratownictwa technicznego, urządzenia ratownictwa wysokościowego, takie
jak drabiny automatyczne czy podnośniki z osprzętem hydraulicznym i sterującym.
W Polsce działa kilka firm zajmujących się zabudową nadwozi pojazdów specjalnych przeznaczonych dla służb ratowniczych. Ze względu na
ograniczony rynek i ograniczony potencjał firm produkcja ta ma charakter małoseryjny lub wręcz jednostkowy. Trudno z tak małej liczby bardzo
kosztownych pojazdów wydzielić kilka z nich do badań w niebezpiecznych
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sytuacjach drogowych prowadzonych w warunkach rzeczywistych, które
w przypadku pojazdów produkowanych wielkoseryjnie są podstawą oceny
ich bezpieczeństwa.
Procesy dynamiczne występujące podczas ruchu samochodów
i zagrożenia wynikające z wysokiego położenia środka masy
Podczas ruchu prostoliniowego i krzywoliniowego pojazdów kołowych
występują procesy, które mogą stanowić przyczynę lub źródło zagrożenia
bezpieczeństwa dla załogi oraz ruchu drogowego. Złożony, nieprzewidywalny i niepowtarzalny w ogólności charakter działań ratowniczych powoduje,
że trudno usystematyzować zagrożenia w kolejności ich wagi, znaczenia lub
prawdopodobieństwa wystąpienia. Biorąc pod uwagę zadania wykonywane
przez pojazdy ratownicze, szczególnie pojazdy z wysoko położonym środkiem masy, analizie poddano następujące procesy dynamiczne związane z ruchem samochodów [5–9]:
–– hamowanie i możliwość zarzucenia pojazdu,
–– jazda na łuku drogi,
–– pokonywanie skarp o dużym nachyleniu, rowów i nasypów oraz innych
nierówności terenowych,
–– omijanie nagle pojawiających się przeszkód w ruchu drogowym lub zmiana pasa ruchu.
W każdej z wymienionych sytuacji drogowych wysokie położenie środka
masy stwarza zagrożenia prowadzące do utraty stateczności (stabilności) ruchu, powodując zarzucenie lub wywrócenie pojazdu.
Wysokość położenia środka masy wpływa na dynamikę procesu zmian
nacisków kół na drogę podczas hamowania. Im wyżej jest położony środek
masy, tym większe jest odciążenie kół tylnych, co sprzyja wyczerpaniu ich
przyczepności do drogi. Zatem z tego powodu podczas hamowania dysponujemy mniejszą (niż w innych pojazdach) możliwością wytworzenia reakcji stycznych bocznych i już niewielka siła boczna spowodować może utratę
stateczności podczas hamowania. Z kolei zwykle występujący w pojazdach
niesymetryczny rozkład masy (naciski kół lewej i prawej strony pojazdu nie są
równe) podczas hamowania w prostoliniowym ruchu pojazdu stwarza zagrożenie zarzucania samochodu przy wysokim położeniu środka masy.
Podczas jazdy na łuku drogi siły boczne działające na pojazd mogą
spowodować jego zarzucenie lub wywrócenie. Możliwość uniknięcia tych
niebezpiecznych sytuacji zależy od właściwości samochodu i umiejętności
kierowcy.
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Analiza procesów zachodzących w ruchu krzywoliniowym i sił działających na pojazd pozwala wyznaczyć m.in. wartość prędkości, której nie należy
przekraczać podczas jazdy na łuku o określonym promieniu R. Na rys. 1.2.2
pokazano układ sił działających na pojazd poruszający się na łuku drogi. Proces jego wywracania zależy od wielu parametrów, m.in. od wysokości położenia środka masy hs i osi przechyłu poprzecznego hprz oraz charakterystyki
sztywności zawieszenia.

Rys. 1.2.2. Siły działające na pojazd na łuku drogi

Przyczyną wywrócenia się pojazdu na łuku drogi może być nie tylko działanie sił odśrodkowych, ale także napór wiatru bocznego, uderzenie boczne
(kolizja) lub oddziaływanie niesymetrycznie rozłożonych nierówności jezdni
o znacznej wysokości.
Pokonywanie skarp, rowów i nasypów oraz innych nierówności o znacznym nachyleniu może spowodować utratę stateczności podłużnej lub poprzecznej.
Przyjmując, że ruch odbywa się w warunkach dostatecznej siły przyczepności kół do drogi, ogólny warunek stateczności dla pojazdu dwuosiowego
można odnieść do reakcji normalnych na kołach jezdnych, a mianowicie:
–– utrata stateczności podłużnej pojazdu zachodzi po oderwaniu się kół osi
przedniej lub tylnej od drogi,
–– utrata kontaktu z drogą kół lewej lub prawej strony pojazdu może doprowadzić do jego bocznego wywrócenia (utrata stateczności poprzecznej).
Manewr ominięcia nagle pojawiającej się przeszkody jest tym trudniejszy do bezpiecznego wykonania, im wyżej jest położony środek masy pojazdu. Trudności z wykonaniem takiego manewru wynikają z faktu, że wartość
promienia toru ruchu R ulega ciągłym zmianom w czasie jego wykonywania
(rys. 1.2.3).
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W przykładowej sytuacji pokazanej na rysunku 1.2.3 odległość do pojawiającej się na pasie drogowym przeszkody może być krótsza niż długość
drogi zatrzymania samochodu. Zatem kierowca wykonuje szybki obrót koła
kierownicy, stosownie do zakresu koniecznej zmiany toru jazdy. Wówczas samochód z ruchu prostoliniowego przechodzi do krzywoliniowego, po łuku
o zmiennym promieniu R. Pojawia się przyspieszenie dośrodkowe, które jest
źródłem znacznej siły bezwładności.
a)
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Rys. 1.2.3. Manewr omijania przeszkody: a) przebieg zmian kąta obrotu koła kierownicy,
b) tor ruchu środka masy pojazdu

Na rysunku 1.2.3 czas tR jest czasem reakcji kierowcy, vo jest prędkością początkową manewru, δH jest kątem obrotu koła kierownicy, a R jest zmiennym promieniem
krzywizny toru jazdy samochodu.
Gwałtownie wykonywany manewr omijania przeszkody doprowadzić
może do zarzucenia lub wywrócenia pojazdu. Wysoko położony środek
masy powoduje, że wartości prędkości jazdy, przy której manewr ten można
wykonać bezpiecznie stają się niskie. Na nawierzchniach o obniżonej przyczepności zagrożeniem jest niebezpieczeństwo zarzucenia. Na nawierzchniach
o dobrej przyczepności, ale także na podłożach odkształcalnych i w obecności
znacznych nierówności podłoża wykonywanie gwałtownego manewru omijania może doprowadzić do wywrócenia samochodu. Identyczne rozważania
można odnieść do manewru gwałtownej zmiany pasa ruchu.
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Przedstawiona analiza procesów dynamicznych występujących podczas
ruchu pojazdów wskazuje na ich właściwości wywołujące zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Dotyczy to w szczególności pojazdów z wysoko położonym
środkiem masy. Identyfikacja tych procesów i możliwość ich opisu determinuje wykonywanie badań właściwości samochodów specjalnych decydujących
o ich bezpieczeństwie w ruchu.
Właściwości jezdne samochodów i metody ich badania
Wypadki pojazdów samochodowych są konsekwencją nieprawidłowego
funkcjonowania systemu kierowca-pojazd-otoczenie (K-P-O). W automatyce
system taki nazywa się układem regulacji, w którym samochód jest obiektem
regulacji, kierowca jest regulatorem, otoczenie zaś dostarcza sygnałów prowadzących i zakłócających. Statystyki wypadków jednoznacznie pokazują,
że najbardziej zawodnym elementem układu K-P-O jest człowiek. Jest jednak
oczywiste, że duża liczba nieprawidłowych zachowań kierowców powodujących powstawanie krytycznych sytuacji drogowych wynika z niedostosowania własności jezdnych pojazdu do umiejętności i zdolności psychofizycznych przeciętnego kierowcy. Dlatego też są prowadzone badania dynamiczne
pojazdów pozwalające na rozpoznanie własności jezdnych pojazdów samochodowych, jak również na rozpoznanie wpływu różnych danych masowych
i geometrycznych oraz wykorzystanych rozwiązań konstrukcyjnych zespołów
samochodu na jego własności jezdne [10, 11]. Badania tego rodzaju dały podstawy do utworzenia standardów ISO normalizujących techniki badawcze
własności jezdnych pojazdów samochodowych [12–15].
Własności jezdne pojazdu to zbiór charakterystyk opisujących jego reakcje
(odpowiedzi) na różnorodne wymuszenia wejściowe: wewnętrzne (pochodzące od układów sterowania pojazdem) oraz zewnętrzne (zakłócenia pochodzące od otoczenia pojazdu). Wielkości opisujące reakcje pojazdu są tak dobierane, aby pozwalały przewidywać zachowania układu kierowca-pojazd w czasie
wykonywania różnych manewrów jezdnych [16].
Samochód posiadający pożądane własności jezdne szybko i precyzyjnie
reaguje na ruchy elementów sterujących uruchamianych przez kierowcę, ale
jednocześnie słabo lub wcale nie reaguje na zakłócenia zewnętrzne. Ponadto
wytrącony z położenia równowagi szybko i samoczynnie powraca do położenia pierwotnego zadanego przez kierowcę. Dobre własności jezdne samochodu ułatwiają pracę kierowcy w czasie normalnej jazdy, ale przede wszystkim
pomagają w unikaniu i wychodzeniu z krytycznych sytuacji drogowych.
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Badania własności jezdnych samochodów obejmują większość manewrów, jakie wykonuje pojazd podczas normalnej eksploatacji1. Złożoność takich badań pozwoliła na wyodrębnienie czterech głównych sytuacji jezdnych:
–– jazda po łuku o stałym promieniu,
–– jazda podczas stanów przejściowych (przejście od jazdy po prostej do
jazdy po łuku i odwrotnie),
–– jazda po łuku o zmiennym promieniu,
–– jazda wzdłuż linii prostej.
W trakcie wykonywania poszczególnych testów badawczych zwykle są
mierzone i rejestrowane w funkcji czasu następujące wielkości, niezbędne do
oceny własności jezdnych badanego pojazdu:
–– przemieszczenie wzdłużne x i prędkość wzdłużna vx wybranego punktu
pojazdu względem powierzchni jezdni,
–– przemieszczenie poprzeczne y i prędkość poprzeczna vy wybranego punktu pojazdu względem powierzchni jezdni,
–– prędkość odchylania bryły nadwozia dψ/dt względem osi pionowej,
–– przyspieszenia nadwozia: wzdłużne ax, poprzeczne ay i pionowe az,
–– kąt przechyłu wzdłużnego θ i poprzecznego ϕ nadwozia względem jezdni,
–– ugięcia zawieszeń (przemieszczenia nadwozia względem ramy),
–– kąt obrotu koła kierownicy δH,
–– moment obrotowy na kole kierownicy MH,
–– prędkości obrotowe kół samochodu ωi,
–– siła nacisku na pedał hamulca.
Do badań własności jezdnych samochodów pożarniczych lub innych posiadających wysoko położony środek masy wybrano 3 testy.
Ustalona jazda po okręgu (ISO 14792) [12]
Test pozwala określić charakterystykę sterowności samochodu. Jeżeli kąt
obrotu koła kierownicy (lub promień okręgu) rośnie wraz ze wzrostem przyśpieszenia poprzecznego pojazdu, samochód jest podsterowny; jeżeli maleje,
samochód jest nadsterowny; a jeżeli pozostaje stały, samochód jest neutralny
pod względem sterowności.
Skokowy obrót koła kierownicy w czasie jazdy na wprost (ISO 14793) [13]
Test polega na szybkim obrocie kołem kierownicy o zadany kąt w czasie jazdy samochodu na wprost z ustaloną prędkością i przytrzymaniu w tej

1

Zadanie badawcze nr V.4.1 pn. „ Urządzenia do badań sprzętu i wyposażenia gaśniczego”.

50

Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych

pozycji. Test pokazuje zachowania pojazdu w stanach przejściowych. Na początku testu samochód porusza się ruchem prostoliniowym, a po wykonaniu
manewru ruchem krzywoliniowym po łuku o stałym promieniu.
Hamowanie w czasie jazdy po okręgu (ISO 14794) [14]
Głównym celem próby jest badanie efektu hamowania przy zachowaniu
toru ruchu samochodu na łuku drogi. Próba polega na rozpędzeniu samochodu do zadanej prędkości tak, aby osiągnął wymagalną wartość przyspieszenia
bocznego, a następnie zahamowaniu hamulcem zasadniczym lub retarderem.
Próba powinna być wykona dla jazdy w lewo, jak i w prawo.
Wybrane próby są często stosowane ze względu na prostotę wykonania,
jak również na możliwość uzyskania szerokiego zakresu informacji o własnościach badanych samochodów. Pozwalają bowiem wyznaczyć wartości
obiektywnych wielkości charakterystycznych opisujących własności jezdne
samochodu w ustalonych i w nieustalonych stanach ruchu.
Wykorzystanie opisanych testów i metod badań do oceny kierowalności
i stateczności pojazdów specjalnych stosowanych przez służby ratownicze pozwala na sprawdzenie ich bezpieczeństwa w warunkach dynamicznych.
Modułowy system pomiarowy do badania właściwości
jezdnych samochodów
W Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB opracowano modułowy, mechatroniczny system pomiarowy przeznaczony do oceny stateczności i kierowalności samochodów ciężarowych, w szczególności dedykowany do badania pojazdów pożarniczych lub innych z wysoko umieszczonym środkiem masy [17–19].
Głównym założeniem do budowy systemu była wielokierunkowa modułowość pozwalająca na badanie możliwie dużej grupy różnych pojazdów
wykorzystywanych w służbach ratowniczych i do innych zastosowań. Modułowość obejmuje następujące grupy zagadnień:
–– czujniki pomiarowe i generowane przez nie sygnały pozwalają na rejestrację
przebiegów czasowych wartości parametrów charakteryzujących wymuszenia działające na pojazd oraz jego reakcje w warunkach dynamicznych,
–– elastyczne programowanie układu pomiarowego i przebiegu cyklu pomiarowego pozwalają na dowolne konfigurowanie systemu pomiarowego
i sterowanie przebiegiem badania w sposób dostosowany do realizowanego testu oraz budowy badanego pojazdu,
–– możliwość wielowariantowej analizy wyników testu pozwalająca na
wieloparametrową ocenę zachowania badanego obiektu dzięki rejestracji
przebiegów wszystkich mierzonych wielkości przy wspólnej podstawie
czasowej i możliwości analizy ich wzajemnych zależności,
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możliwość opracowywania i przedstawiania wyników badań w postaci pozwalającej na ocenę badanego obiektu zgodnie z obowiązującymi normami.
W skład systemu weszło sześć układów pomiarowych wielkości fizycznych (rys. 1.2.4), których przebiegi dają informacje niezbędne do oceny właściwości jezdnych pojazdów [20–22].

6

5

układ pomiarowy przyspieszeń, prędkości
1 kątowych i przemieszczeń kątowych pojazdu
w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach
układ pomiarowy prędkości wzdłużnej
2 i poprzecznej pojazdu
układ pomiaru kąta obrotu i prędkości obrotowej
3 koła kierownicy oraz przykładanego
do niej momentu obrotowego

4 układ pomiaru siły nacisku na pedał hamulca
5 układ pomiaru prędkości obrotowej kół jezdnych
6 układ pomiaru ugięcia zawieszenia nadwozia

Rys. 1.2.4. Rozmieszczenie układów pomiarowych do rejestracji przebiegu parametrów ruchu pojazdu
na przykładzie samochodu ciężarowego
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Układ pomiarowy przyspieszeń, prędkości kątowych i kątów
przemieszczeń nadwozia pojazdu w trzech wzajemnie
prostopadłych kierunkach
W układzie wykorzystano czujnik Crossbow VG440 (rys. 1.2.5), który służy do pomiaru trzech składowych przemieszczeń kątowych, trzech prędkości
kątowych oraz trzech składowych przyspieszeń liniowych w prostokątnym
układzie współrzędnych związanym z pojazdem. Sygnały wyjściowe z tego
czujnika przesyłane są za pośrednictwem złącza szeregowego, interfejsu analogowego NAVDAC440 dostarczanego przez producenta i wzmacniacza dopasowującego.
a)					

b)

Rys. 1.2.5. Czujnik żyroskopowo-inercyjny VG440 zamocowany na elementach konstrukcyjnych nadwozia:
a) samochodu dostawczego, b) samochodu pożarniczego

Ze względu na dynamiczny charakter dokonywanych pomiarów oraz
dużą zmienność w czasie wartości mierzonych parametrów, czujnik jest sztywno łączony z nadwoziem, co pozwala na precyzyjną rejestrację wszystkich
przebiegów. Powinien on być umiejscowiony w pobliżu środka masy pojazdu
oraz zorientowany w taki sposób, by osie układów współrzędnych samochodu
i czujnika były równolegle.
Układ pomiarowy przemieszczenia wzdłużnego pojazdu, prędkości
wzdłużnej i poprzecznej
W układzie wykorzystano głowicę pomiarową Correvit 350-S (rys. 1.2.6),
która służy do pomiaru przemieszczenia wzdłużnego pojazdu, prędkości
wzdłużnej oraz prędkości poprzecznej wybranego punktu nadwozia samochodu. Sygnały pochodzące z głowicy przekazywane są do układu pomiarowego za pośrednictwem modułu wejść impulsowych oraz modułu sygnałów
analogowych.
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b)

Rys. 1.2.6. Głowica pomiarowa prędkości liniowej CORREVIT S-350 zamocowana na: a) nadwoziu samochodu
dostawczego, b) podwoziu samochodu pożarniczego

Głowica pozwala na pomiar prędkości pojazdu względem podłoża niezależnie od stanu współpracy kół jezdnych z nawierzchnią. Mierzone są dwie
składowe prędkości: prędkość wzdłużna – wzdłuż osi podłużnej pojazdu
i prędkość poprzeczna – w kierunku prostopadłym do osi wzdłużnej. Wymagane jest precyzyjne zamocowanie głowicy pomiarowej polegające na zapewnieniu równoległości osi czujnika i wzdłużnej osi symetrii pojazdu. Pomiar
składowych prędkości pozwala między innymi na analizę zależności kierunku
jazdy od położenia koła kierownicy. Czujnik CORREVIT S-350 wraz z oprogramowaniem producenta CeCalWinPro umożliwia dynamiczne pomiary
prędkości w zakresie od 0,5 do 250 km/h i kąta znoszenia do 40°.
Układ pomiaru kąta obrotu i prędkości obrotowej koła kierownicy
oraz przykładanego do niej momentu obrotowego
W układzie wykorzystano specjalne koło kierownicze MSW/S Corrsys
Datron (rys. 1.2.7), które wykorzystywane jest do pomiaru: kąta obrotu kierownicy, prędkości tego obrotu oraz momentu siły potrzebnego do obracania.
Do pomiaru kąta i prędkości obrotowej wykorzystywany jest moduł liczników
rewersyjnych układu pomiarowego AD_32, natomiast moment obrotowy mierzony jest za pośrednictwem modułu wejść analogowych.
Przebiegi parametrów mierzonych za pomocą głowicy stanowią zapis wymuszeń w ruchu pojazdu generowanych przez kierowcę. Prędkość obrotowa
i kąt skręcenia kierownicy odzwierciedlają działania sterujące, które powinny
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a)				

b)

Rys. 1.2.7. Głowica pomiarowa obrotu koła kierownicy i przykładanego do niej momentu siły: a) zamocowana na
kierownicy samochodu pożarniczego za pomocą specjalnego uchwytu, b) zamocowana bezpośrednio
na wale przekładni kierowniczej samochodu ciężarowego

wywoływać określone skutki w postaci odpowiedniej zmiany kierunku jazdy oraz bocznych przyspieszeń i przechyłów pojazdu rejestrowanych przez
inne czujniki. Głowica umożliwia pomiar momentu siły o wartości do 50 lub
250 Nm, prędkości obrotowej do 1000°/s i kąta obrotu w zakresie ±1250°.
Układ pomiaru siły nacisku na pedał hamulca
Do pomiaru siły nacisku na pedał hamulca wykorzystano tensometryczny
czujnik siły montowany na pedale (rys. 1.2.8), który jest podłączony za pośrednictwem wzmacniacza instrumentalnego i modułu wejść analogowych
do układu rejestrującego. Czujnik siły nacisku na pedał hamulca służy do
rejestrowania przebiegu w czasie wartości siły, z jaką kierowca uruchamia
a)					

b)

Rys. 1.2.8. Tensometryczny czujnik siły nacisku na pedał hamulca: a) w samochodzie ciężarowym,
b) w samochodzie pożarniczym

1. Systemy diagnostyki układów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa ...

55

układ hamulcowy. Pomiary umożliwiają ocenę reakcji pojazdu na zadziałanie układu hamulcowego przy różnych parametrach ruchu oraz identyfikację
zależności czasowych między działaniami kierowcy a ich skutkiem w postaci
opóźnienia ruchu wzdłużnego samochodu. Pomiary te są również niezbędne
do praktycznej oceny działania układów zabezpieczających przed poślizgiem
kół (ABS) i stabilizacji toru jazdy.
W systemie badawczym zastosowano tensometryczny przetwornik siły
o zakresie pomiarowym 1 kN w specjalnej obudowie przystosowanej do mocowania mechanicznego na pedale hamulca.
Układ pomiaru prędkości obrotowej kół jezdnych
Do pomiaru prędkości obrotowej kół jezdnych wykorzystano sygnały
impulsowe pochodzące z czujników przemieszczeń kątowych mocowanych
na kołach (rys. 1.2.9). Każde z kół jezdnych badanego pojazdu wyposażono
w enkoder do bezpośredniego pomiaru prędkości obrotowej. Jest ona zależna
nie tylko od prędkości jazdy, ale także od przykładanych momentów hamujących i napędowych, siły docisku do podłoża, działania układów stabilizacji
i poślizgów bocznych. Prędkość obrotowa poszczególnych kół stanowi ważną informację dotyczącą sposobu i skuteczności reagowania układu jezdnego
wspomaganego układami bezpieczeństwa na działania sterujące kierowcy
i zakłócenia zewnętrzne.
a)					

b)

Rys. 1.2.9. Enkoder do pomiaru prędkości obrotowej koła jezdnego: a) enkoder zamocowany na kole tylnym
(bliźniak) za pomocą współosiowej tarczy, b) sposób ustalenia enkodera na kole kierowanym
i prowadzenia przewodu sygnałowego z wykorzystaniem elastycznego wspornika
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W systemie pomiarowym przewidziano zastosowanie do ośmiu hermetycznych enkoderów inkrementalnych generujących 1000 impulsów na obrót,
odpornych na przyspieszenia i uderzenia. Do zainstalowania części obrotowej
enkoderów na kołach przewidziano specjalne tarcze mocowane na śrubach
trzymających obręcz na piaście, a do ustalenia obudowy względem nadwozia
elastyczne teleskopowe uchwyty (rys. 1.2.9).
Układ pomiaru ugięcia zawieszenia nadwozia
Do pomiaru ugięcia zawieszenia zastosowano indukcyjne czujniki przemieszczeń liniowych (rys. 1.2.10). Służą one do identyfikacji kątów przechyłu
nadwozia pod działaniem przyspieszeń bocznych i wzdłużnych. Przewidziano
zastosowanie czujników przy zawieszeniu każdego koła jezdnego, ponieważ
pochylenie całego nadwozia mierzone za pomocą czujnika żyroskopowego
nie daje informacji na temat warunków współpracy poszczególnych kół z nawierzchnią i nie uwzględnia podatności konstrukcji pojazdu na odkształcenia.

Rys. 1.2.10. Czujnik przemieszczeń liniowych zainstalowany w zawieszeniu samochodu ciężarowego

Zastosowanie czujników przemieszczeń liniowych przy każdym kole
umożliwia uzyskanie pełnej informacji o pracy zawieszenia pojazdu w warunkach działania wymuszeń dynamicznych. W systemie pomiarowym zastosowano czujniki o skoku 400 mm. Rozwiązania konstrukcyjne zawieszeń
samochodowych nie przewidują mocowaniu na nich dodatkowych elementów. Realizacja badań wymaga więc zastosowania indywidualnego sposobu
ich mocowania do każdego z badanych pojazdów. Przewidziano jednoczesne
wykorzystanie do 8 czujników przemieszczeń liniowych.
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Elektroniczny i informatyczny system integracji modułów
pomiarowych i obróbki wyników pomiarów
Podstawą oceny właściwości jezdnych badanego samochodu są zsynchronizowane w czasie przebiegi zmienności parametrów ruchu mierzonych przez
opisane układy pomiarowe w trakcie wykonywania określonych manewrów
drogowych. Jednoczesne wykorzystanie wszystkich czujników wymaga rejestrowania wartości około czterdziestu różnych sygnałów. Zadanie to spełnia
elektroniczny system integracji modułów pomiarowych, który pozwala na
podłączenie wszystkich niezbędnych dla wybranego testu czujników pomiarowych [23, 24]. Układ kondycjonuje i przetwarza do postaci cyfrowej sygnały
pierwotne z czujników pod nadzorem wewnętrznego komputera, który zarządza cyklem pomiarowym, archiwizuje wyniki pomiarów oraz umożliwia ich
wizualizację lub dalszą analizę.
Zastosowany w systemie modułowy układ pomiarowo-sterujący AD_32
pozwala bezpośrednio podłączyć wszystkie niezbędne dla wybranego testu
czujniki pomiarowe. Do układu dostarczane są sygnały pomiarowe w postaci
pierwotnej (np. impulsy TTL w przypadku czujnika Correvit-S). Dla wybranych typów czujników dostępne są odpowiednie wzmacniacze operacyjne
i filtry wejściowe.
Układ pomiarowo-sterujący (rys. 1.2.11) zawiera następujące elementy:
–– układ kontrolno-pomiarowy AD-32 zabudowany w kasecie, w której są
zainstalowane:
• jednopłytkowy komputer pomiarowy pracujący z systemem operacyjnym Windows XP Embedded i oprogramowaniem pomiarowym zapewniającym przygotowanie testu, sterowanie cyklem pomiarowym,
archiwizację wyników pomiarów oraz ich wstępną wizualizację,
• moduł sprzęgający komputer z kartami pomiarowymi,
• karty pomiarowe,
• złącza zainstalowane na płycie czołowej i tylnej przeznaczone do podłączenia przetworników pomiarowych,
–– kondycjonery sygnałów analogowych umożliwiające podłączenie sygnałów z przetworników analogowych,
–– monitor, klawiatura, mysz, które po podłączeniu do układu pomiarowego
AD_32 pozwalają na autonomiczną pracę systemu (opcja).
Praca z układem pomiarowym AD_32 możliwa jest bezpośrednio po
podłączeniu monitora, klawiatury i myszy lub dowolnego laptopa z system
operacyjnym Windows XP przez kabel sieciowy Ethernetu albo zdalnie przez
łącze radiowe Wi-Fi.
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a)				

b)

Rys. 1.2.11. Układ pomiarowo-sterujący AD_32: a) konfiguracja do pracy z wykorzystaniem łącza radiowego,
1 – kaseta układu AD_32, 2 – kondycjoner sygnałów analogowych, 3 – wejścia sygnałów
analogowych, 4 – wejścia sygnałów cyfrowych, 5 – antena radiowa Wi-Fi, b) układ zainstalowany
w kabinie samochodu pożarniczego

Układ pomiarowy AD_32 jest zasilany napięciem z sieci pokładowej pojazdu i obsługuje:
–– 32 kanały analogowe,
–– 12 kanałów cyfrowych przeznaczonych do podłączenia enkoderów,
–– 1 kanał cyfrowy przeznaczony do podłączenia enkodera inkrementalnego,
–– 8 linii wejściowych dwustanowych (poziom sygnału TTL),
–– 8 linii wyjściowych dwustanowych (poziom sygnału TTL).
Oprogramowanie pomiarowo-sterujące systemu [25] stanowi pakiet programów pracujących w środowisku Windows XP opracowanych specjalnie
dla opisanego układu pomiarowego. Podstawowe oprogramowanie składa się
z kilku modułów pozwalających między innymi na:
–– skalowanie kanałów analogowych i impulsowych,
–– zaprogramowanie i wykonanie dowolnej sekwencji cyklu pomiarowego,
a w szczególności ustalenie:
• częstotliwości próbkowania,
• czasu pomiaru,
• sekwencji próbkowania i wzmocnienia filtrów sygnałów pomiarowych,
• parametrów wizualizacji w czasie rzeczywistym na monitorze komputera i wyświetlaczu zewnętrznym,
• trybu sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnych poziomów sygnałów pomiarowych,

1. Systemy diagnostyki układów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa ...

––
––

59

prezentację wyników pomiarów i wstępną analizę poziomów mierzonych
sygnałów,
konwersję wyników pomiarów do postaci znakowej.

a)					 b)

Rys. 1.2.12. Przykładowe opcje oprogramowania pomiarowo-sterującego: a) przeglądanie wyników pomiarów,
b) analiza wyników pomiarów

W trakcie realizacji procesu pomiarowego na ekranie wyświetlana jest
w czasie rzeczywistym prędkość pojazdu oraz przebyta droga. Po zakończeniu
rejestracji prezentowane są w postaci graficznej wyniki wszystkich pomiarów. Opcja analizy wyników pomiaru (rys. 1.2.12a ) udostępnia narzędzia
pozwalające na szczegółowe przeglądanie wyników pomiaru pochodzących
z poszczególnych kanałów pomiarowych zarówno analogowych, jak i licznikowych. Możliwe jest wyświetlanie wybranych sygnałów pomiarowych spośród wszystkich zarejestrowanych (rys. 1.2.12b). Dostępny jest również filtr
dolnoprzepustowy o ustawianych parametrach filtracji. Wyniki pomiaru zapisywane są w postaci bajtowej, w zwięzłym oryginalnym formacie systemu.
W celu udostępnienia zbiorów pomiarowych dla typowych narzędzi systemu
Windows możliwa jest konwersja do postaci znakowej.
Dodatkowe, specjalistyczne oprogramowanie obejmuje analizę liczbową
i graficzną przeprowadzonych testów zgodnie z wymogami odpowiednich
norm dotyczących przeprowadzanych testów.
Mechaniczne moduły adaptacyjne i zapewniające
bezpieczeństwo badań
Podczas badań pojazdu opisane układy pomiarowe oraz integrujący
je układ elektroniczny muszą być na nim zainstalowane w sposób umożliwiający właściwą realizację pomiarów. Konstrukcje samochodów są bardzo
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zróżnicowane i słabo przystosowane do umieszczania na nich dodatkowych
elementów. Spowodowało to konieczność opracowania i wykonania specjalnych modułów adaptacyjnych pozwalających na zainstalowanie układów pomiarowych i regulację ich położenia. W niektórych przypadkach możliwe było
zastosowanie modułów uniwersalnych przystosowanych do większości samochodów, w innych zaś rozwiązaniach musiały być opracowane specjalistyczne
moduły dedykowane do konkretnego pojazdu [25, 26].
Przykładem rozwiązania uniwersalnego jest moduł mocowania czujników prędkości obrotowej kół jezdnych składający się z zespołu mocowania
czujnika (enkodera) na obracającym się kole z zachowaniem współosiowości
oraz zespołu pozycjonowania kątowego korpusu czujnika względem nadwozia (rys. 1.2.13).
Tarcza adaptacyjna (rys. 1.2.13a) może być zamocowana współosiowo
z kołem przykręcanym do piasty za pomocą 4 do 10 śrub rozmieszczonych
na dowolnej średnicy. Dobierana musi być tylko tuleja zaciskowa odpowiednio do rozmiaru nakrętki lub łba śruby mocującej koło. Inny rodzaj tarczy,
z zestawem otworów odpowiadających typowym mocowaniom kół jezdnych,
przedstawia fotografia na rys. 1.2.13b.
Moduł mocowania układu pomiarowego prędkości wzdłużnej i poprzecznej pojazdu za pomocą dwuosiowej głowicy pomiarowej Correvit S-350 składa się z dwóch zespołów: uniwersalnego uchwytu z przegubem kulowym,
a)						

b)

Rys. 1.2.13. Budowa zespołu mocowania czujnika (enkodera) na obracającym się kole: a) rozwiązanie
konstrukcyjne: 1 – enkoder, 2 – tarcza adaptacyjna, 3 – pręt zabierakowy, 4 – gniazdo nakrętki lub
łba śruby mocującej felgę, 5 – tuleja zaciskowa, 6 – fragment felgi; b) wykonane elementy
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który dzięki trzem stopniom swobody pozwala na pozycjonowanie głowicy
w układzie współrzędnych związanym z pojazdem oraz konstrukcji wsporczej przystosowanej do montażu na pojeździe. Rozwiązanie to widoczne jest
na fotografiach, na których głowica jest mocowana za pomocą przyssawek do
karoserii nadwozia (rys. 1.2.6a) lub za pomocą wspornika do ramy samochodu
pożarniczego (rys. 1.2.6b).
Do zamocowania głowicy układu pomiaru kąta obrotu i prędkości obrotowej koła kierownicy oraz przykładanego do niej momentu obrotowego
wykorzystano uniwersalny uchwyt zaciskany na kole kierownicy samochodu
(rys. 1.2.7a). Dzięki regulacji długości ramion pozwala on na zainstalowanie
głowicy na każdej kierownicy samochodowej. Mankamentem rozwiązania jest
podniesienie koła kierowniczego o około 180 mm w górę, co pomimo wykorzystania pełnego zakresu regulacji jej położenia utrudnia pracę kierowcy.
W jednym z badanych samochodów głowicę zamocowano bezpośrednio na
wale przekładni kierowniczej (rys. 1.2.7b). Było to możliwe dzięki temu, że
w kierownicy nie było żadnych elementów sterujących.
Do zamocowania czujników żyroskopowo-inercyjnych (rys. 1.2.5) i ugięcia zawieszenia (rys. 1.2.10) nie było możliwe wykonanie uniwersalnych modułów. Najwięcej trudności sprawiało zainstalowanie liniowych czujników
przemieszczeń w układach zawieszenia, gdzie praktycznie każda lokalizacja
czujnika wymagała opracowania dedykowanych uchwytów.
Opisane moduły adaptacyjne pozwoliły na zainstalowanie niezbędnego zestawu aparatury pomiarowej i przeprowadzenie badań następujących pojazdów:
–– samochód ciężarowy STAR 742,
–– samochody ratowniczo-gaśnicze (średni i ciężki) na podwoziu MAN,
–– samochód dostawczy Ford Transit,
–– doświadczalny bezzałogowy pojazd terenowy LEWIATAN.
Podczas badań drogowych pojazdy powinny osiągać parametry ruchu
(prędkość, przyspieszenie boczne) zbliżone do parametrów krytycznych stwarzających sytuacje niebezpieczne. W przypadku samochodów nieposiadających dodatkowych zabezpieczeń normy ograniczają wartości tych parametrów. W celu prowadzenia bezpiecznych badań z dużymi przyspieszeniami
bocznymi wykonano poprzeczną belkę podporową z bocznymi kołami jezdnymi (rys. 1.2.14), przystosowaną do montażu na samochodzie ciężarowym
posiadającym płaską powierzchnię ładunkową [25]. W opracowanej konstrukcji zastosowano regulację kąta przechyłu pojazdu do zetknięcia koła z jezdnią poprzez zmianę jego odległości od jezdni. Regulacja zapewnia również
możliwość wykorzystania modułu w samochodach z ramą umiejscowioną na
różnych wysokościach względem jezdni.
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Rys. 1.2.14. Wyposażenie samochodu ciężarowego STAR do badań drogowych: 1 − belka asekuracyjna z kołami
podporowymi, 2 − moduł modelowania położenia środka masy

Wykonano również moduł modelowania rozłożenia masy ładunku na samochodzie ciężarowym (rys. 1.2.14). Składa się on z czterech zbiorników na
wodę o pojemności 1 m3 każdy umieszczonych na powierzchni ładunkowej.
Zbiorniki są zabezpieczone przed przemieszczaniem względem nadwozia
przez konstrukcję stalową. Mogą być dowolnie napełniane wodą. Napełnienie
górnych zbiorników powoduje znaczne podniesienie środka masy, tylnych –
przesunięcie środka masy do tyłu samochodu itp.
Badania weryfikacyjne systemu pomiarowego
Badania weryfikacyjne zestawu aparatury oraz procedur badań właściwości jezdnych przeprowadzono w trakcie wybranych testów dynamicznych
dwóch samochodów pożarniczych i samochodu ciężarowego [27, 28]:
–– średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16,
–– ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32,
–– samochodu ciężarowego Star 742, który był wyposażony w podpory zabezpieczające przed przewróceniem i obciążony zbiornikami z wodą.
Badania dynamiczne wykonano dla trzech standardowych testów drogowych wykorzystywanych do oceny stateczności i kierowalności pojazdów
[12–15]:
–– jazdy po okręgu w warunkach ustalonych (stały kąt obrotu koła kierownicy),
–– skokowego obrotu koła kierownicy w czasie jazdy na wprost,
–– hamowania w czasie jazdy po okręgu.
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Badania przeprowadzono na torze badawczym, na suchym asfalcie,
w dobrych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze otoczenia równej
ok. 20°C.
Wyniki badań uzyskane w teście jazdy po okręgu w warunkach ustalonych
Testy jazdy po okręgu w warunkach ustalonych przeprowadzano metodą
stałego kąta obrotu koła kierownicy. Metoda polega na obróceniu koła kierownicy o zadany kąt i utrzymywaniu w tej pozycji przez kierowcę przez cały czas
trwania próby. Kierowca ruszał samochodem z miejsca i rozpoczynał bardzo
powolne przyspieszanie, aż do uzyskania maksymalnej prędkości możliwej do
osiągnięcia w warunkach próby. Zrealizowano próby jazdy w lewo i w prawo.
Wykresy (rys. 1.2.15 i 1.2.16) przedstawiają zależności promienia okręgu, po którym poruszały się samochody w teście jazdy po okręgu w prawo
i w lewo w warunkach ustalonych od przyspieszenia dośrodkowego. Informują one o korzystnej podsterowności lub niekorzystnej nadsterowności samochodu, bardzo istotnych dla bezpieczeństwa w ruchu na łukach drogi.
Obciążony samochód GBA 2,5/16 (rys. 1.2.15 i 1.2.16) wykazywał własności podsterowne, przy czym podsterowność samochodu była stosunkowo niewielka i malała wraz ze wzrostem przyspieszenia dośrodkowego. Samochód
nieobciążony wykazywał własności podsterowne, przy czym podsterowność
samochodu, dla małych przyspieszeń niewielka, szybko zwiększała się wraz
ze wzrostem przyspieszenia dośrodkowego.

1 – GBA 2,5/16 – obciążony
2 – GBA 2,5/16 – nieobciążony
3 – GCBA 5/32 – obciążony
4 – GCBA 5/32 – nieobciążony
5 – Star 742 – obciążony

Rys. 1.2.15. Wykres zależności promienia okręgu R, po którym poruszały się samochody w teście jazdy
po okręgu w prawo w warunkach ustalonych od przyspieszenia dośrodkowego ac
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1 – GBA 2,5/16 – obciążony
2 – GBA 2,5/16 – nieobciążony
3 – GCBA 5/32 – obciążony
4 – GCBA 5/32 – nieobciążony
5 – Star 742 	  – obciążony

Rys. 1.2.16. Wykres zależności promienia okręgu R, po którym poruszały się samochody w teście jazdy
po okręgu w lewo w warunkach ustalonych od przyspieszenia dośrodkowego ac

Samochód GCBA 5/32 w pełni obciążony w zakresie mniejszych przyspieszeń dośrodkowych, zarówno w czasie jazdy w lewo, jak i w prawo wykazywał własności podsterowne, jednak dla przyspieszeń większych od 2 m/s2
zaczął wykazywać własności neutralne, a nawet nadsterowne. W czasie jazdy
w lewo podsterowność samochodu, przy mniejszych przyspieszeniach dośrodkowych, była większa niż w czasie jazdy w prawo, jednak zmniejszała się
szybciej wraz ze wzrostem przyspieszenia. Samochód nieobciążony w zakresie przyspieszeń dośrodkowych do 3 m/s2, zarówno w czasie jazdy w lewo,
jak i w prawo wykazywał własności podsterowne, podsterowność jednak
zmniejszała się. Dla przyspieszeń większych od 3 m/s2 samochód zaczął wykazywać własności neutralne, a nawet nadsterowne.
W czasie badań samochodu Star 742 dla jazdy w lewo i jazdy w prawo
uzyskano przyspieszenie dośrodkowe wynoszące ok. 5 m/s2. W zakresie tych
przyspieszeń samochód zarówno w czasie jazdy w lewo, jak i w prawo wykazywał własności podsterowne.
Wyniki badań uzyskane w teście skokowego obrotu koła kierownicy
w czasie jazdy na wprost
Test skokowego obrotu koła kierownicy w czasie jazdy na wprost polega na szybkim obrocie kołem kierownicy o zadany kąt i przytrzymaniu
go w tym położeniu przez czas około 3 sekundy. Samochód bezpośrednio
przed obrotem koła kierownicy poruszał się na wprost z ustaloną prędkością
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ok. 50 km/h. Zadanie kierującego samochodem, po uzyskaniu prędkości
wzdłużnej, polegało na możliwie szybkim obrocie koła kierownicy o zadany
kąt i utrzymaniu ustalonej prędkości w czasie trwania próby.
Skręt w prawo

przyspieszenie poprzeczne ay

kąt obrotu koła kierownicy dH

Skręt w lewo

Ta – czas, w jakim przyspieszenie boczne pojazdu osiągnie 90% swej wartości ustalonej,
Tmaxb – czas pierwszego maksimum przyspieszenia poprzecznego.
Rys. 1.2.17. Zarejestrowane przebiegi parametrów ruchu obciążonego samochodu GBA 2,5/16 w funkcji czasu
w teście szybkiego obrotu kierownicy w lewo i w prawo w czasie jazdy na wprost

Z zarejestrowanych przebiegów parametrów ruchu pojazdów wyznaczono wartości wielkości charakterystycznych opisujących własności jezdne samochodu w realizowanym teście. Na (rys. 1.2.17) przedstawiono przykładowe
wyniki badań całkowicie obciążonego samochodu GBA 2,5/16 przy skręcie
w lewo i w prawo, a w (tab. 1.2.1) wybrane wielkości charakteryzujące właściwości jezdne badanych pojazdów.
Test pokazuje zachowanie pojazdu w stanach przejściowych. Na początku
testu samochód porusza się ruchem prostoliniowym, na końcu ruchem krzywoliniowym po łuku o stałym promieniu. W praktyce jako korzystne ocenia
się następujące wyniki testu:
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 ψ 
duże wartości współczynnika wzmocnienia prędkości odchylania 

 δ H  ss ,
krótki czas uzyskiwania pierwszego maksimum prędkości odchylania
Tψ max b,
Za niekorzystne uważa się zbyt duże wartości współczynników:
przewyższenia prędkości odchylania Uψ ,
przewyższenia przyspieszenia poprzecznego U a y .

Tabela 1.2.1. Wartości wielkości charakterystycznych opisujących właściwości jezdne badanych samochodów
w teście skokowego obrotu kołem kierownicy w czasie jazdy na wprost
GBA 2,5/16
obciążony

GCBA 5/32

nieobciążony

obciążony

Star 742

nieobciążony

obciążony

w lewo w prawo w lewo w prawo w lewo w prawo w lewo w prawo w lewo w prawo
 ψ 


 δ H  ss

0,257

0,250

0,253

0,266

-

0,239

0,232

0,222

0,233

0,162

Tψ max b [s]

0,8

0,9

0,8

0,75

-

1.8

1,4

1,35

1,45

0,75

Uψ

0,167

0,105

0,045

0,049

-

0,024

0,105

0,200

0,0

0,106

Uay

0,060

0,125

0,067

0,032

-

0,011

0,039

0,178

0,0

0,018

[1/s]

Wyniki badań uzyskane w teście hamowania w czasie jazdy po okręgu
Badanie polega na gwałtownym, bardzo intensywnym hamowaniu samochodu z wykorzystaniem hamulca zasadniczego, w chwili gdy samochód
porusza się po okręgu ze stałą prędkością. Zadanie kierującego samochodem
polegało na poruszaniu się ruchem jednostajnym po okręgu z zadaną prędkością i ze stałym kątem obrotu koła kierownicy oraz na rozpoczęciu gwałtownego hamowania trwającego aż do zatrzymania samochodu.
Wybrane wyniki badań samochodu Star 742 przedstawiono na rys. 1.2.18,
a wyznaczone wartości wielkości charakterystycznych dla testu zamieszczono
w tabeli 1.2.2.
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Tabela 1.2.2. Wartości wielkości charakterystycznych opisujących właściwości jezdne badanych samochodów
w teście hamowania podczas jazdy po okręgu
GBA 2,5/16
obciążony

GCBA 5/32

nieobciążony

obciążony

Star 742

nieobciążony

obciążony

w lewo w prawo w lewo w prawo w lewo w prawo w lewo w prawo w lewo w prawo
ΔΨmax [deg]

1,12

2,9

2,6

3,0

1,0

1,8

4,1

2,8

5,2

3,6

ΔΨtf [deg]

-1,38

-4,7

-3,82

4,5

-1,1

-2,4

-8,6

0,9

-8,8

8,5

Rys. 1.2.18. Zarejestrowane przebiegi parametrów ruchu obciążonego samochodu Star 742 w funkcji czasu
w teście hamowania podczas jazdy po okręgu w lewo i w prawo

Jak wynika z wykresów zamieszczonych na rysunku, w obydwu próbach
hamowanie było intensywne, gdyż średnie opóźnienie hamowania wynosiło
około 4 m/s2. W prezentowanym teście w wyniku hamowania w czasie ruchu po okręgu następuje zmiana zadanego toru ruchu samochodu. Samochód
ma tym lepsze własności jezdne, im mniejsze są odstępstwa rzeczywistego
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toru ruchu wywołanego hamowaniem od referencyjnego toru zadanego (tzn.
toru, po którym poruszałby się, gdyby hamowanie nie wystąpiło. Najbardziej
charakterystycznymi wielkościami (tab. 1.2.2) opisującymi własności jezdne
samochodu w tym teście są:
–– maksymalna wartość różnicy kąta odchylania i referencyjnego kąta odchylania ΔΨmax,
–– różnica kąta odchylania i referencyjnego kąta odchylania po zatrzymaniu
pojazdu ΔΨtf.
Najwyższe wartości tych parametrów otrzymano w badaniach samochodu Star 742, który nie jest wyposażony w ABS i w żadne systemy stabilizacji
toru jazdy.
***
Pojazdy specjalne wykorzystywane w Straży Pożarnej do działań gaśniczych i ratowniczych, pomimo często spotykanego niekorzystnego położenia
środka masy, powinny charakteryzować się dobrymi właściwościami jezdnymi. System do badań właściwości jezdnych, opracowany w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w ramach zadania badawczego „Urządzenia do badań
sprzętu i wyposażenia gaśniczego” w Programie Strategicznym „Innowacyjne
systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”,
składa się z czujników do pomiaru parametrów ruchu samochodu, układu
pomiarowo-sterującego, oprogramowania i metod realizacji testów drogowych. Pozwala na przeprowadzenie wybranych standardowych testów kierowalności i stateczności samochodu w sytuacjach drogowych zagrażających
bezpieczeństwu ruchu.
Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że opracowany system pomiarowy został pozytywnie zweryfikowany i pozwala mierzyć i rejestrować
przebiegi wielkości wskazanych w odpowiednich normach ISO oraz wyznaczać wartości wielkości charakterystycznych wykorzystywanych do oceny
kierowalności i stateczności ruchu samochodów. Wyniki testów potwierdzają
zdolność systemu do badania samochodów z wysoko położonym środkiem
ciężkości, w szczególności samochodów pożarniczych.
Opisany system badawczy dzięki modułowej budowie oraz możliwości
elastycznej konfiguracji w zakresie doboru czujników i modyfikacji oprogramowania może być wykorzystywany do badań właściwości jezdnych różnych
pojazdów i maszyn, w tym pojazdów specjalistycznych, np. ratowniczych,
których bezpieczeństwo jest uzależnione od ich reakcji na sygnały sterujące
i zakłócenia zewnętrzne występujące podczas ruchu.
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2

Systemy wspomagania energooszczędnej
eksploatacji budynków

Na świecie występuje stały wzrost zapotrzebowania i cen mediów (gaz,
woda, energia elektryczna, energia cieplna) wykorzystywanych w eksploatacji
budynków i do celów przemysłowych. Rosnące zapotrzebowanie na surowce
energetyczne spowodowane jest głównie wzrostem gospodarczym w państwach rozwijających się jak Chiny czy Indie. Inną przyczyną wzrostu cen jest
dążenie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, która jest efektem ubocznym
produkcji energii.
Poprawa standardów energetycznych jest możliwa przez ograniczanie
strat cieplnych budynku, zaś najważniejszym punktem w przypadku strat
cieplnych jest wentylacja. Pełni ona ogromną rolę, ponieważ wraz z powietrzem usuwanym z pomieszczeń tracone jest także ciepło. Na wentylację
może przypadać od 30 do 50% wszystkich strat w budynkach starych i wybudowanych w technologii tradycyjnej. W nowoczesnych budynkach o dobrej
izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych strumienie ciepła usuwane
z pomieszczeń przez wentylację mechaniczną wraz z wywiewanym powietrzem mogą stanowić nawet 60% całkowitych strat ciepła. Niezbędny poziom
wentylacji określa minimum mocy urządzeń grzewczych oraz zużycia energii
cieplnej niezależnie od stopnia docieplenia budynku. Oznacza to, że im budynek jest lepiej ocieplony, tym udział strat wentylacyjnych w bilansie cieplnym
jest większy.
Dążenie do obniżenia energochłonności budynków zarówno na etapie
ich budowy, jak i eksploatacji jest jednym z głównych kierunków działań
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badawczych i innowacyjnych w gospodarce światowej, a w szczególności europejskiej. Znajduje to odzwierciedlenie w przyjętych dyrektywach i realizowanych międzynarodowych programach rozwoju gospodarczego. Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2010/31/UE z 19 maja 2010 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa
członkowskie, aby od końca 2020 roku wszystkie nowo powstające budynki
były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Konieczność stosowania
w UE energooszczędnych technologii będzie w najbliższych latach – z racji
rosnących cen energii, jak i widocznych zmian klimatycznych – coraz większa.
W Polsce został utworzony nowy program priorytetowy NFOŚ i GW zatytułowany Efektywne wykorzystanie energii, którego celem jest oszczędność
energii i ograniczenie emisji CO2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć
poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowo budowanych
budynkach mieszkalnych. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania
inwestycji jest zastosowanie w instalacji wentylacyjnej wznoszonego budynku
wysokosprawnej sekcji odzysku ciepła.
Celem planu Unii Europejskiej dotyczącego strategicznych technologii
w energetyce (European Strategic Energy Technology Plan – SET-Plan) jest transformacja szeroko rozumianego systemu energetycznego – w zakresie wykorzystania źródeł, produkcji, przesyłu, handlu i konsumpcji energii. Program
promuje konkurencyjne, powszechnie dostępne i przyjazne środowisku technologie. W obszarze budownictwa wymagane jest między innymi obniżenie
energochłonności produkcji materiałów budowlanych i eksploatacji budynków oraz wprowadzenie nowych materiałów o innowacyjnych właściwościach
wspomagających energooszczędność.
Europejska Inicjatywa Budynków Efektywnych Energetycznie zarządzana
przez Komisję Europejską ma na celu opracowanie, wdrożenie i optymalizację
technologii dla budynków oraz zespołów budynków (osiedli), pozwalających
na znaczące obniżenie zużycia energii i produkcji gazów cieplarnianych (CO2).
Jej działania są uzgadniane ze Stowarzyszeniem Energy Efficient Buildings,
które opracowało mapę drogową inicjatywy EeB EI Roadmap stanowiącą podstawowy dokument programowy Inicjatywy. Program zakłada opracowanie
kompletnych, sparametryzowanych rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych gotowych do aplikacji w budynkach energooszczędnych wraz z danymi
potrzebnymi do ich projektowania i audytu energetycznego.
Przedstawione w rozdziale prace dotyczą projektowania, budowy i testowania inteligentnych systemów wspomagających energooszczędną eksploatację budynków i zapewniających bezpieczeństwo przebywających w nich osób.
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Uzyskane efekty zrealizowanych projektów są realnym wkładem w wizję zakładającą powstawanie inteligentnych budynków, osiedli i miast.
Obecnie w kraju nie funkcjonuje system atestacji bądź certyfikacji central
rekuperacyjnych, zatem informacje dotyczące sprawności urządzeń rekuperacyjnych zamieszczane przez producentów mają w większości przypadków
charakter deklaratywny, niepotwierdzany badaniami jednostki niezależnej.
Problemem jest również brak specjalistycznych stanowisk umożliwiających
badania rekuperatorów w warunkach odwzorowujących rzeczywiste warunki
eksploatacji. Dotychczasowe badania wyrywkowo prowadzone dla wybranych
parametrów w nielicznych laboratoriach nie dają miarodajnej informacji na
temat sprawności rekuperatora. Istnieje zatem potrzeba budowy pierwszego
w Polsce stanowiska badawczego umożliwiającego badanie charakterystyk
sprawnościowych rekuperatorów w sposób zgodny z obowiązującymi normami w zakresie rzeczywistych parametrów eksploatacji. Identyfikacja charakterystyk użytkowych powinna być możliwa z wykorzystaniem urządzeń
pozwalających na odtwarzanie warunków pracy w pełnym zakresie eksploatacji charakterystycznej dla klimatu polskiego. Udostępnianie charakterystyk
w dokumentacji technicznej i materiałach informacyjnych pozwala na poprawny dobór urządzeń do projektowanej instalacji i właściwą ocenę zapotrzebowania na energię.
Zastosowanie najnowocześniejszych technologii badawczych umożliwia
szybkie i skuteczne opracowywanie nowych innowacyjnych, wysokoprzetworzonych produktów w postaci zaawansowanych urządzeń umożliwiających
odzysk lub wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych przeznaczonych do
stosowania w budownictwie i instalacjach związanych.
Unikatowy system badania charakterystyk eksploatacyjnych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła jest niezbędnym elementem w pracach badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na rozwój energooszczędnej eksploatacji
budynków z zachowaniem wymagań dotyczących zapewnienia niezbędnego
bezpieczeństwa technicznego w obiektach wentylowanych.
Poruszane zagadnienia dotyczą również monitorowania i racjonalnej gospodarki energią oraz innymi mediami zarówno w eksploatowanych budynkach, jak i w procesach przemysłowych. Przy dynamicznych zmianach cen
wyłącznie firmy, które efektywnie monitorują i racjonalizują zużycie mediów
generujących jedne z kluczowych kosztów prowadzenia działalności, mogą
skutecznie wpływać na rynkową konkurencyjność. Dotyczy to takich mediów
jak energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, sprężone powietrze niezbędnych do prowadzenia procesów produkcyjnych. Monitoring zapewnia
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pozyskiwanie informacji o charakterystykach zużycia w ujęciu holistycznym,
jak również w poszczególnych oddziałach, halach, liniach produkcyjnych czy
w pojedynczych urządzeniach.
Obserwując na bieżąco zmiany wielkości zużywanych mediów oraz ponoszone koszty, można oceniać stan wykorzystania energii oraz budżetu, wykrywać wszelkie stany w poborze mediów odbiegające od normy i bezzwłocznie
reagować, minimalizując straty. Główne korzyści, jakie wynikają z prowadzenia procesów monitoringu to między innymi:
–– identyfikacja stref wewnątrz przedsiębiorstw lub obiektów budowlanych
generujących zakłócenia energetyczne
–– redukcja czasu potrzebnego do identyfikacji awarii i nieprawidłowo funkcjonujących urządzeń,
–– wyznaczanie obszarów generujących wysokie koszty ze względu na nadmierne zużycie mediów,
–– możliwość bardziej precyzyjnego wyznaczenia kosztów produkcji i eksploatacji w wybranym przedziale czasowym,
–– redukcja kosztów wynikających z niedostosowania zużycia mediów do
zawartych umów z ich dostawcami,
–– możliwość dostosowania produkcji i innej działalności do ilości zamówionej energii,
–– dostęp do informacji charakteryzujących stan zużycia mediów w czasie rzeczywistym oraz informacji historycznych (wyłączenia energii, awarie itd.),
–– poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw ze względu na możliwość
racjonalnego planowania produkcji.
Efektywna kontrola zużycia mediów jest kluczowym elementem planowania w sposób uwzględniający minimalizację kosztów.
Istotnym zadaniem systemów monitorowania i diagnozowania zużycia
mediów w procesach i obiektach technicznych jest zapewnienie im największej
możliwej efektywności pracy oraz racjonalna minimalizacja negatywnego oddziaływania na otoczenie, na które składają się ludzie, środowisko naturalne
i dobra cywilizacji. Obiektami tymi mogą być maszyny i urządzenia użytkowane w życiu codziennym, np. pojazdy, jak i złożone systemy technologiczne przeznaczone do wytwarzania innych obiektów i towarów, np. siłownie,
kopalnie czy rozbudowane produkcyjne linie technologiczne oraz budynki,
szczególnie przemysłowe i użyteczności publicznej.
Systemy pomiarowe powinny:
–– umożliwiać automatyczny odczyt danych pomiarowych i ich archiwizację
łącznie z opisem,
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automatyzować proces przetwarzania, zarządzania oraz korzystania z danych pomiarowych,
–– dostarczać pełnych informacji na temat zużycia energii, łącznie z kosztami emisji dwutlenku węgla, zdalnie (dane historyczne) lub lokalnie dla
klientów (dane w czasie rzeczywistym),
–– sprzyjać wzrostowi efektywności wytwarzania energii oraz zachęcać do
bardziej racjonalnego użytkowania zasobów energetycznych.
Uzyskanie sygnału elektrycznego jest warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym do utworzenia zintegrowanego systemu monitorowania zużycia mediów w budynku. Obecnie znacznie większą trudność stanowi ustalenie
jednolitej formy komunikacji między poszczególnymi urządzeniami pomiarowymi a miejscem zbierania danych.

2.1.

Metody oceny bezpieczeństwa technicznego
i środowiskowego w systemach wentylacji
z odzyskiem ciepła

Obecnie w skali europejskiej zużycie energii w budynkach na ogrzewanie,
klimatyzację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej sięga 40% całkowitego
zapotrzebowania i stanowi najwyższy udział spośród głównych sektorów gospodarki. Wywołuje przy tym około 36% emisji gazów cieplarnianych. Stąd
też jednym z głównych kierunków działań badawczych i innowacyjnych w gospodarce światowej, a w szczególności europejskiej jest dążenie do obniżenia
energochłonności budynków zarówno na etapie ich budowy, jak i eksploatacji.
Znajduje to odzwierciedlenie w przyjętych dyrektywach i realizowanych międzynarodowych programach rozwoju gospodarczego [1, 2].
Konieczność stosowania w UE energooszczędnych technologii będzie
w najbliższych latach – z racji rosnących cen energii, jak i coraz bardziej widocznych zmian klimatycznych – coraz większa.
W perspektywie kolejnych lat będą rosły standardy wobec nowego budownictwa. Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków od końca 2020 roku wszystkie nowe budynki powinny posiadać niemal zeroenergetyczny standard.
Jedną z metod znaczącego obniżania energochłonności budynku jest odzysk ciepła w układzie wentylacji [3, 4]. Pozwala ona na zmniejszenie zużycia
energii na ogrzewanie i klimatyzację. Polega na zastosowaniu centrali wentylacyjnej z rekuperatorem, w którym następuje wymiana ciepła między powietrzem usuwanym z budynku, a nawiewanym do jego wnętrza [5–7].
Efektywność energetyczna rekuperatora w świetle obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej [1], a także wymagań krajowych programów wspierających efektywność wykorzystania energii w nowo budowanych budynkach jest
zagadnieniem niezwykle istotnym zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak
i formalno-prawnym. Audyt energetyczny budynku obliguje do wprowadzenia niezależnego systemu kontroli świadectw charakterystyki energetycznej
oraz kontroli przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji, a następnie
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sporządzania sprawozdań z ww. kontroli i przeglądów. Każde z urządzeń
systemu domu energooszczędnego powinno posiadać odpowiednią charakterystykę energetyczną informującą o jego parametrach sprawnościowo-energetycznych. W polskich realiach rynkowych problemem jest wiarygodność deklaracji charakterystyk energetycznych zamieszczanych w dokumentacji przez
producentów i importerów. W kraju nie funkcjonuje system atestacji bądź
certyfikacji central rekuperacyjnych, zatem informacje dotyczące sprawności
urządzeń rekuperacyjnych zamieszczane przez producentów mają w większości przypadków charakter deklaratywny, niepotwierdzony badaniami jednostki niezależnej. Problemem jest także brak specjalistycznych stanowisk
umożliwiających badania rekuperatorów w warunkach odwzorowujących
rzeczywiste warunki eksploatacji. Dotychczasowe badania prowadzone wyrywkowo dla wybranych parametrów w nielicznych laboratoriach nie dawały
miarodajnej informacji na temat sprawności rekuperatora.
W Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu zbudowano,
w ramach zadania „Metody poprawy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego w systemach wentylacji” Programu Strategicznego „Innowacyjne
systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki",
stanowisko badawcze umożliwiające badanie charakterystyk sprawnościowych rekuperatorów w sposób zgodny z obowiązującymi normami w zakresie rzeczywistych parametrów eksploatacji [8–10]. W wyniku wdrożenia
rozwiązania uruchomiono badania efektywności odzysku ciepła i badania
przepływowe wymienników ciepła powietrze-powietrze przeznaczonych do
instalacji wentylacyjnych budynków oraz kompletnych central wentylacyjnych
zawierających takie wymienniki.
Odzysk ciepła w instalacji wentylacji mechanicznej
i jej bezpieczeństwo
W nowoczesnych budynkach o dobrej izolacyjności termicznej, wyposażonych w instalacje wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji, największymi
stratami energii cieplnej są strumienie ciepła usuwane z pomieszczeń wraz
z wywiewanym powietrzem. W przypadku budynków mieszkalnych mogą
one stanowić nawet 60% całkowitych strat ciepła [11]. Kluczową rolę w minimalizowaniu strat energetycznych związanych z wentylacją odgrywa wykorzystanie strumienia powietrza usuwanego w celu ogrzewania lub chłodzenia
powietrza dostarczanego do pomieszczeń – odzysk ciepła [6]. Różnicę temperatury powietrza zużytego i zewnętrznego wykorzystuje się do wymiany
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ciepła pomiędzy tymi dwoma strumieniami, instalując sekcję odzysku energii
cieplnej zawierającą wymiennik ciepła powietrze-powietrze (rys. 2.1.1). Mogą
one mieć następujące rozwiązania konstrukcyjne:
–– rekuperatory krzyżowo-płytowe, przeciwprądowo-płytowe, spiralne,
–– regeneratory obrotowe i nieobrotowe,
–– wymienniki z medium pośredniczącym.

Rys. 2.1.1. Schemat działania układu odzysku ciepła (strzałka pionowa ilustruje kierunek przepływu ciepła)

Całkowitą sprawność wymiany ciepła można określić jako stosunek strumienia ciepła odzyskiwanego w układzie do strumienia ciepła potencjalnie
możliwego do odzyskania:

ηc =
gdzie:

m 21
m 11
h21
h22
h11

–
–
–
–

m 21 ( h22 − h21 )
⋅100% [%] 		
m 11 ⋅ h11 − m 21 ⋅ h21

(1)

strumień masy powietrza wywiewanego z pomieszczenia [g/s],
strumień masy powietrza nawiewanego do pomieszczenia [g/s],
entalpia jednostkowa powietrza zewnętrznego [J/g],
entalpia jednostkowa powietrza nawiewanego do pomieszczenia
[J/g],
– entalpia jednostkowa powietrza wywiewanego z pomieszczenia
[J/g].
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Ze względów praktycznych do oceny sprawności wymiany ciepła zakłada
się równe masowe natężenia przepływu powietrza zewnętrznego i wywiewanego oraz wykorzystując łatwość pomiaru temperatury, korzysta się z pojęcia
temperaturowej sprawności odzysku ciepła:

			

ηt =

t22 − t21
⋅100% [%]
t11 − t21

(2)

gdzie: t11, t22, t21 – temperatura powietrza w kanałach [K] (rys. 2.1.1).
W przypadku odzysku jedynie ciepła jawnego temperaturowa sprawność odzysku ciepła w przybliżeniu odpowiada sprawności całkowitej. Gdy
odzyskiwane jest również ciepło utajone wynikające z wykraplania wilgoci
z powietrza, sprawność temperaturowa nie uwzględnia w pełni zachodzących
procesów i do oceny sprawności należy stosować pierwszą zależność. Stopień
odzysku wilgoci w układzie charakteryzuje sprawność wilgotnościową:

ηX =

x22 − x21
⋅100% [%]
x11 − x21

(3)

gdzie: x11, x22, x21 – wilgotność bezwzględna powietrza [g wody / kg suchego powietrza].
Najprostszymi w obsłudze, najtańszymi i najczęściej stosowanymi wymiennikami są rekuperatory płytowe i spiralne wykonane ze stali nierdzewnej,
aluminium lub z tworzyw sztucznych. Sprawność odzysku ciepła w rekuperatorze zależy od ukształtowania płyt, ich rozstawu, natężenia przepływu
powietrza, stosunku natężenia przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz od różnicy temperatury pomiędzy oboma strumieniami. W zależności od wartości tych parametrów sprawność odzysku ciepła może zmieniać się w szerokim zakresie. Podając wartość sprawności, należy zaznaczyć,
w jakich warunkach jest ona uzyskiwana.
Przy projektowaniu, ocenie i badaniu instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła należy, poszukując oszczędności związanych ze zmniejszeniem
zapotrzebowania na energię, pamiętać o bezpieczeństwie i potrzebie doprowadzenia właściwej ilości powietrza wentylacyjnego do obiektu. Bezpieczeństwo wentylacji w budynkach polega na zapewnieniu odpowiedniej wymiany
powietrza w pomieszczeniach w celu:
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doprowadzenia odpowiedniej ilości świeżego powietrza do oddychania
dla ludzi,
–– zapewnienia prawidłowego procesu spalania paliw w domowych urządzeniach gazowych,
–– usunięcia zanieczyszczeń gazowych oraz produktów przemiany materii,
–– odprowadzenia pary wodnej wytwarzanej w pomieszczeniach.
Nie można dopuszczać do zmniejszenia ilości powietrza wentylacyjnego
w celu uzyskania oszczędności energetycznych i ekonomicznych w zakresie
wentylacji, gdyż prawidłowa ilość powietrza jest konieczna dla zapewnienia
właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych.
W przypadku instalacji wentylacyjnych wykorzystujących rekuperacyjne wymienniki ciepła wpływ na sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo
wentylowanego obiektu, oprócz sprawności wymiennika, mają jego szczelność, opory przepływu powietrza i zjawisko zamarzania wykroplonej wilgoci przy ujemnych temperaturach powietrza zewnętrznego, powodujące
zmniejszenie strumienia powietrza wywiewanego lub całkowite zalodzenie
wymiennika. W celu zabezpieczenia wymiennika przed zamarzaniem wody
stosuje się odpowiednie sterowanie strumieniami powietrza lub nagrzewnice
elektryczne.
Poprawna praca centrali, sprawność odzysku ciepła i bezpieczeństwo instalacji wentylacyjnej w dużej mierze zależą od jej szczelności zewnętrznej
i wewnętrznej [12].
Szczelność zewnętrzna oznacza szczelność obudowy centrali i ma kluczowe znaczenie dla jakości powietrza nawiewanego. Stanowi wymóg przy
zastosowaniach central dla systemów wentylacyjnych o podwyższonych
wymogach higienicznych. Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem jest zasysanie niefiltrowanego powietrza z otoczenia do sekcji podciśnieniowych
centrali.
Szczelność wewnętrzna, o której decyduje w głównej mierze szczelność
wymiennika ciepła, zapobiega mieszaniu się powietrza zużytego z czystym
nawiewanym do pomieszczeń. Szczelny wymiennik pozwala pobierać powietrze zużyte, zanieczyszczone gazami czy produktami spalania i po odzyskaniu
z niego ciepła odprowadzić na zewnątrz, bez mieszania z powietrzem czystym
wchodzącym do pomieszczeń.
Złożona zależność sprawności wentylacyjnych wymienników ciepła od
ich budowy, parametrów konstrukcyjnych i warunków pracy oraz znaczący
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wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynków przeznaczonych do ciągłego przebywania ludzi sprawia, że przed dopuszczeniem ich do zastosowania
niezbędne jest przeprowadzanie badań sprawdzających zgodnie z normatywnymi zaleceniami [13, 14]. Dane techniczne podawane przez producentów
tych urządzeń, z powodu braku możliwości sprawdzenia, są często niepełne i dotyczą korzystnych warunków pracy, kiedy występują np. najwyższe
sprawności lub nie ma niebezpieczeństwa znacznego ograniczenia przepływu.
Badania rekuperatorów w całym zakresie warunków termicznych i uzyskanie
pełnych charakterystyk eksploatacyjnych wymagają zastosowania specjalnego układu badawczego odtwarzającego rzeczywiste parametry fizyczne ich
eksploatacji.
System pomiarowy do badania charakterystyk eksploatacyjnych
central wentylacyjnych
W Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu opracowano
i zbudowano w ramach zadania „Metody poprawy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego w systemach wentylacji” Programu Strategicznego
„Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki" układ badawczy składający się ze stabilnych źródeł strumieni
powietrza o parametrach klimatu zewnętrznego (również w czasie zimy) i klimatu panującego wewnątrz budynku oraz pozwalający na wywołanie w badanym obiekcie przepływów i procesów identycznych z występującymi podczas
rzeczywistej eksploatacji [8, 15].
Głównymi elementami systemu pomiarowego są dwie izolowane termicznie (100 mm pianki o izolacyjności 0,003 W/mK), szczelne komory (o wymiarach: długość = 4 m, wysokość = 2,4 m, głębokość = 2,4 m każda), których
zadaniem jest stabilizacja temperatury i wilgotności dwóch strumieni powietrza („wywiewane/usuwane” i „zewnętrzne/nawiewane”) w czasie trwania
serii pomiarowej. Schemat stanowiska pomiarowego przedstawiono na rysunku 2.1.2.
Zadaniem komory ZIMA jest uzyskanie stabilnych w czasie badań parametrów powietrza zewnętrznego dla warunków zimowych. Zapewnia osuszanie powietrza oraz jego ochłodzenie do temperatury t<–15°C wymaganych w standardowych procedurach [13, 14] oraz w razie potrzeby umożliwia
osiągnięcie -25°C przy ograniczonym przepływie przez rekuperator.
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Rys. 2.1.2. Schemat układu do badania rekuperatorów do odzysku ciepła w mechanicznych instalacjach
wentylacyjnych: VZ – strumień powietrza zewnętrznego, VL – strumień powietrza wywiewanego
z wentylowanego pomieszczenia; elementy wykonawcze: RH+ – nawilżacz, t- – układ ziębniczy,
t+ – nagrzewnica elektryczna, WK – wentylator kanałowy o regulowanej wydajności, K – kryza
o regulowanym przelocie, S – wymienna siatka wyrównująca strugę, czujniki pomiarowe: t – czujnik
temperatury powietrza, p – czujnik ciśnienia powietrza, Δp – czujnik różnicy ciśnień powietrza na
dyszy pomiarowej, RH – czujnik wilgotności względnej powietrza

––
––

––

––

––

––

Podstawowe parametry techniczne komory:
wlot powietrza z badanego wymiennika doprowadzony pomiędzy chłodnice powietrza,
przepustnica o wysokiej klasie szczelności wyposażona w siłownik o ciągłym sygnale sterującym, łączącą wnętrze komory w jej części wlotowej
z powietrzem otaczającym w celu zrównoważenia ciśnienia do ciśnienia
otoczenia,
dwie chłodnice wentylatorowe z bezpośrednim odparowaniem o wydajności chłodniczej 8 kW każda, stanowiące element systemu chłodniczego
z agregatem ziębniczym i własnym podukładem regulacji i sterowania
oraz możliwości ciągłej regulacji wydajności chłodniczej w zakresie od
25 do 100%,
nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 10 kW z wentylatorem o wydajności 3000 m3/h zamontowana w środkowej części komory z regulowaną w sposób ciągły mocą grzałek (0–100%),
nagrzewnice elektryczne, „wtórne” o mocy grzewczej 1 kW z wentylatorami
o wydajności 1000 m3/h każdy, z regulowaną w sposób ciągły mocą grzewczą w końcowej części komory; wentylatory wywołują poprzeczny i wirowy
ruch powietrza w celu homogenizacji i stabilizacji parametrów atmosfery,
przegrody „spiętrzające” pozwalające na uzyskanie homogeniczności parametrów powietrza na wylocie z komory.
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Zadaniem komory LATO jest uzyskanie stabilnych w czasie badań parametrów powietrza wewnętrznego, nawilżanie powietrza oraz jego podgrzewanie do warunków: +30°C przy 50% RH. W tym celu komora jest wyposażona
w następujące elementy:
–– wlot powietrza z badanego wymiennika doprowadzony w okolice wstępnej nagrzewnicy powietrza z wentylatorem o dużej wydajności,
–– nagrzewnica elektryczna o regulowanej mocy grzewczej 10 kW z wentylatorem o wydajności 3000 m3/h zamontowana w początkowej części
komory,
–– przepustnica o wysokiej klasie szczelności,
–– adiabatyczny nawilżacz wodny o specjalnej konstrukcji, z dwoma dyszami rezonansowymi zasilanymi sprężonym powietrzem i zamontowanymi
w środkowej części komory pozwalający na stabilną regulację wydajności
nawilżania w zakresie od 0,5 do 6 kg/h,
–– nagrzewnice elektryczne o mocy grzewczej 1 kW z wentylatorami zainstalowane w środkowej części komory w celu homogenizacji i stabilizacji
parametrów powietrza,
–– przegrody „spiętrzające” pozwalające na uzyskanie homogeniczności parametrów powietrza na wylocie.
Pomiędzy każdą z komór i wlotem do badanego wymiennika lub centrali wentylacyjnej z rekuperatorem znajdują się odcinki izolowanych cieplnie
przewodów wentylacyjnych z zainstalowanymi układami pomiarowymi parametrów fizycznych powietrza.
Wszystkie układy pomiarowe i sterowane układy wykonawcze są połączone z układem sterowania pracą systemu oraz zbierania i obróbki danych
pomiarowych, tak aby w sposób automatyczny mogły być realizowane następujące zadania podstawowe:
–– odczyt wskazań i weryfikacja pracy wszystkich czujników pomiarowych
w systemie,
–– sterowanie pracą układów i elementów wykonawczych (układ chłodniczy,
przepustnice, nagrzewnice, nawilżacz, wentylatory itd.),
–– niezależna stabilizacja strumieni, temperatur i wilgotności powietrza dopływającego do obu stron rekuperatora,
–– obliczanie i rejestracja wartości parametrów charakteryzujących badaną
centralę wentylacyjną.
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Na rysunku 2.1.3 przedstawiono wirtualny model stanowiska pomiarowego, a na rysunku 2.1.4 fotografię systemu podczas badań rekuperatora.

Rys. 2.1.3. Model wirtualny stanowiska badawczego

Rys. 2.1.4. Stanowisko pomiarowe do badania efektywności odzysku ciepła w rekuperatorach stosowanych
w układach wentylacyjnych opracowane i wykonane w ITeE – PIB w Radomiu: 1 – badany rekuperator,
2 – komora LATO, 3 – komora ZIMA, 4 – kanał powietrza zewnętrznego, 5 – kanał powietrza
usuwanego, 6 – kanał powietrza wywiewanego, 7 – kanał powietrza nawiewanego do pomieszczenia
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Przemiana
w nagrzewnicy
w komorze „LATO”

Przemiana
w rekuperatorze
po stronie powietrza
nawiewanego
Podgrzanie
w wentylatorze
kompensacyjnym
Podgrzanie
w nagrzewnicy
wtórnej („ZIMA”)
Podgrzanie
w nagrzewnicy
pierwotnej („ZIMA”)

Rys. 2.1.5. Wizualizacja przemian parametrów fizycznych powietrza w systemie badawczym za pomocą wykresu
Molliera

Szczególnym wyzwaniem projektowym była komora ZIMA, w której dolny zakres pracy wyznaczono na poziomie -25°C, co wiążę się z koniecznością
odszraniania parowników układu chłodzącego. W tym celu został zaprojektowany specjalny układ ziębienia składający się z dwóch chłodnic współpracujących z jednym agregatem, z regulowaną w sposób ciągły wydajnością.
Aby maksymalnie wytłumić skoki temperatury związane z koniecznością
wykonywanego naprzemiennie odszraniania chłodnic, zastosowano metodę
wielostopniowej kompensacji przechłodzenia powietrza w pierwszej sekcji
chłodnicy przez sterowane w sposób ciągły nagrzewnice elektryczne o możliwie niewielkiej stałej czasowej.
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Do doboru urządzeń wykorzystano wykres psychrometryczny Molliera.
Na rys. 2.1.5. przedstawiono typowe przemiany termodynamiczne powietrza
zachodzące w trakcie serii pomiarowej dla następujących (najbardziej niekorzystnych) parametrów powietrza wymaganych przez normy:
–– parametry powietrza wewnętrznego: + 20°C i 60% RH,
–– parametry powietrza zewnętrznego: - 15°C i 90% RH,
–– rekuperator płytowo-krzyżowy o współczynniku efektywności 40%.
W celu optymalizacji systemu oraz zapewnienia odpowiedniej obróbki
powietrza przepływającego przez każdą z komór na etapie projektowania
wykorzystano symulacje CFD [16–19]. Rozwiązano układ równań RANS
(Reynolds-Averaged Navier-Stokes) z modelem turbulencji k-epsilon. Jej celem było osiągnięcie homogenizacji przepływu w obszarze wylotu powietrza
z komory oraz zapewnienie efektywnego mieszania wpływających do komory
strumieni powietrza z powietrzem znajdującym się w okolicy wlotu. Sprawdzony został bilans energetyczny systemu w wymaganych warunkach pracy.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod obliczeniowych przyjęty układ
geometryczny komór pozwala na uniknięcie dużych gradientów temperatury
(rys. 2.1.6) oraz prędkości w polu przepływu powietrza w sekcjach wylotowych oraz kanałach zasilających badane urządzenia [20].

Rys. 2.1.6. Rozkład temperatury w komorze ZIMA w przekroju centralnym dla temperatury powietrza
wypływającego Tout = -20°C i temperatury powietrza dopływającego Tin = +4°C: A − w przypadku,
gdy pracuje dolny parowacz (górny realizuje proces odszraniania), B − w przypadku, gdy pracuje
górny parowacz (dolny realizuje proces odszraniania)

Cechą wyróżniającą system pomiarowy jest możliwość prowadzenia
badań przepływu ciepła w rzeczywistym komponencie budowlanym z jednoczesnym przepływem czynnika roboczego. Znane są instalacje i układy
badawcze do pomiarów strat ciepła, przenikalności oraz pojemności cieplnej elementów i fragmentów konstrukcji budowlanych, gdzie możliwe jest
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badanie izolacyjności materiałów i konstrukcji w warunkach ustalonych.
W przypadku elementów przepływowych wchodzących w skład instalacji
wentylacyjnych transport ciepła następuje zarówno przez przenikanie przez
przegrody, jak i wraz z przepływem czynnika, jakim jest powietrze. System
posiada możliwość stabilnego przygotowania strumienia powietrza ciepłego
(symulacja warunków panujących w pomieszczeniu) oraz chłodnego (symulacja atmosfery zewnętrznej) przez odpowiednio długi czas wynikający z konieczności stabilizacji termicznej układu.
Badania weryfikacyjne i modyfikacje systemu
Głównym celem badań weryfikacyjnych [21–23] systemu pomiarowego
było sprawdzenie możliwości realizacji testów zgodnych z normami [13, 14].
Zakładają one badania przy temperaturze powietrza zewnętrznego równej
od -15°C do +7°C, a powietrza wywiewanego od +15°C do +25°C. Niezależnie od testów standardowych system jest przeznaczony do wspomagania
prac badawczo-rozwojowych, w których badania powinny być realizowane
przy elastycznie i sprawnie regulowanych parametrach w możliwie szerokim
zakresie. W wyniku stwierdzonych niedogodności w regulacji temperatury
i wilgotności powietrza na wylotach z komór klimatyzacyjnych wyposażono
je w dodatkowe moduły:
–– w komorze LATO zainstalowano klimatyzator (rys. 2.1.7), który służy do
obniżania temperatury i wilgotności powietrza w obiegu w celu szybkiej
zmiany tych parametrów podczas badań przy dodatniej temperaturze powietrza zewnętrznego,
–– w komorze ZIMA zastosowano dodatkową nagrzewnicę kompensacyjną
w pobliżu parowników układu ziębniczego, która zabezpiecza go przed okresowym wyłączaniem powodującym duże wahania temperatury w komorze
widoczne jako niepożądane zmiany temperatury powietrza w czerpni.
Osobnym, złożonym zagadnieniem doskonalenia systemu była regulacja układu sterowania jego pracą. Uzyskanie stabilnych wartości regulowanych
parametrów wymagało optymalizacji parametrów pracy sterowników, odpowiedniego doboru przetworników pomiarowych oraz parametrów mediów zasilających układ. Przedmiotem prac były głównie układy regulacji i stabilizacji:
–– temperatury strumieni powietrza wpływającego do badanej centrali (dobór wartości progowych w kilkustopniowym układzie regulacji),
–– wydatku przepływającego powietrza określanego za pomocą spadku ciśnienia na dyszy pomiarowej,
–– wilgotności strumienia powietrza usuwanego z pomieszczenia za pomocą
periodycznie działającego nawilżacza.
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Rys. 2.1.7. Schemat udoskonalonego prototypowego stanowiska do badania wymienników do odzysku ciepła
wentylacyjnego

Jednym z niekorzystnych procesów zachodzących podczas pracy central
wentylacyjnych z odzyskiem ciepła przy niskich temperaturach zewnętrznych
jest zalodzenie wymiennika i ograniczenie przepływu powietrza. Ogrzane
i wilgotne powietrze usuwane z pomieszczenia ochładza się w wymienniku
z jednoczesnym wykropleniem pary wodnej. Przy ochłodzeniu poniżej 0°C
następuje zamarzanie wody i osadzanie lodu w kanalikach wymiennika, powodując ich zatykanie. W badaniach rekuperatora spiralnego prowadzonych
na stanowisku przy ujemnej temperaturze powietrza zewnętrznego (rys. 2.1.8)
widoczne jest stopniowe zmniejszanie przepływu, a następnie całkowite zalodzenie (zatkanie) wymiennika.

Rys. 2.1.8. Wyniki badania rekuperatora przy ujemnej temperaturze powietrza zewnętrznego:
A – przebiegi parametrów strumieni powietrza, B – zalodzony wymiennik ciepła, VL – strumień
powietrza usuwanego, VZ – strumień powietrza zewnętrznego, TU – temperatura pomieszczenia,
TW – temperatura powietrza wywiewanego, TCZ – temperatura zewnętrzna, TN – temperatura nawiewu
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Na wykresie (rys. 2.1.8A) zarejestrowano zmniejszanie się przepływu
powietrza usuwanego VL przy temperaturze powietrza wywiewanego TW
wynoszącej około -7°C. W takiej sytuacji automatyczny układ sterowania badanej centrali usiłuje ograniczyć strumień powietrza zewnętrznego VZ w celu
ogrzania wymiennika. W 14 minucie badania następuje wyłączenie wentylatora tłoczącego strumień VZ, co powoduje również zmniejszenie strumienia VL,
ponieważ cały obieg powietrza jest zamknięty we wspólnej objętości utworzonej przez komory, przewody wentylacyjne i badaną centralę.
W celu umożliwienia wykonania badań, w których układ sterowania centrali może dowolnie regulować wydajnością wentylatorów zgodnie funkcjami przewidzianymi przez producenta, w systemie wprowadzono następujące
zmiany:
–– rozdzielono strumienie powietrza VL i VZ, co pozwala na niezależną regulację ich wartości przez centralę,
–– zwiększono średnicę przewodów wentylacyjnych z 200 mm na 315 mm
oraz kryz pomiarowych strumieni VL i VZ, co zmniejszyło opór przepływu
powietrza w układzie.
Wprowadzone zmiany dały możliwość realizacji testów z dowolnym, niezależnym sterowaniem wydatkami wentylatorów centrali.
Pomiary zużycia energii stanowisk badawczych, dokonane w celu oszacowania kosztu testów, wykazały znaczny wzrost energochłonności sytemu po
wprowadzeniu opisanych zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Dokonano
analizy zmiany entalpii strumieni powietrza na wykresie Molliera dla przypadków zamkniętego obiegu powietrza i strumieni rozdzielonych (rys. 2.1.9a
i 2.1.9b) na przykładowych wynikach pomiarów.
Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono w tabeli 2.1.1. W przypadku zamkniętego obiegu powietrza sumaryczna zmiana entalpii wywołana
przez agregaty klimatyzacyjne zainstalowane w komorach układu badawczego wynosi 36,5 kJ/kg. Po rozdzieleniu obiegów powietrza, kiedy to skutek
przemian powietrza zachodzących w badanym rekuperatorze musi być całkowicie odwrócony w komorach klimatyzacyjnych, sumaryczna zmiana entalpii wywoływana w komorach wynosi 71,5 kJ/kg. Wiąże się to w oczywisty
sposób ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię zewnętrzną do zasilania układu badawczego i stanowi ograniczenie wydajności systemu przy
badaniach central o dużej wydajności energetycznej.
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a)		

b)			

c)

Rys. 2.1.9. Przemiany parametrów powietrza: a) w zamkniętym obiegu powietrza, b) z rozdzielonymi
strumieniami powietrza, c) z rekuperatorem kompensacyjnym,
parametry powietrza: CZ – czerpnia, N – nawiew do pomieszczenia, U – usuwane z pomieszczenia,
W – wylot na zewnątrz, przemiany:
w badanym rekuperatorze, w komorach ZIMA i LATO,
w rekuperatorze kompensacyjnym
Tabela 2.1.1. Zmiana entalpii h powietrza podczas przemian zachodzących w stanowisku badawczym [kJ/kg]
Z rekuperatorem kompensacyjnym

Zamknięty
obieg
powietrza

Rozdzielone
strumienie
powietrza

w rekuperatorze
kompensacyjnym

w komorach

komora LATO

hL

20,5

38,0

19,0

19,0

komora ZIMA

hZ

-16,0

-33,5

-19,5

-14,0

RAZEM

|hL|+|hZ|

36,5

71,5

38,5

33,0

W celu ograniczenia zużycia energii podczas badań i zachowania możliwości testowania wymienników ciepła o możliwie dużej wydajności w obiegu
powietrza zastosowano dodatkowy rekuperator kompensacyjny (rys. 2.1.7).
Jego rolę pełni regenerator rotacyjny zainstalowany na kanałach odprowadzających powietrze z badanej centrali do komór klimatyzacyjnych. Następuje
w nim wymiana ciepła między strumieniami powietrza powracającego do komór, jak przedstawia wykres Molliera (rys. 2.1.9c). Daje to efekt energetyczny
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w postaci sumarycznej zmiany entalpii o 38,5 kJ/kg w rekuperatorze wymagającym niewielkiego zasilania wywołującego ruch rotora, dzięki czemu przemiany w komorach ograniczają się do 33 kJ/kg.
Rzeczywiste zapotrzebowanie na energię elektryczną do zasilania stanowiska zależy głównie od różnicy temperatur powietrza zewnętrznego i usuwanego z pomieszczenia oraz od strumienia powietrza przepływającego przez
badaną centralę i jej sprawności. W trakcie badań, których wyniki przedstawiono na rysunku 2.1.9 temperatura zewnętrzna wynosiła -5°C, a powietrza
usuwanego +20°C. Przy przepływie przez badaną centralę wynoszącym
800 m3/h, zaoszczędzona moc potrzebna na przemiany zachodzące w rekuperatorze kompensacyjnym wynosi około 10 kW.
Opisane modyfikacje pozwoliły na doprowadzenie systemu do docelowego stanu technicznego umożliwiającego wykonanie standardowych testów
przewidzianych w przepisach normatywnych oraz badań przy dowolnie regulowanych parametrach powietrza w zakresie od -5°C do +10°C dla powietrza
zewnętrznego, od +10°C do +30°C dla powietrza usuwanego z pomieszczenia
i wilgotności względnej wynoszącej od kilku do 70% w zależności od wymaganej temperatury.
Stanowisko do badania szczelności rekuperatorów
Miarą szczelności centrali wentylacyjnej jest wartość przecieku powietrza
między obudową a otoczeniem lub między komorami centrali. Szczelność jest
wyrażana jako strumień masy przecieku w jednostkach [kg/s] pozwalających
na porównanie z nominalnym strumieniem masy powietrza badanego urządzenia deklarowanym przez wytwórcę. Stosunek tych wartości po porównaniu ze standardowymi wymaganiami stanowi podstawę do dopuszczenia
urządzenia do zastosowania w instalacji wentylacyjnej oraz określenia klasy
szczelności, niezwykle istotnej przy kwalifikacji do zastosowań specjalnych,
np. w przemyśle farmaceutycznym.
Badanie szczelności jest przeprowadzane w pierwszej kolejności, przed
podjęciem testów określających sprawność temperaturową i sprawność odzysku wilgoci. Badanie sprawności nieszczelnej centrali mija się z celem,
ponieważ występujące przecieki istotnie wpływają na wyniki pomiarów,
uniemożliwiając identyfikację rzeczywistych procesów termodynamicznych
zachodzących w rekuperatorze. Sposób badania szczelności oraz ogólny schemat układu pomiarowego określają normy [13, 14].
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badana centrala
zawory trójdrogowe
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tłoczonego

czujnik
ciśnienia

p > 0 Pa
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by-pass

strona powietrza
zasysanego
gazomierz
Rys. 2.1.10. Schemat układu do badania szczelności zewnętrznej central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

Badanie przecieku zewnętrznego jest wykonywane w układzie, którego
schemat przedstawiono na rys. 2.1.10. Po jednej stronie powietrza zasysanego
i tłoczonego jest przyłączony przyrząd do pomiaru ciśnienia, z drugiej zaś
wentylator, którego zadaniem jest wywołanie różnicy ciśnienia między wnętrzem obudowy a otoczeniem. Między wentylatorem a centralą znajduje się
miernik do pomiaru wartości przecieku. Na schemacie (rys. 2.1.10) uwzględniono dodatkowy by-pass zabezpieczający przepływomierz przed uszkodzeniem podczas wstępnych regulacji parametrów badania.
Przeciek zewnętrzny jest mierzony przy różnicy ciśnienia wynoszącego
400 Pa osobno dla nadciśnienia i podciśnienia. W przypadku urządzeń przeznaczonych do stosowania w instalacjach o ciśnieniu statycznym 250 Pa lub
mniejszym pomiaru dokonuje się przy ciśnieniu 250 Pa. Zmierzone strumienie
masy przecieków przelicza się jako procent nominalnego przepływu powietrza centrali. W czasie pomiarów gęstość powietrza powinna wynosić od 1,16
do 1,24 kg/m3.
Przeciek wewnętrzny powietrza tłoczonego, czyli przeciek ze strony powietrza usuwanego z budynku do powietrza świeżego jest mierzony w układzie przedstawionym na rysunku. 2.1.11. Po stronie powietrza tłoczonego
jest utrzymywane nadciśnienie równe 250 Pa lub 100 Pa dla urządzeń przeznaczonych do instalacji o ciśnieniu statycznym 250 Pa. Po stronie powietrza
zasysanego wentylator wyciągowy utrzymuje ciśnienie równe 0 Pa. Miernik
przepływu umieszczony między stroną powietrza zasysanego a wentylatorem
określa wartość przecieku. Wynik badania przedstawiany jest jako procent
nominalnego przepływu centrali.
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Rys. 2.1.11. Schemat układu do badania szczelności wewnętrznej central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

Metodę stosuje się do central zawierających wymienniki ciepła w postaci
rekuperatorów lub wykorzystujące czynnik pośredniczący w wymianie ciepła,
np. ciecz. Nie stosuje się jej do pomiaru szczelności wewnętrznej regeneratorów posiadających najczęściej ruchome zasobniki energii, które zawsze mają
nieszczelności wynikające z konstrukcji i zasady działania.
Stanowisko zaprojektowano w formie osobnego, mobilnego modułu stanowiącego element systemu do badania efektywności odzysku ciepła i wilgoci w centralach wentylacyjnych [12]. Za takim rozwiązaniem przemawiała
możliwość usprawnienia i integracji badań z wykorzystaniem istniejących
torów pomiarowych ciśnienia, układów automatycznego sterowania wydajnością wentylatorów i elektronicznych systemów sterujących pracą stanowiska
z oprogramowaniem. Widok stanowiska przedstawia fotografia (rys. 2.1.12).
Może ono być przyłączane do badanego obiektu wolnostojącego lub zamontowanego w instalacji do badania sprawności odzysku ciepła. Szczelne łączenie
z badaną centralą jest realizowane za pomocą standardowych złączy wentylacyjnych dodatkowo doszczelnianych.
Gazomierz w układzie badawczym pełni rolę dokładnego miernika
przepływu. Zastosowano przemysłowy gazomierz miechowy G25 o zakresie pomiarowym od 0,25 do 40 m3/h i klasie dokładności 1,5. Pierwsza rolka
bębenkowa mechanicznego liczydła gazomierza posiada magnes impulsowy,
który współpracuje z kontaktronowym nadajnikiem impulsów elektrycznych
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o rozdzielczości 0,1 m3/imp. Impulsy są zliczane przez rejestrator MacR2, który standardowo jest wykorzystywany do zliczania objętości przepływającego
medium. Wyniki pomiaru przepływu są prezentowane na ekranie rejestratora
i transmitowane do systemu pomiarowego.

Rys. 2.1.12. Stanowisko do badania szczelności central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła: 1 – badana centrala,
2 – gazomierz, 3 – rejestrator impulsów, 4 – wentylatory, 5 – komputer sterujący, 6 – monitor, w tle
instalacja do badania sprawności odzysku ciepła

Wentylatory służą do wywołania zadanej różnicy ciśnienia pomiędzy
wnętrzem obudowy badanej centrali a otoczeniem. Pierwszy generuje nadciśnienie w całej obudowie podczas badania szczelności zewnętrznej lub po
stronie powietrza tłoczonego przy badaniu szczelności wewnętrznej. Drugi
wywołuje podciśnienie w obu badaniach zgodnie ze schematami przedstawionymi na rys. 2.1.10 i 2.1.11.
Procedury badań central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
i przykładowe wyniki pomiarów
Badania central wentylacyjnych są prowadzone zgodnie ze znormalizowanymi procedurami [13, 14]. Obie normy zakładają w pierwszej kolejności
badanie szczelności wewnętrznej i zewnętrznej centrali.
Badanie szczelności rozpoczyna się od właściwego, szczelnego połączenia przewodów stanowiska z przyłączami centrali. W programie sterującym
wprowadzana jest wartość przepływu nominalnego i deklarowany jest rodzaj
testu. Następnie uruchamia się wentylatory, wprowadzając wartość prędkości obrotowej, a odpowiadającą jej wartość ciśnienia odczytuje się na ekranie
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(rys. 2.1.13). Po ustabilizowaniu wartości ciśnienia następuje start próbny i rozpoczyna się rejestracja na diagramie wartości mierzonego przecieku. Wartość
dopuszczalna powinna być mniejsza od wyliczonej przez program, równej 3%
przepływu nominalnego. Po zakończeniu próby program zapisuje wynik pomiaru przecieku w m3/h, w kg/s oraz jako procent przepływu nominalnego.
				

b)

a)

Rys. 2.1.13. Ekrany programu sterującego przebiegiem badań: a) pomiar przecieku zewnętrznego przy
nadciśnieniu, b) pomiar przecieku zewnętrznego przy podciśnieniu

Badanie przecieku wewnętrznego wymaga ustabilizowania wartości
nadciśnienia i podciśnienia wywoływanych przez dwa osobne wentylatory,
jak przedstawiono na ekranie (rys. 2.1.14a). Zakończenie pomiaru przecieku
wewnętrznego powoduje dodanie kolejnego wyniku dopełniającego procedurę kontroli szczelności centrali. Przykładowe wyniki pomiarów przecieków
centrali z wymiennikiem spiralnym o nominalnym przepływie 450 m3/h zamieszczono w tabeli 2.1.2.
Zarejestrowany wykres wywołanej celowo skokowej zmiany wartości
przecieku zewnętrznego pokazano na rysunku 2.1.14b. Z wykresu wynika, że
układ pomiarowy wykorzystujący gazomierz i rejestrator impulsów wymaga
odpowiednio długiego czasu na ustabilizowanie wskazań, w szczególności
przy małym przepływie, co wynika z okresowej emisji impulsów przez mechaniczne liczydło gazomierza.
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a)						b)

Rys. 2.1.14. Ekrany programu sterującego przebiegiem badań: a) pomiar przecieku wewnętrznego, b) wynik
rejestracji skokowej zmiany przecieku zewnętrznego

Tabela 2.1.2. Wyniki pomiarów szczelności centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła o nominalnym przepływie
powietrza qmn= 450 m3/h (0,15 kg/s)*
Ciśnienie
próbne
[Pa]

Wartość
przecieku
[m3/h]

Wartość
przecieku*
[kg/s]

Przeciek
[% q mn]

szczelność zewnętrzna

400

3,4

1,13·10-3

0,75

szczelność zewnętrzna

-400

3,5

1,17·10-3

0,78

szczelność wewnętrzna

250

4,2

1,40·10-3

0,93

* przyjęto gęstość powietrza równą 1,2 kg/m3.

Stanowisko do badania szczelności oraz opisane procedury mogą być wykorzystywane do prac badawczo-rozwojowych w zakresie testowania szczelności obudów, wymienników ciepła lub innych modułów konstrukcyjnych
wchodzących w skład urządzeń wentylacyjnych. W badaniach tego rodzaju
należy jednak zwrócić szczególną uwagę na wymagany czas stabilizacji warunków przepływu powietrza przez istniejące nieszczelności oraz stabilizacji
wskazań wartości przecieku wskazywanej przez układ pomiarowy.
Centrale wentylacyjne spełniające wymagania szczelności są poddawane
badaniom sprawności temperaturowej i wilgotnościowej dla następujących
parametrów powietrza:
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w przypadku normy PN-EN 308 parametry powietrza usuwanego z pomieszczenia to temperatura równa 25°C oraz wilgotność względna 28%,
a temperatura powietrza czerpanego z zewnątrz 5°C,
–– w przypadku normy PN-EN 13141-7 parametry powietrza usuwanego
z pomieszczenia to temperatura 20°C i wilgotność względna 37%, natomiast z zewnątrz czerpane jest powietrze o temperaturze 7°C.
Dodatkowo przeprowadza się badanie w zimnym klimacie trwające co
najmniej 6 godzin dla następujących parametrów powietrza:
–– parametry powietrza usuwanego z pomieszczenia − temperatura równa
15°C oraz wilgotność względna 55%, a temperatura powietrza czerpanego
z zewnątrz -15°C.
Urządzenie poddawane badaniu łączy się szczelnie z rurami pomiarowymi i przewodami wentylacyjnymi stanowiska pomiarowego, zgodnie ze schematem (rys. 2.1.7). W oknie programu sterującego pracą stanowiska badawczego otwiera się panel sterowania jego pełną konfiguracją przeznaczoną do
pomiarów sprawności i zużycia energii zasilającej badaną centralę (rys. 2.1.15).
Przy wyłączonej centrali zeruje się wskazania przepływów strumieni powietrza i ustawia zadawane wartości temperatury uzyskiwane na poszczególnych
modułach klimatyzacyjnych komór ZIMA i LATO. Wielostopniowa regulacja
i stabilizacja temperatury służy uzyskaniu stabilnych warunków pracy badanego urządzenia podczas serii badawczej. Ze względu na dużą pojemność
cieplną całego układu badawczego osiąganie zadanych wartości temperatury
i wilgotności powietrza w poszczególnych punktach pomiarowych wymaga
określonego czasu pracy i intensywnego obiegu powietrza. W tym celu wykorzystuje się wentylatory badanej centrali oraz dodatkowe wentylatory wspomagające stanowisko pomiarowe. W trakcie procesu stabilizowania warunków
pracy systemu możliwe jest sterowanie wszystkimi wartościami temperatury,
załączanie i wyłączanie wentylatorów, jak również załączanie nagrzewnicy
dodatkowej o mocy 7,5 kW lub 15 kW celem precyzyjnego osiągnięcia zadanych warunków termicznych. Wartości i przebiegi zmienności w czasie
wszystkich parametrów mierzonych w systemie mogą być kontrolowane zarówno na ekranie programu sterującego, jak i w postaci wykresów w funkcji
czasu w opcji Pokaż przebiegi (rys. 2.1.16).
Po osiągnięciu zadanych parametrów zgodnych z przyjętą procedurą
badawczą są usuwane przebiegi zarejestrowane podczas stabilizacji systemu
i po założeniu odpowiedniego zbioru identyfikowalnego z badanym obiektem
rozpoczyna się rejestracja przebiegów badawczych.

Rys. 2.1.15. Ekran programu sterującego − panel sterowania z pełną konfiguracją systemu pomiarowego przeznaczoną do pomiarów sprawności i zużycia energii zasilającej
badaną centralę
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Rys. 2.1.16. Ekran programu sterującego − panel przeglądania wykresów zmienności w czasie parametrów
powietrza mierzonych w systemie

Sprawności temperaturowa i wilgotnościowa badanej centrali są obliczane
automatycznie przez program sterujący pracą systemu na podstawie zmierzonych średnich wartości temperatur i zawartości wilgoci w powietrzu we
wszystkich przekrojach pomiarowych kanałów wentylacyjnych 11, 12, 21, 22
(rys. 2.1.1). Sprawność temperaturowa jest obliczana zgodnie z formułą (2),
a sprawność odzysku wilgoci zgodnie z formułą (3). Wartości temperatury
przyjmowane do obliczeń powinny być wyregulowane w granicach ± 0,5 K
w czasie ciągłych pomiarów przez co najmniej 30 min. Badania wykonuje się
dla zrównoważonych strumieni powietrza usuwanego VL i nawiewanego VZ
oraz dla różnych kombinacji strumieni zwiększonych i zmniejszonych w porównaniu z wydajnością nominalną.
Badanie modułu odzysku ciepła w zimnym klimacie, które powinno
trwać co najmniej 6 godzin, polega na jego wzrokowej kontroli wpływu skraplania i zamarzania wilgoci na drożność i pracę wymiennika ciepła oraz skuteczność odprowadzania skroplin.
W tabeli 2.1.3 przedstawiono przykładowe wyniki badań central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła [24]. Badania oprócz standardowych serii badawczych obejmowały dodatkowe testy przy rozszerzonych parametrach, np.
z wykraplaniem wilgoci. W tabeli przedstawiono deklarowany przez producenta nominalny strumień powietrza VN, wartość zrównoważonych strumieni powietrza, przy których badano centralę V oraz pomiary temperatury t
i wilgotności względnej X powietrza na każdym z króćców centrali. Pomiary
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parametrów powietrza w kanałach doprowadzających powietrze do rekuperatora i odprowadzających pozwalają na obliczenie oprócz sprawności odzysku
ciepła ηt i sprawności odzysku wilgoci ηx, wydajności cieplnej Q r . = VZ ⋅ ρ pZ ⋅ (h22 − h21 )
Tabela 2.1.3. Wybrane wyniki badań rekuperatorów

Rekuperator

t11

W11

t22

W22

t21

W21

t12

W12

ηt

ηx

P

.
Qr

[m3/h] [m3/h] [°C]

[%]

[°C]

[%]

[°C]

[%]

[°C]

[%]

[%]

[%]

[W]

[kW]

VN

V

A

180

170

25,0 50,9 20,8 25,8

5,0

62,0 14,7 81,2 78,9

8,6

130

1,03

B

200

110

25,0 59,2 22,3

9,3

5,0

18,4 12,8 93,2 86,7

5,2

27

0,55

C

300

200

25,0 35,7 23,2 10,4

5,0

15,6 12,0 43,7 91,1 15,9

63

1,45

D

400

250

25,0 32,5 23,1 10,2

5,0

16,7 10,7 41,6 90,5

9,4

91

1,76

E

400

310

25,0 28,4 21,3

9,0

5,0

18,2 10,3 68,0 81,5

9,2

138

1,91

F

600

220

25,0 29,4 23,0 10,1

5,0

15,5

9,2

71,5 90,2 15,8

46

1,52

G

600

400

25,0 28,4 20,6

8,3

5,0

18,9

8,7

75,3 78,2

4,8

128

2,32

H

800

560

20,0 35,8 17,8 15,9

7,1

26,1 10,2 65,2 82,6 10,9

283

2,34

VN – nominalny strumień powietrza, V – testowy strumień powietrza, t – temperatura, W – wilgotność względna,
.
ηt – sprawność temperaturowa, ηx – sprawność odzysku wilgoci, P – moc elektryczna, Qr – wydajność cieplna.

Wydajność cieplną centrali obliczano, wykorzystując wyniki pomiarów
z następującej zależności:
			

Q r = VZ ⋅ ρ pZ ⋅ (h22 − h21 )

(4)

gdzie:

Q r =−VZwydajność
⋅ ρ pZ ⋅ (h22 −cieplna
h21 ) rekuperatora [kW],


−
objętościowy
Qr = VZ ⋅ ρ pZ ⋅ (h22 − h21 ) strumień powietrza czerpanego z zewnątrz [m3/s],

Qr = VZ ⋅ ρ pZ ⋅−(h22gęstość
− h21 ) powietrza wyznaczona jako średnia w czerpni i nawieh22
h21

wie [kg/m3],
− entalpia powietrza nawiewanego do pomieszczenia [kJ/kg],
− entalpia powietrza czerpanego z zewnątrz do centrali [kJ/kg].

Konfiguracja systemu pozwala na pomiar mocy energii elektrycznej pobieranej przez centralę P podczas badania, co pozwala na ocenę energochłonności.
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Wyniki badań otrzymane w testach są wykorzystywane do oceny przydatności central do instalacji wentylacyjnych o określonych wymaganiach.
Najważniejszymi parametrami są tu strumień powietrza decydujący o skuteczności i bezpieczeństwie wentylacji oraz sprawność temperaturowa i koszt
eksploatacji decydujące o opłacalności jej zastosowania.
Przykładem może być porównanie rocznego kosztu eksploatacji centrali
pracującej przez 24 h na dobę z jednakową wydajnością, przy określonym
zapotrzebowaniu strumienia świeżego powietrza. Do obliczeń wykorzystano
wyniki badań prowadzone przy jednakowych stratach ciśnienia instalacji (nie
wszystkie wyniki badań wykorzystane do obliczeń znajdują się w tab. 2.1.3).
W pierwszym przypadku, podczas gdy wymagany ciągły strumień powietrza świeżego wynosi V = 300 m3/h:
–– dla rekuperatora E (tab. 2.1.3) o wydajności nominalnej 400 m3/h zużycie
energii elektrycznej wynosi 1209 kWh/rok przy sprawności temperaturowej równej 81,5%,
–– dla rekuperatora G o wydajności nominalnej 600 m3/h zużycie energii
elektrycznej wynosi 570 kWh/rok przy sprawności temperaturowej równej 77,8%.
W drugim przypadku, kiedy wymagany ciągły strumień powietrza świeżego wynosi V = 420 m3/h:
–– dla rekuperatora G o wydajności nominalnej 600 m3/h zużycie energii
elektrycznej wynosi 1139 kWh/rok przy sprawności równej 82,9%,
–– dla rekuperatora H o wydajności nominalnej 800 m3/h zużycie energii
elektrycznej wynosi 963,6 kWh/rok przy sprawności 84,8%.
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Rys. 2.1.17. Wydajność cieplna badanych central wentylacyjnych przy różnych strumieniach powietrza
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Przykładem wykorzystania wyników badań do porównania central jest
zależność ich wydajności cieplnej od strumienia przepływającego powietrza.
Na rys. 2.1.17 przedstawiono otrzymane wyniki, na podstawie których możliwe jest porównanie poszczególnych rekuperatorów, co może być pomocne
przy ich doborze do określonego zastosowania.
Innymi rodzajami badań realizowanymi z wykorzystaniem opisanego systemu jest opisane uprzednio testowanie rekuperatorów przy skrajnie niskich
temperaturach powietrza zewnętrznego oraz identyfikacja procesu wykraplania wilgoci z powietrza usuwanego z budynku. Ma to szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa instalacji wentylacyjnej w okresie zimowym, kiedy
występuje niebezpieczeństwo zalodzenia i całkowitego zatkania wymiennika
ciepła, ponieważ może spowodować niebezpieczny dla ludzi całkowity brak
wymiany powietrza.
***
Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła jest zagadnieniem niezwykle istotnym zarówno w aspekcie
ekonomicznym, jak i formalno-prawnym. Każde z urządzeń systemu domu
energooszczędnego powinno posiadać odpowiednią, udokumentowaną charakterystykę informującą o jego parametrach sprawnościowo-energetycznych.
W polskich realiach rynkowych problemem jest wiarygodność deklaracji charakterystyk energetycznych zamieszczanych w dokumentacji przez producentów i importerów.
Zaprojektowany oraz zbudowany w Instytucie Technologii Eksploatacji
– PIB w Radomiu w ramach zadania „Metody poprawy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego w systemach wentylacji” Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego
rozwoju gospodarki" system pomiarowy pozwala na przeprowadzenie badań
normatywnych rekuperatorów określających ich sprawność i bezpieczeństwo
w określonych warunkach. Umożliwia identyfikację charakterystyk przepływowych, rzeczywistego odzysku ciepła i chłodu w rekuperatorze dla różnych
parametrów powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz daje możliwość
badania efektu obladzania się wymienników w warunkach skrajnie niskich
temperatur zewnętrznych. Wykorzystanie rozszerzonych warunków testów
oraz wykonanie odpowiednich obliczeń dostarcza dodatkowych danych pozwalających na porównanie central wentylacyjnych pod względem ich wydajności, sprawności i energochłonności w różnych warunkach eksploatacyjnych. Otrzymywane wyniki badań pozwalają na formalne zakwalifikowanie
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badanych urządzeń do zastosowań spełniających wymagania techniczne oraz
dostarczają danych pozwalających na optymalny dobór urządzenia do budowanej instalacji wentylacyjnej.
Dodatkowy obszar wykorzystania systemu stanowią badania urządzeń
wentylacyjnych wynikające z Rozporządzeń Komisji Europejskiej z lipca 2014
roku dotyczących konieczności wyposażania systemów wentylacyjnych w etykiety efektywności energetycznej [25] i sprawdzania spełnienia wymagań dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych [26].
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2.2.

Inteligentne systemy monitorowania zużycia
mediów energetycznych i technologicznych

Monitorowanie i zarządzanie procesami technologicznymi występującymi
w przedsiębiorstwach ma na celu podwyższanie efektywności energetycznej,
ekonomicznej i ekologicznej procesu. Aby przeprowadzić optymalizację procesu potrzebna jest znajomość zużycia mediów energetycznych i technologicznych.
Zaproponowano dwa kierunki realizacji systemu monitorowania zużycia
mediów1:
–– system monitorowania ,,nakładany” na istniejącą sieć dystrybucji mediów
energetycznych i technologicznych – ograniczono się do systemów posiadających do 30÷40 punktów pomiarowych,
–– system monitorowania dla nowo projektowanych maszyn oraz procesów
technologicznych.
Zrezygnowano ze stosowania otwartego systemu KNX-EIB – standardu
dla sterowania instalacjami domów i budynków, ponieważ wymaga to wymiany urządzeń pomiarowych i wykonawczych oraz poprowadzenia odpowiedniej sieci komunikacyjnej2. Wiele firm dostarcza moduły komunikacyjne
KNX, np. do klimatyzatorów3. Interesującym rozwiązaniem dla inteligentnego
budynku (zarządzanie domem jednorodzinnym lub niewielkim obiektem) jest
np. bezprzewodowy system FIBARO.
Dla systemów monitorowania zużycia mediów energetycznych i technologicznych nie ma potrzeby pisania autorskiego oprogramowania do monitorowania i akwizycji danych. Pozyskiwanie informacji z punktów pomiarowych
najlepiej przeprowadzić z zastosowaniem oprogramowania typu SCADA,
które jest obiektowym narzędziem programowania do wytwarzania aplikacji

Zadanie badawcze nr V.3.2 pn.: „Inteligentne systemy monitorowania zużycia mediów energetycznych i technologicznych w obiektach technicznych” zrealizowane w ramach Programu Strategicznego.
2
Skrętka dwuparowa, sygnał częstotliwościowy wysyłany po sieci energetycznej, połączenie radiowe – do 30 m.
3
Moduł komunikacyjny SM-AC-KNX dla klimatyzatorów Samsung, którego cena jest porównywalna z ceną klimatyzatora.
1
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monitorujących, sterujących i wizualizujących procesy technologiczne. Oprogramowanie SCADA pracuje w systemie Windows, zatem są dostępne wszystkie technologie bazodanowe i komunikacyjne oferowane z systemem operacyjnym, w tym:
–– technologia ActiveX pozwala na przekazywanie danych pomiędzy różnymi
aplikacjami działającymi pod kontrolą systemów operacyjnych Windows,
–– otwarty, niezależny od typu oraz źródła danych standard komunikacyjny
OPC4, który łączy aplikacje bazujące na systemach operacyjnych ogólnego
stosowania (np. Windows) ze sprzętem i oprogramowaniem aplikacyjnym
automatyki przemysłowej,
–– technologia XML, czyli współdzielenie danych umieszczonych na serwerze, dynamiczna wymiana danych DDE, współdzielenie plików,
–– technologia ADO umożliwiająca dostęp do baz danych.
Ważna jest warstwa techniczna opomiarowania procesów technologicznych pozwalająca na efektywne zbieranie danych pomiarowych z różnych
przetworników. Musi ona uwzględniać:
–– różnorodność stosowanych przyrządów pomiarowych,
–– różnorodność stosowanych sensorów oraz standardów dla sygnałów elektrycznych (4–20 mA, 0–20 mA, 0–10 V, 0–5 V, 1–5 V),
–– optoizolację kanałów pomiarowych,
–– różnorodność protokołów komunikacyjnych stosowanych w przyrządach
pomiarowych (Modbus w różnych odmianach, M-BUS,IEC8705,IEC62056,
sterownikach PLC, specjalizowanych regulatorach itp. + konwertery interfejsów),
–– stosowane struktury sieci przyrządów pomiarowych – lokalne sieci ethernetowe, RS485, modemy radiowe.
Jako koncentratory danych stosowane są sterowniki PLC (również rozbudowane regulatory) pełniące funkcję systemów pomiarowo-sterujących.
Nowoczesne sterowniki PLC posiadają diagnostykę torów analogowych oraz
portów komunikacyjnych.
Oprogramowanie dotykowych pulpitów operatora HMI funkcjonalnie jest
zbliżone do oprogramowania typu SCADA – programowanie obiektowe, konfigurowalne elementy graficzne ekranów (paneli), trendy, wykresy, skrypty,
rejestracja zdarzeń, zapis i odczyt z plików, dostępna wielojęzyczność (wszystkie dostępne fonty z systemu Windows). Można powiedzieć, że duże systemy

4

OPC – OLE for process control.
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SCADA zostały zaimplementowane do pulpitów HMI. Informacje z układów
pomiarowych można także wykorzystać do diagnozowania stanu urządzeń.
System SCADA na podstawie danych zapisanych w bazach pozwala na
wprowadzenie metod sztucznej inteligencji w zakresie [1–3]:
–– metod zbierania i analizy danych,
–– odkrywania wiedzy na podstawie zgromadzonych danych i informacji na
potrzeby wspomagania bilansowania zużycia mediów,
–– systemów eksperckich do wspomagania prognozowania i optymalizacji
zużycia mediów.
Media energetyczne i technologiczne podlegające monitorowaniu to:
–– energia elektryczna (kontrola mocy czynnej, biernej dla każdej fazy, chwilowej, monitorowanie współczynników cosinus i tangens, zawartości harmonicznych w napięciu i prądzie),
–– woda zimna i ciepła (przepływ, ciśnienie, temperatura),
–– ciepło c.o. i ciepło w parze (przepływ, ciśnienie, temperatura),
–– sprężone powietrze (przepływ, ciśnienie, temperatura, wilgotność),
–– gaz ziemny i gazy techniczne (przepływ, ciśnienie, temperatura, inne
właściwości fizykochemiczne),
–– smary i oleje (zużycie, inne właściwości fizykochemiczne),
–– chłodziwa (zużycie, skład chemiczny),
–– ścieki (zużycie, skład chemiczny).
W zadaniu skoncentrowano się na następujących podsystemach monitorowania zużycia mediów energetycznych i technologicznych [4]:
–– podsystem monitorowaniu zużycia energii elektrycznej,
–– podsystem monitorowania zużycia cieczy (wody),
–– podsystem sprężonego powietrza,
–– podsystem monitorowania zużycia gazów,
–– podsystem monitorowania drgań i hałasu.
Dla wymienionych podsystemów zaprezentowano zastosowane rozwiązania sprzętowe i programowe stosowane w ITeE − PIB z uwzględnieniem
podziału na automatykę budynkową oraz na wyposażenie maszyn i procesów
technologicznych.
Monitorowanie zużycia energii elektrycznej
Pomiar zużycia energii elektrycznej jest stosunkowo prosty do realizacji.
Omówiono rozwiązania sprzętowe dające się bezpośrednio włączyć w system
sterowania i monitorowania [4]. Stosowane urządzenia w podsystemie monitorowania zużycia energii elektrycznej to:
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Liczniki zużycia energii elektrycznej jedno- i trójfazowe z liczydłem mechanicznym oraz z wyjściem impulsowym (1000 impulsów/1 kWh energii
elektrycznej). Wyjścia impulsowe podłączono do wejścia sterownika PLC.
Korzystając z tego sygnału impulsowego, zaimplementowano liczniki programowe w sterowniku PLC. Dzięki takiemu podejściu mamy możliwość
określenia zużycia energii elektrycznej od początku eksploatacji urządzenia za dany okres np. miesiąca, tygodnia lub podczas trwania procesu.
–– Analizatory parametrów sieci 3-fazowej N43 lub sieci 1-fazowej N27,
montowane na szynę TS35, firmy Lumel [5]. Wybierana jest konfiguracja
miernika z protokołem Modbus RTU, bez wyjść analogowych z bezpośrednim pomiarem prądu. Upraszcza to włączenie mierników w system
monitorowania mediów. Uzyskane informacje z tych analizatorów znacznie przekraczają potrzeby monitorowania zużycia energii elektrycznych
urządzeń technicznych (napięcia fazowe, napięcia międzyfazowe, prądy
fazowe, moce: czynna, bierna, pozorna, współczynniki mocy czynnej,
tangens φ, wartość kąta φ, energia czynna oddawana i pobierana, energia bierna pojemnościowa i indukcyjna, energia pozorna, częstotliwość,
współczynniki zniekształceń itp.). Te informacje wykorzystywane są do
diagnozowania urządzeń – zmiana współczynnika mocy czynnej, wzrost
prądu czy współczynników zniekształceń może świadczyć o destrukcji
np. silnika. W przypadku zasilania trójfazowego możemy równomiernie
wykorzystać urządzenia, które pracują naprzemiennie.
–– Mierniki zużycia energii elektrycznej z odczytem radiowym WiFi lub poprzez sieć energetyczną – głównie do automatyki budynkowej.
Rozwiązanie z wyjściem impulsowym stosowane jest dla monitorowania zużycia w prostszych urządzeniach. Analizator parametrów sieci jest powszechnego użytku – np. budynki oraz maszyny i procesy technologiczne.
Na rysunku 2.2.1 przedstawiono rozwiązania pomiaru zużycia energii
elektrycznej dla komory fumigacyjnej z licznikami mechanicznymi [6]. Licznik
3-fazowy umieszczony jest w szafie sterowniczej i mierzy całkowite zużycie
energii elektrycznej. Licznik 1-fazowy umieszczony jest pod komorą fumigacyjną i mierzy zużycie energii elektrycznej związanej z wytworzeniem sprężonego powietrza. Elektromechaniczne liczniki zużycia energii zastosowano
także w linii technologicznej do azotowania gazowego [7].
Na rysunku 2.2.2 przedstawiono rozwiązania pomiaru zużycia energii elektrycznej z zastosowaniem analizatorów parametrów sieci w laboratorium podczas testowania agrowłóknin (rys. 2.2.2a, b) i dla serwerowni (rys. 2.2.2c). W przypadku pierwszym zastosowano dwa analizatory
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b)

c)

Rys. 2.2.1. Monitorowanie zużycia energii elektrycznej dla modelowej komory fumigacyjnej [8] opracowanej i wykonanej
w ITeE – PIB w Radomiu: a) modelowa komora do badań ciśnieniowych, b) elektromechaniczny licznik
3-fazowy energii elektrycznej z wyjściem impulsowym i z bezpośrednim pomiarem prądu do 63A,
c) elektromechaniczny licznik 1-fazowy energii elektrycznej z wyjściem impulsowym
a) 			

c)

b)

Rys. 2.2.2. Monitorowanie zużycia energii elektrycznej podczas testowania agrowłóknin oraz dla systemu
serwerowni: a) mierniki N43 przy piecach elektrycznych, b) pulpit operatora z głównymi danymi
mierników N43, c) pulpit operatora dla szafy sterowniczej w serwerowni – miernik N27
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trójfazowe N43 i jeden jednofazowy N27P. W drugim przypadku zastosowano
jeden analizator trójfazowy i pięć jednofazowych. Analizatory pracują w lokalnej, optoizolowanej sieci Modbus RTU sterownika PLC. Pulpit operatora,
sterownik PLC pracuje w sieci ethernetowej. Możliwy jest chroniony dostęp
zewnętrzny do pulpitu operatora poprzez stronę Internetu.
Monitorowanie zużycia wody i płynów technologicznych
Stosowane urządzenia w podsystemie monitorowania wody i płynów
technologicznych to:
–– Liczniki przepływu wody z nadajnikami impulsów. Impulsatory podłączone są do wejść sterownika PLC. Liczniki programowe zaimplementowane w sterowniku określają ilość zużytej wody w trakcie procesu. Są one
bardzo wygodne do diagnozowania w systemie sterowania, np. gdy pompa jest załączona, to brak impulsu od licznika wody w określonym czasie sygnalizuje np. rozszczelnienie się toru, zblokowanie przepływu itp.
Rozwiązanie to jest stosowane dla monitorowania zużycia wody w maszynach i procesach technologicznych. Liczniki przepływu z nadajnikami
impulsów stosowane są także do monitorowania olejów i chłodziw.
–– Przepływomierze masowe i regulatory przepływu cieczy (woda, oleje,
chłodziwa, ciecze agresywne itp.), które podają rzeczywisty przepływ cieczy w mg/h. Regulator ma wejście sygnałowe reprezentujące wartość zadaną (SV) i wyjście reprezentujące uzyskany przepływ (PV) – w standardzie 4-20 mA lub Modbus RTU. Programowo realizowano w sterowniku
PLC liczniki sumujące, stosując odczyt przepływu co 30 sekund. Ponadto,
gdy uzyskany przepływ nie jest równy zadanemu z żądaną dokładnością,
to jest to informacja diagnostyczna, np. dotycząca braku zasilania cieczą,
uszkodzenia zaworów lub wzrostu ciśnienia na wyjściu regulatora.
–– Monitorowanie zużycia wody za pomocą kamery CCD. Jest stosowane
w przypadku miejsc trudnodostępnych lub gdy wymiana liczników wody
jest nieopłacalna. Zastosowano sieciową kamerę CCD z zasilaniem POE.
Obraz licznika z kamery jest analizowany i wartość odczytu jest zapisywana do bazy danych. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość podejrzenia licznika.
–– Mierniki zużycia wody z odczytem radiowym WiFi – głównie do automatyki budynkowej.
Rozwiązanie z wyjściem impulsowym powszechnie stosowane jest do
monitorowania zużycia wody w maszynach i procesach technologicznych.
Przepływomierze masowe i regulatory przepływu cieczy są stosowane
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w urządzeniach laboratoryjnych oraz tam, gdzie potrzebna jest duża dokładność pomiaru przepływu.
Na rysunku 2.2.3 przedstawiono rozwiązania pomiaru wody
w urządzeniu CW-1 do chłodzenia wody w obiegu zamkniętym [9–11],
które dostarcza wody do schładzania pokryw retorty pieca do azotowania
[7, 12, 13].
a)					

b)

Rys. 2.2.3. Monitorowanie zużycia wody – urządzenie CW-1 do chłodzenia wody w układzie zamkniętym pieca
do azotowanie gazowego: a) widok urządzenia, b) licznik wody z impulsatorami

Monitorowanie zużycia sprężonego powietrza
Sprężone powietrze ze względu na zużytą do zasilenia systemu energię
elektryczną jest drogim medium energetycznym i technologicznym. Ponadto sprężone powietrze powinno posiadać odpowiednie parametry ciśnienia,
zanieczyszczenia cząstkami stałymi, wilgotności powietrza, zawartości mgły
olejowej lub jej braku. W specjalnych zastosowaniach, np. dla komór VOC [14],
potrzebna jest czystość powietrza o zawartości lotnych związków organicznych < 10 µg/m3. Do bilansu zapotrzebowania na sprężone powietrze ważna jest także znajomość nieuniknionych strat powietrza wynikająca z zasady
działania użytych komponentów automatyki. Znajomość strat powietrza jest
ważna do celów diagnostycznych.
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Do monitorowania zużycia sprężonego powietrza zastosowano opomiarowanie umieszczone na głównych liniach przepływu powietrza za pomocą
modułów Festo lub SMC. Składa się ono z filtru wstępnego, czujnika ciśnienia i przepływu. Zastosowane czujniki ciśnienia i przepływu przedstawiają
bieżący pomiar na zintegrowanych wyświetlaczach oraz wystawiają sygnał
binarny (komparator lub okienko) i analogowy (4–20 mA). Sygnały wyjściowe
są wykorzystane w zakładowym systemie rejestracji i wizualizacji danych pomiarowych. Analiza wartości pomiarowych oraz wykorzystanie sum i różnic
wskazań poszczególnych stacji pozwoli na precyzyjną ocenę konsumpcji i nieszczelności w monitorowanych obszarach instalacji sprężonego powietrza. Zastosowany w konstrukcji stacji filtr zabezpiecza urządzenia pomiarowe przed
konsekwencjami zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu (pochodzących
z instalacji) oraz zwiększa dokładność pomiaru poprzez dodatkową eliminację
wilgoci ze sprężonego powietrza. Do obsługi tego węzła pomiarowego zastosowano koncentrator danych pomiarowych zbudowany na sterowniku PLC ze
zintegrowanym pulpitem operatora HMI.
Monitorowanie zużycia gazów
Pomiar zużycia gazów jest prowadzony głównie dla procesów technologicznych. Stosowane urządzenia w podsystemie monitorowania zużycia
gazów to:
–– Masowe regulatory przepływu gazów (powietrza, N2, NH3 i NH3+), które podają rzeczywisty przepływ gazów w dm3/h. Regulator ma wejście
sygnałowe reprezentujące wartość zadaną (SV) i wyjście reprezentujące
uzyskany przepływ (PV) – w standardzie 4–20 mA (rys. 2.2.4a). Programowo realizowano w sterowniku PLC liczniki sumujące, stosując odczyt
przepływu co 30 sekund. Mamy precyzyjną informację o ilości zużytego azotu i amoniaku w danym procesie technologicznym. Ponadto, gdy
uzyskany przepływ nie jest równy zadanemu, z żądaną dokładnością, to
jest to informacja diagnostyczna, np. braku zasilania gazem, uszkodzenia
zaworów lub wzrostu ciśnienia na wyjściu regulatora.
–– Czujniki ciśnienia, które kontrolują stan butli z gazem. Do komory ciśnieniowej są podłączane dwie butle azotu i dwie butle argonu pracujące
w układzie rampy (rys. 2.2.1a). Gdy ciśnienie gazu w butli pierwszej jest
za niskie, to wówczas jest automatycznie załączana butla druga. Dla komory ciśnieniowej nie ma potrzeby kontroli ilości zużycia gazów. Stan
butli jest sygnalizowany kolorem i fakturą wypełnienia symbolu graficznego butli (rys. 2.2.4b). Podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku
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kontroli stanu butli w linii azotowania gazowego – kontrolowany jest stan
trzech butli z azotem i trzech z amoniakiem.
Rozwiązanie z regulatorami przepływu zastosowano w linii do azotowania gazowego [7] oraz w komorach VOC [14, 15].
a)					

b)

Rys. 2.2.4. Monitorowanie zużycia gazów: a) układ elektrozaworów i regulatorów przepływu w linii do azotowania
gazowego, b) ekran podsystemu monitorującego butle i pompy próżniowe w komorze ciśnieniowej

Monitorowanie drgań i hałasu
Pomiar poziomu drgań i hałasu jest stosowany do obiektów technicznych
i procesów technologicznych w celu wykrywania stanów awaryjnych. Stosowane sensory w podsystemie monitorowania drgań i hałasu to:
–– Czujnik wibracji VKV022 firmy IFM z wyjściem 4-20mA i wyjściem przekaźnikowym. Pomiar prędkości drgań 1÷50 mm/s, zakres częstotliwości
10÷1000 Hz, ustawiany czas zadziałania wyjścia przekaźnikowego 1÷60 s.
Czujnik ten został zastosowany do nadzorowania pracy klimatyzatora
w serwerowni ITeE – PIB w Radomiu.
–– Czujnik wibracji HS-42x z wyjściem 4–20 mA. Pomiar prędkości
drgań 1÷100 mm/s albo przyspieszenia 1÷100 g, zakres częstotliwości
10÷1000 Hz.
–– Decybelomierz datalogger z USB ST-8852. Posiada wyjście analogowe
i USB. Spełnia wymagania normy IEC 61672-1 klasa 2.
–– Decybelomierz Voltcraft SL-451, 31,5 Hz÷8 kHz, 30 do 130 dB, korekcje
A/C. Wyjście analogowe i USB.
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System pomiarowo-sterujący z wykorzystaniem sterownika PLC umożliwia podłączenie sensorów z wyjściami cyfrowymi i analogowymi oraz zastosowanie go do monitorowania drgań i hałasu.
Diagnostyka systemu
Diagnostykę sensorów i aktuatorów zapewniają po odpowiednim zaprogramowaniu moduły wejść i wyjść analogowych sterownika PLC oraz 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.,
–– ilość przepompowanej wody – w urządzeniu do chłodzenia wodnego
w obiegu zamkniętym,
–– 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 są dla wykonawcy informacją o stopniu wykorzystania urządzenia oraz jakości obsługi urządzenia.
***
Obecnie cena urządzeń monitorowania zużycia mediów energetycznych
i technologicznych stanowi znikomy koszt całego urządzenia. Informacje
o czasach pracy podzespołów, liczbie awarii itp. stanowią cenną wiedzę o eksploatacji obiektów technicznych i linii technologicznych. Nowo projektowane
urządzenia w ITeE – PIB są standardowo wyposażane w oprogramowanie
monitorujące.
Nowym kierunkiem rozwoju jest opracowanie i wykonanie stanowisk
technodydaktycznych w zakresie nauki wykorzystania odnawialnych źródeł
energii [16]. System jest nakładany na profesjonalne, rzeczywiste instalacje
laboratoryjne i umożliwia m.in. prowadzenie badań instalacji odnawialnych
źródeł energii.
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3

Systemy wspomagające wytwarzanie
i bezpieczeństwo eksploatacji
krytycznych elementów maszyn

Mechatroniczne układy wykonawcze stanowią podstawowy element
struktury maszyn roboczych, technologicznych oraz środków transportu integrujących nowoczesne rozwiązania techniczne z obszarów inteligentnych
technik napędowych, realizowanych automatycznie precyzyjnych pomiarów,
komputerowych technik sterowania i zaawansowanej diagnostyki. W celu zapewnienia trwałości i niezawodności urządzenia w najnowszych rozwiązaniach wykorzystywane są informacje z systemów diagnostycznych detekcji
i lokalizacji uszkodzeń do rekonfiguracji systemu w sposób umożliwiający
dalsze działanie przy jednoczesnej sygnalizacji uszkodzenia. Pomimo stosowania rozwiązań wykorzystujących układy autodiagnostyki, samonaprawy,
eliminacji i tolerancji uszkodzeń zapewnienie jakości i bezpieczeństwa eksploatacji nowych generacji maszyn i urządzeń technicznych przede wszystkim
zależy od jakości i trwałości krytycznych, podstawowych elementów struktury,
do których należą np. łożyska toczne. W przypadku drogich i odpowiedzialnych maszyn lub urządzeń uszkodzenie i awaria łożyska może wiązać się
z poważnymi konsekwencjami. W celu zapobiegania awariom zachodzi konieczność stosowania elementów maszyn chrakteryzujących się najwyższym
poziomem jakości wytwarzanych w ramach systemu zero braków.
W celu sprostania stawianym wymaganiom koniecznym staje się aktywne
wspomaganie procesów produkcji w obszarze metod wytwarzania i kontroli
jakości mające na celu zapewnienie trwałości i niezawodności krytycznych
elementów maszyn, modułów oraz podzespołów. Wzrost niezawodności
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może być związany z wdrażaniem systemów kontrolno-pomiarowych umożliwiających weryfikację 100% produkcji oraz poprzez implementację metod
wytwarzania gwarantujących zmniejszenie liczby powstających braków. Liczba powstających braków jest bezpośrednio uzależniona od udziału czynnika
ludzkiego w realizowanej operacji. Wzrost automatyzacji produkcji sprzyja
obniżeniu wskaźnika braków z jednoczesnym obniżeniem kosztów wytwarzania.
Operacje, które w szczególny sposób stanowią źródło powstawania wadliwych produktów związanych z obecnością czynnika ludzkiego są realizowane z zastosowaniem substancji niebezpiecznych dla zdrowia pracownika.
Przyczyny oddziaływania warunków szkodliwych mogą być związane także
z procesami, w których dochodzi do powstawania i emisji szkodliwych produktów ubocznych, takich jak np. nanocząstki. Źródłem emisji są także procesy topienia i oczyszczania metali, spawania, spalania oraz dymy. Wiele stanowisk pracy w przemyśle narażonych jest na działanie szkodliwych substancji.
Do najpowszechniejszych należą zanieczyszczenia CO2, SO2, siarkowodorem,
benzenem, czteroetylenem ołowiu, parami rtęci oraz różnego rodzaju pyłami
organicznymi i nieorganicznym. Pracownik wykonujący pracę w warunkach
szkodliwych podlega oddziaływaniu czynników, które wywołują uczucie znużenia, utraty koncentracji oraz zaburzenia psychosomatyczne. Mogą one prowadzić do schorzeń lub powodować złe samopoczucie. Najczęstszymi skutkami tych zanieczyszczeń są zatrucia, jak również oddziaływania rakotwórcze.
Do najbardziej niebezpiecznych substancji szkodliwych należą neurotoksyny.
Atakują one centralny układ nerwowy i nawet w niewielkich dawkach powodują różnorodne skutki emocjonalne i behawioralne, takie jak: halucynacje,
zaniki pamięci, depresje i psychozy.
Wykonując pracę z udziałem substancji niebezpiecznych, ze względu na
występujące zagrożenia, pracownik w sposób świadomy lub podświadomy
może dążyć do redukcji oddziaływania czynników szkodliwych na organizm
poprzez skracanie wymaganego czasu operacji lub pomijanie operacji w procesie wytwarzania. Obecność substancji niebezpiecznych, np. łatwopalnych,
dodatkowo zwiększa poczucie zagrożenia i negatywnie wpływa na jakość
wykonywanej pracy.
Łożyska toczne należą do szczególnej grupy krytycznych elementów maszyn, gdyż są produktem wykonywanym w warunkach produkcji masowej,
w której występują procesy niebezpieczne oraz stosowane są substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Przykładem procesu wykorzystującego substancje szkodliwe jest mycie złożeń łożyskowych po montażu w kąpieli oleju ŁT.
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Mycie jest krytyczną operacją, ponieważ bezpieczeństwo i eksploatacja maszyn i urządzeń związane są z niezawodnością zastosowanych łożysk, która
zależy m.in. od czystości łożyska. Czystość łożyska jest cechą, którą bardzo
trudno jest zweryfikować w procesie produkcji masowej. Sprawdzenie czystości każdego łożyska jest niemożliwe, ponieważ w tym celu wymagane są
warunki laboratoryjne, a sam proces jest długotrwały. Rozwiązaniem jest taka
organizacja wytwarzania, która wyeliminuje możliwość pominięcia łożyska
w procesie mycia. W tym celu operacje przeprowadzane z zastosowaniem substancji szkodliwych lub niebezpiecznych powinny być wykonywane bez udziału człowieka z zastosowaniem urządzeń zastępujących czynności wykonywane manualnie. Szczególne znaczenie mają prace rozwojowe ukierunkowane na
elastyczne, zrobotyzowane systemy wieloosiowego pozycjonowania obiektu
w przestrzeni roboczej, z możliwością rekonfiguracji chwytaków w zależności
od geometrii obiektu, masy i trajektorii ruchu.
Bezpieczeństwo eksploatacji krytycznych elementów maszyn jest uzależnione od wad materiałowych, jakie mogą zaistnieć w elementach konstrukcyjnych. Szczególnie niebezpieczne są wady wewnętrzne, niewidoczne
dla obserwatora. Metody optyczne nie ujawniają istnienia defektów podpowierzchniowych, co w konsekwencji skutkuje wykonaniem produktu, który
ulegnie przedwczesnemu uszkodzeniu w normalnych warunkach eksploatacji.
Łożyska toczne są typowym przykładem elementów maszyn, w których wewnętrzne wady materiałowe zagrażają bezpieczeństwu eksploatacji maszyny
lub urządzenia. Wady takie stanowią obszary dodatkowej koncentracji naprężeń wywołującej uszkodzenia w postaci przyspieszenia zużycia zmęczeniowego lub źródła nagłego zniszczenia elementu wskutek pęknięcia.
Uwzględniając potrzebę poprawy bezpieczeństwa wytwarzania i eksploatacji krytycznych elementów maszyn, niezbędne jest opracowywanie
nowych generacji maszyn, urządzeń, ciągów technologicznych i aparatury
kontrolno-pomiarowej, które zapewnią eliminację czynnika ludzkiego w procesie produkcji oraz umożliwią kontrolę jakości ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych wad materiałowych wykonywaną w 100% w warunkach
panujących na linii technologicznej. W przypadku elementów odpowiedzialnych i drogich zachodzi konieczność stosowania badań nieniszczących wykonywanych on-line w ramach integracji z linią produkcyjną. W działaniach
tych szczególnej roli nabiera zastosowanie nowoczesnych mechatronicznych
układów wykonawczych i pomiarowych umożliwiających zachowanie różnorodności jednocześnie produkowanych elementów w krótkich seriach lub
jednostkowo, z wysoką wydajnością. Rozwój diagnostyki wspomagającej
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wytwarzanie i bezpieczeństwo eksploatacji krytycznych elementów maszyn
powinien przebiegać w dwóch kierunkach: wprowadzanie coraz doskonalszych defektoskopów odpornych na oddziaływanie warunków istniejących
na linii produkcyjnej i opracowywanie nowych metod oceny wyników uzyskiwanych za pomocą tych urządzeń.

3.1.

Systemy zwiększające bezpieczeństwo pracy w szkodliwych
lub niebezpiecznych procesach technologicznych

Rosnąca lista czynników istotnych dla wyznaczania trwałości łożysk tocznych była ustalana przez lata, przy coraz większym zrozumieniu warunków
pracy i wpływu powiązanego z łożyskiem środowiska: stałych zanieczyszczeń,
smarowania, parametrów roboczych, naprężeń wewnętrznych pochodzących
z montażu, naprężeń szczątkowych po hartowaniu, czystości materiału, wytrzymałości zmęczeniowej materiału [1–3]. Praktyka pokazuje, że pozornie
identyczne łożyska toczne pracujące w identycznych warunkach niekoniecznie
uzyskają taką samą trwałość zmęczeniową. Faktyczna trwałość może różnić
się względem trwałości nominalnej nawet pięciokrotnie. Kiedy łożysko ulega uszkodzeniu, w większości spotykanych obecnie przypadków przyczyną
są nieprawidłowo wysokie naprężenia będące rezultatem złych warunków
pracy. Przykładami „przyczyn pierwotnych” powodujących uszkodzenia są
zanieczyszczenia, zużycie, korozja, uszkodzenia montażowe, smarowanie lub
system uszczelniający.
Wśród czołowych firm światowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej,
powszechny staje się kategoryczny wymóg zerowej liczby braków na końcu
procesu produkcyjnego (ang. Zero Defekt Line) [4]. W tym celu producenci
łożysk są zobligowani do stosowania najlepszych dostępnych technologii do
zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości swoich produktów. Dotyczy to
rozwiązań technologicznych, kontrolnych i organizacyjnych [5, 6].
Łożyska toczne są produkowane w złożonym, wieloetapowym i długotrwałym procesie produkcyjnym, w którym wszystkie realizowane operacje
wykonywane są ściśle według zaprogramowanych przebiegów i instrukcji
technologicznych określających parametry obróbcze niezbędne dla uzyskania
wyrobu finalnego o odpowiedniej jakości.
Główne operacje realizowane w tych procesach to:
–– kucie na zimno lub gorąco wstępnych kształtów bieżni łożyskowych i elementów tocznych,
–– obróbka cieplna nadająca elementom odpowiednią twardość i strukturę wewnętrzną materiału oraz wprowadzająca właściwości warstwy
wierzchniej,
–– obróbka mechaniczna,
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––

wykrawanie i tłoczenie metodą obróbki plastycznej na zimno koszyczków
prowadzących elementy toczne,
–– montaż łożysk z zachowaniem odpowiedniej selekcji wymiarowej, znakowanie, konserwacja i pakowanie.
Każda z wymienionych operacji składająca się często z kilku zabiegów
wiąże się z emisją różnego rodzaju zanieczyszczeń w postaci zendry, wiórów,
produktów zużycia narzędzi, resztek materiałów pomocniczych, pozostałości cieczy technologicznych, środków myjących i środków smarowych. Zanieczyszczenia takie, pozostając na detalach będących w trakcie obróbki lub
przedostając się do wyrobu gotowego, mogą powodować utratę ich trwałości
eksploatacyjnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania łożyska.
Osiąganie wymaganych dokładności i gładkości obróbki, czystości i odporności korozyjnej wymaga wyjątkowo starannego, opartego na systemowych rozwiązaniach technologicznych usuwania wszelkich zanieczyszczeń
i szczególnej dbałości o zabezpieczenie antykorozyjne na wszystkich etapach
wytwarzania, montażu i dostarczania łożysk [7, 8, 9].
Istnieje ograniczenie wielkości maksymalnej cząstki stałej:
–– dla łożysk i elementów łożysk – 300 µm,
–– dla kąpieli myjących i konserwujących – 200 µm.
Łożyska i elementy łożysk posiadające cząstki powyżej 300 µm oraz kąpiele posiadające cząstki powyżej 200 µm są traktowane jako pozaklasowe.
Badania czystości wykonuje się wyrywkowo jedną z poniższych metod:
–– metoda mikroskopowa,
–– metoda wagowa,
–– metoda automatycznego zliczania cząstek.
Metoda mikroskopowa
––

––

w przypadku łożysk i ich elementów polega na wymyciu zanieczyszczeń
rysujących i nierysujących w cieczy myjącej, w myjce ultradźwiękowej,
przesączeniu ich przez sączek bibułowy lub siatkę filtracyjną, określeniu
ilości i wielkości cząstek rysujących mikroskopowo i przyporządkowaniu
ich do odpowiedniej klasy czystości,
w przypadku płynów myjących i konserwujących polega na próżniowym
przesączeniu przez sączek bibułowy lub siatkę filtracyjną określonej ilości cieczy oraz określeniu wielkości i ilości zanieczyszczeń rysujących za
pomocą mikroskopu.
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Wielkościami charakteryzującymi czystość cieczy technologicznych jest
suma iloczynów ilości i wielkości (w µm) zanieczyszczeń rysujących oraz dopuszczalny maksymalny wymiar cząstki rysującej.
Kryteria czystości elementów łożysk ocenianych metodą mikroskopową,
odniesionych do jednej sztuki łożyska przedstawia tabela 3.1.1.
Tabela 3.1.1. Kryteria czystości elementów łożysk – ocenianych metodą mikroskopową, odniesionych do jednej
sztuki łożyska
Grupa

I

II

III

IV

Zakres wymiarowy
łożysk
D (mm)

50–70

70–90

9–120

Łożyska
stożkowe
40–120

Etap procesu, po którym należy pobrać
element do badania czystości

maks. klasa czystości
pierścień zewnętrzny

5

6

6

4

po myciu przed montażem

pierścień wewnętrzny

5

5

5

6

po myciu przed montażem

kulki

1

2

3

-

w stanie dostawy do wydz.
montażowych

wałeczki

-

-

-

6

w stanie dostawy do wydz.
montażowych

półkosze

6

7

7

7

w stanie dostawy do wydz.
montażowych

nity

2

3

3

-

w stanie dostawy do wydz.
montażowych

uszczelki "RS"

4
(D<65)

5
(D>65)

-

-

w stanie dostawy do wydz.
montażowych

blaszki "Z"

6

6

7

-

w stanie dostawy do wydz.
montażowych

Metoda wagowa (grawimetryczna)
Elementy łożysk (kulki, wałeczki, kosze, pierścienie) oraz łożyska (bez
uszczelnień) o znanej masie (w kg) poddaje się ultradźwiękowemu myciu
w benzynie, następnie ciecz myjącą wraz z zanieczyszczeniami sączy się na
sączku lub bibule filtracyjnej.
Masę zanieczyszczeń (w mg) oblicza się z różnicy masy sączka przed i po
sączeniu, następnie przelicza na 1 kg detali.
Wielkością charakterystyczną jest: masa zanieczyszczeń – mg/1 kg detali.
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Ocenie podlegają następujące elementy łożysk: pierścień zewnętrzny i wewnętrzny, kulki oraz wałeczki.
Kryteria czystości łożysk − ocenianych metodą wagową:
–– obecność wszelkich pozostałości z procesu produkcyjnego w postaci cząstek niszczących (rysujących) takich jak: krzemionka, pył szlifierski, pył metaliczny (stal, aluminium, mosiądz), cząsteczki farby − jest niedopuszczalna,
–– dopuszczalna masa pozostałych zanieczyszczeń: maks. 15 mg/kg wyrobu,
–– dopuszczalna masa pozostałych zanieczyszczeń elementów łożysk stożkowych − maks. 5 mg/kg wyrobu,
–– dopuszczalny maksymalny wymiar cząstki zanieczyszczeń − maks. 300 µm.
Metoda zliczania cząstek aparatem ALPS-150H
W metodzie automatycznego zliczania cząstek wykorzystuje się zjawisko
zaciemnienia światła przez cząstkę przechodzącą przez jego skoncentrowaną
i równoległą wiązkę.
Każde zanieczyszczenie powodujące zmianę intensywności światła jest
mierzone jako cząstka kulista. Aparat zlicza wszystkie zanieczyszczenia rysujące, nierysujące oraz przyporządkowuje do odpowiednich przedziałów.
Ocenia się ilości zanieczyszczeń wyrażone w wartościach bezwzględnych
w przedziałach: 25–50 µm, 50–100 µm, 100–150 µm, 150–200 µm, 200–250 µm
przypadające na 100 ml badanej cieczy.
Do obliczeń przyjmuje się, iż wielkość cząstki w danym przedziale równa jest dolnej granicy każdego przedziału (25 µm, 50 µm, 100 µm, 150 µm,
200 µm). Wielkością charakterystyczną jest suma iloczynów wielkości (µm)
i ilości cząstek oraz maksymalny wymiar cząstki (µm).
W ramach realizowanych prac badawczo-rozwojowych1 podjęto działania
umożliwiające zwiększenie trwałości eksploatacyjnej łożysk tocznych poprzez
udoskonalenie procesu mycia elementów łożysk tocznych, a w szczególności
kompletnych złożeń łożyskowych. Celem działania jest także rozwój i doskonalenie zaawansowanych systemów technicznych zwiększających bezpieczeństwo pracy w szkodliwych lub niebezpiecznych procesach przemysłowych
wykorzystujących substancje stwarzające zagrożenie środowiskowe i niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego.
Zadanie badawcze nr V.1.3 pn. „Metody wykrywania zagrożeń wywoływanych eksploatacyjną
degradacją elementów maszyn”.
1
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Mycie łożysk tocznych w procesowych urządzeniach przeznaczonych do
stosowania na liniach produkcyjnych realizowane jest poprzez obrót zestawu
łożyskowego w strumieniu przepływającego oleju dostarczanego pod ciśnieniem. W tej operacji obracające się łożyska (rys. 3.1.1) poddawane są płukaniu,
a następnie ociekaniu i suszeniu.

Rys. 3.1.1. Złożenie łożyskowe podlegające operacji mycia

Pomieszczenie przeznaczone do mycia i konserwacji powinno odpowiadać obowiązującym przepisom BHP. Temperatura pomieszczenia powinna
wynosić 15–25°C, a wilgotność względna nie może przekraczać 70%.
W dotychczas funkcjonujących rozwiązaniach produkcyjnych w FŁT Kraśnik złożenia łożysk stożkowych przeznaczone do mycia są wkładane do gniazda urządzenia myjącego (rys. 3.1.2) ręcznie przez osobę obsługującą.
Gniazda stanowią elementy podajnika rewolwerowego zapewniającego
przemieszczanie detali od okna załadowczego do okna rozładowczego w czasie zapewniającym prawidłowe wypłukanie potencjalnych zanieczyszczeń
znajdujących się na powierzchni mytych elementów. Po przejściu przez strefę
czyszczenia następuje automatyczne zamknięcie zaworu doprowadzającego
olej, zakończenie obrotu łożyska oraz ociekanie nadmiaru oleju. Po myciu
pracownik obsługujący urządzenie przekłada złożenia do osuszacza, gdzie
następuje usunięcie nadmiaru oleju.
Taka organizacja procesu ma niestety kilka wad. Przede wszystkim występuje istotny wpływ czynnika ludzkiego zakłócający obiektywność wykonywania operacji. Oznacza to, że istnieje możliwość świadomego lub nieświadomego zaniechania realizacji czynności obsługowych. Efektem takiego zjawiska
jest wyprodukowanie łożysk niezgodnie z warunkami procesu technologicznego. Istotność problemu polega na tym, że proces kontroli jakości nie jest
w stanie wykryć tego rodzaju zaniedbań.
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a)					 b)

Rys. 3.1.2. Stanowisko technologiczne mycia złożeń łożyskowych: a) widok ogólny, b) widok gniazd myjących

Drugim niekorzystnym czynnikiem związanym z ręczną obsługą urządzenia myjącego są szkodliwe warunki pracy związane z oddziaływaniem na
organizm ludzki niebezpiecznej substancji myjącej, jaką jest olej ŁT stosowany
do płukania łożysk.
Trzecim warunkiem przemawiającym za wprowadzeniem zmian ukierunkowanych na automatyzację procesu są czynniki ekonomiczne. Ze względu na fakt, że wytwarzanie łożysk jest prowadzone w warunkach produkcji
trzyzmianowej przez siedem dni w tygodniu, koszty całkowitej automatyzacji
zostaną szybko zrekompensowane oszczędnościami wynikającymi z poprawy
jakości realizacji procesu.
Istnieje także aspekt socjologiczny omawianego problemu, ponieważ obsługa urządzeń myjących należy do prac monotonnych, prostych i niskokwalifikowanych. Eliminacja pracy ludzkiej w tym przypadku może umożliwić
wykorzystanie wolnych zasobów kadrowych w innych zadaniach wymagających wysokich kwalifikacji, stwarzając możliwości rozwoju zawodowego.
Zrobotyzowane gniazdo technologiczne mycia złożeń łożyskowych
W celu wyeliminowania zidentyfikowanych wad niezbędne było opracowanie systemu, w ramach którego zautomatyzowano poszczególne czynności wykonywane w gnieździe mycia złożeń łożyskowych (rys. 3.1.3). Zgodnie
z przyjętą koncepcją założono, że elementem wykonawczym systemu będzie
wieloosiowy manipulator (robot) zintegrowany funkcjonalnie z istniejącą
linią produkcyjną. System manipulatora umożliwia pobranie odpowiednio
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zorientowanego elementu z taśmociągu dostawczego i umieszczenie w gnieździe załadunkowym urządzenia myjącego. Następnie z gniazda rozładunkowego pobierany jest element umyty, który zostanie odłożony na taśmie transportera odbiorczego. Urządzenie myjące, ze względu na dużą bezwładność
mas ruchomych, podczas załadunku i rozładunku nie jest zatrzymywane.
Obszar automatyzacji

Transport
złożeń do
mycia

Przekazanie
złożenia
na pozycję
ustaloną

Odbiór
złożenia
z pozycji
ustalonej

Przekazanie
złożenia
do gniazda
załadunkowego
urządzenia
myjącego

Odebranie
złożenia
z gniazda
rozładunkowego
urządzenia
myjącego

Przekazanie
złożenia na
transporter
odbiorczy

Transport
złożeń do
suszenia

Rys. 3.1.3. Procedura automatyzacji obsługi urządzenia myjącego AKA-46

Podstawowe wymagania stawiane manipulatorowi dotyczą szybkości pozycjonowania, gabarytów oraz stopnia ochrony przed penetracją czynników
zewnętrznych. Rozpatrywane wymagania wynikają ze specyfiki omawianej
operacji technologicznej realizowanej z określoną wydajnością w warunkach
intensywnego oddziaływania aerozolu z udziałem substancji łatwopalnych.
Stosowany w operacji mycia olej ŁT według przepisów ustawy o substancjach
i preparatach niebezpiecznych [10] jest substancją szkodliwą i może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Olej ŁT jest substancją, której
temperatura zapłonu wynosi powyżej 63°C (klasa niebezpieczeństwa pożarowego III), zatem stanowisko pracy winno być wyposażone w podręczny
sprzęt gaśniczy. Surowe warunki środowiskowe oraz względy bezpieczeństwa
ppoż. określają wymagane zabezpieczenia robota przed penetracją czynników
zewnętrznych na poziomie IP 65.
Wydajność procesu technologicznego wynosząca 12 szt./min przy maksymalnej masie łożyska 2 kg stwarza konieczność zastosowania rozwiązania
zapewniającego wymaganą prędkość pozycjonowania z zachowaniem odporności na przeciążenia dynamiczne wynikające z występujących przyspieszeń
i opóźnień w ruchu według zadanej trajektorii.
Projektowanie nowego zrobotyzowanego gniazda można przedstawić
w postaci następujących po sobie czynności (rys. 3.1.4). Jest to proces iteracyjny, w którym każdy z elementów może mieć bezpośredni wpływ na pozostałe
elementy składające się na końcowy efekt.
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START
Wybór robota
Koncepcja gniazda
Koncepcja oprzyrządowania
Modelowanie CAD
Programowanie offline robota
Wykonanie oprzyrządowania
Badanie w pełnej skali

Ewaluacja

STOP
Rys. 3.1.4. Proces powstawania zrobotyzowanego gniazda technologicznego [11]

W przypadku realizacji zadania związanego z adaptacją manualnego
gniazda technologicznego do pracy w cyklu zautomatyzowanym przed konstruktorem, w wielu przypadkach, stają ograniczenia związane z dostępną
przestrzenią użytkową oraz koniecznością wykorzystania istniejącej infrastruktury dedykowanej do pracy manualnej. W Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu w ramach prac
nad systemami zwiększającymi bezpieczeństwo pracy w szkodliwych lub niebezpiecznych procesach technologicznych opracowano metodę automatyzacji
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manualnych gniazd technologicznych zweryfikowaną w obszarze obejmującym technologię mycia złożeń łożyskowych [12, 13].
Większość realizowanych prac poprzedzonych wyborem typu manipulatora można przyporządkować do czterech grup obejmujących: projekt zrobotyzowanego gniazda, projekt oprzyrządowania technologicznego, oprogramowanie robota oraz przeprowadzenia badań modelowych i eksploatacyjnych.
Ze wzglądu na charakter prowadzonych prac działania zmierzające do
robotyzacji procesu mycia można podzielić na trzy etapy: symulacje numeryczne, badania modelowe (laboratoryjne, stanowiskowe), badania w warunkach rzeczywistych.
Badania symulacyjne
Prace badawcze związane z prowadzeniem analiz dotyczą zarówno obszaru obejmującego modelowanie CAD części mechanicznej, jak i oprogramowania związanego z realizacją założonych funkcji. Podstawowy etap projektu
części mechanicznej obejmuje odwzorowanie istniejącej, koniecznej do adaptacji infrastruktury w środowisku CAD (rys. 3.1.5). Właściwie opracowany
model bryłowy środowiska pracy robota pozwala w fazie projektu na zweryfikowanie wszystkich zależności geometrycznych i kinematycznych w trakcie
normalnej pracy i w sytuacjach związanych z wystąpieniem kolizji.

Rys. 3.1.5. Model bryłowy zrobotyzowanego gniazda technologicznego mycia złożeń łożyskowych:
1 – urządzenie myjące AKA-46, 2 – przenośnik taśmowy z modułem bazowania złożeń,
3 – urządzenie suszące, 4 – robot Kawasaki RS05L, 5 – bariera, 6 – drzwi z czujnikiem strefy
bezpieczeństwa
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Modelowanie CAD obejmuje również opracowanie konstrukcji specjalizowanego oprzyrządowania umożliwiającego manipulowanie łożyskiem
w ograniczonej przestrzeni roboczej urządzenia myjącego. Ze względu na szeroki zakres zmian wielkości geometrycznych i ciężaru montowanych na linii
produkcyjnej łożysk konstrukcja chwytaka musi się charakteryzować odpowiednią adaptowalnością. Przykładem jest zaprojektowany chwytak pneumatyczny (rys. 3.1.6) z wymiennymi szczękami, osadzony na płetwie połączonej
z kiścią robota.
a)					b)

Rys. 3.1.6. Model chwytaka: 1 – korpus (płetwa), 2 – chwytak pneumatyczny, 3 – szczęka, 4 – wymienna
wkładka, 5 – tarcza blokująca, 6 – złącza pneumatyczne

Opracowany kształt oraz sposób zasilania sprężonym powietrzem zapewniają swobodne przemieszczanie złożenia łożyskowego pomiędzy modułami
wejścia/wyjścia i gniazdami myjącymi.
Przyjęta koncepcja pracy zrobotyzowanego gniazda pozwala na opracowanie algorytmu sterowania (rys. 3.1.7) obejmującego zarówno funkcje realizowane w gnieździe, jak i interakcje pomiędzy komponentami systemu
z uwzględnieniem niezbędnych działań człowieka [14].
Wyodrębnione w algorytmie czynności obejmują trzy charakterystyczne fazy: wstępną, bazowania oraz zasadniczą (technologiczną). Faza wstępna
związana jest z określeniem przez użytkownika wzajemnej relacji pomiędzy
poszczególnymi elementami stanowiska. W przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia związanego z możliwością wystąpienia kolizji pomiędzy np.
robotem i urządzeniem myjącym zadaniem użytkownika jest przemieszczenie
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Rys. 3.1.7. Uproszczony algorytm sterowania pracą gniazda technologicznego mycia złożeń łożyskowych

ramienia robota w określone, bezpieczne położenie. W fazie bazowania robot
zajmuje pozycję charakterystyczną dla obsługiwanego złożenia łożyskowego.
Główna faza technologiczna obejmuje całokształt czynności realizowanych
przez układy wykonawcze wieloosiowego manipulatora.
Metody tworzenia oprogramowania sterującego pracą robotów przemysłowych można podzielić na on-line oraz off-line, czyli oprogramowanie
można tworzyć na obiekcie rzeczywistym bądź na modelu wirtualnym [15,
16]. Na podstawie przeprowadzonych analiz obejmujących zakresy ruchów
roboczych, prędkości oraz przenoszonych momentów przez poszczególne
osie robota do dalszych analiz wytypowano dwa roboty: Fanuc LR Mate
200iC oraz Kawasaki RS05L. Do prac nad oprogramowaniem wykorzystano
dedykowane środowisko programistyczne oferowane przez producentów
robotów przemysłowych: Handling PRO (rys. 3.1.8) oraz Kawasaki K-Roset
(rys. 3.1.9).
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Rys. 3.1.8. Symulacja pracy robota z wykorzystaniem oprogramowania Handling PRO

Rys. 3.1.9. Okno główne oprogramowania K-Roset

Praca na modelu wirtualnym umożliwia testowanie różnych wariantów
pracy stanowiska oraz szybką modyfikację [17]. Dzięki zastosowanemu emulatorowi symulacja ruchu robota opiera się na rzeczywistych parametrach
ramienia robota. Oprogramowanie pozwala na symulację trajektorii ruchu
ramienia robota, wykrywa kolizję z obiektami oraz umożliwia pomiar czasu
pojedynczego cyklu [18]. Czas ten dla wstępnie zamodelowanego stanowiska
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wyniósł około 5 sekund. Wykorzystanie dostępnego w programie K-Roset modułu optymalizacji pozwoliło na uzyskanie w warunkach symulacji czasu cyklu
na poziomie 3,5 sekundy zadowalającego z punktu widzenia wydajności linii.
Badania modelowe
Drugi etap prac obejmujący badania modelowe miał na celu zweryfikowanie opracowanych w procesie modelowania wirtualnego rozwiązań dotyczących przede wszystkim kinematyki i dynamiki pracy układów manipulujących. Niezbędny etap badań modelowych stanowi również weryfikacja systemu
sterowania (rys. 3.1.10) gwarantującego realizację założonych procedur wynikających z technologii produkcji oraz wymogów bezpieczeństwa [19].
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Robot
przemysłowy
Urządzenie
myjące

Czujnik obecności
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Rys. 3.1.10. Struktura systemu sterowania
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Wszystkie czynności związane z: identyfikacją pobieranych złożeń, ich
przenoszeniem do urządzenia myjącego oraz odbieranie umytych łożysk celem przekazania do modułu suszącego realizowane są pod nadzorem kontrolera robota. Oprogramowanie sterownika PLC zawiera procedury sterowania
pracą modułu myjącego oraz procedury komunikacji z kontrolerem robota.
Podstawowym zadaniem sterownika jest załączanie/wyłączanie urządzenia
myjącego, sterowanie prędkością obrotową urządzenia myjącego, monitorowanie pracy falownika zasilającego napęd gniazd myjących, realizowanie procedury bazowania oraz monitorowanie strefy bezpieczeństwa.
Badania modelowe były prowadzone w warunkach laboratoryjnych
odwzorowujących podstawowe zależności funkcjonalne (rys. 3.1.11a) oraz
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (rys. 3.1.11b). Prowadzenie badań
modelowych podyktowane było koniecznością ograniczenia czasu przerw
w pracy ciągu technologicznego związanych z pracami adaptacyjnymi w ramach ewaluacji przyjętego rozwiązania.
a)			 				b)

Rys. 3.1.11. Widok modelowych układów badawczych: a) laboratoryjny, b) odwzorowujący rzeczywiste warunki
pracy

Badania eksploatacyjne
Kolejny etap prac adaptacyjnych obejmował przeprowadzenie badań
eksploatacyjnych w warunkach produkcji wielkoseryjnej. Celem wstępnych
testów (rys. 3.1.12) było potwierdzenie poprawności przyjętych założeń opracowanego rozwiązania zarówno pod względem realizowanych funkcji, jak
i wymaganej wydajności [20].
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Rys. 3.1.12. Widok zrobotyzowanego gniazda technologicznego mycia złożeń łożyskowych

Istotny element testów stanowiło wyznaczenie odporności systemu na
zakłócenia pojawiające się w trakcie procesu produkcji związane np. z nierytmicznością napływu surowca (rys. 3.1.13). Zbyt duża ilość surowca zgromadzonego w obszarze modułu odpowiedzialnego za ustalanie pozycji poszczególnych złożeń łożyskowych może prowadzić do utrudnień związanych
z podejmowaniem pojedynczych obiektów na skutek ich wzajemnego „kleszczenia się”.

Rys. 3.1.13. Widok transportera dostarczającego złożenia łożyskowe do gniazda mycia
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Procesowi produkcji łożysk tocznych towarzyszy duża zawartość cząsteczek cieczy technologicznych w otaczającym powietrzu osadzających się na
wszystkich powierzchniach. Zjawisko to, trudne do zamodelowania w warunkach laboratoryjnych, może prowadzić do powstawania zakłóceń w pracy systemów wykorzystujących techniki optyczne. Celem badań eksploatacyjnych
było opracowanie procedur oczyszczania układów optycznych odpowiedzialnych za identyfikację złożeń łożyskowych w gniazdach urządzenia myjącego.
Rekonfigurowalne systemy technologiczne
Jedną z cech charakteryzujących elastyczne systemy wytwórcze jest ich
ciągła ewaluacja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów technicznych. Przykładem jest możliwość wykorzystania robota obsługującego urządzenie myjące złożenia łożyskowe (rys. 3.1.14) do równoległej
obsługi systemu do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych w pierścieniach łożyskowych [21].

Rys. 3.1.14. Rekonfigurowalny system obsługi gniazd technologicznych opracowany i wykonany w ITeE – PIB
w Radomiu

Istotą rozwiązania jest elastyczny przydział zadań układu manipulacyjnego w zależności od stanów wejściowych i wyjściowych obsługiwanych stanowisk technologicznych.
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Ze względu na zróżnicowany kształt obiektów przeznaczonych do przenoszenia (rys. 3.1.15) system został wyposażony w rekonfigurowalny magazynek narzędzi (rys. 3.1.16).
a)			

b)

Rys. 3.1.15. Elementy przenoszone przez manipulator przemysłowy: a) pierścień łożyskowy wewnętrzny,
b) stożkowe złożenie łożyskowe

Dwugniazdowy magazynek (rys. 3.1.16) zapewnia jednoznaczne pozycjonowanie końcówek manipulacyjnych niezbędne do automatycznej zmiany
w zależności od rodzaju przenoszonego detalu. W przypadku przenoszenia
złożeń łożyskowych transportowanych do urządzenia myjącego elementem
ustalającym jednoznaczne położenia łożyska względem kiści robota jest trójszczękowy pneumatyczny chwytak promieniowy. Pobieranie i przestrzenną
reorientację pierścienia łożyskowego poddawanego kontroli obecności wewnętrznych wad zapewnia pneumatyczny chwytak równoległy.

Rys. 3.1.16. Rekonfigurowalny magazynek narzędzi: 1 – chwytak trójszczękowy, 2 – chwytak równoległy
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W zależności od bieżącego zapotrzebowania następuje automatyczna
wymiana narzędzia na dedykowane dla transportowanego detalu. Na rysunku 3.1.17 przedstawiono kolejne fazy cyklu pracy manipulatora obsługującego gniazdo technologiczne wykrywania wewnętrznych wad materiałowych
w pierścieniach łożyskowych.
a)			b)			c)

Rys. 3.1.17. Cykl pracy manipulatora przy obsłudze stanowiska kontroli wad wewnętrznych pierścieni
łożyskowych: a) wymiana narzędzia, b) pobranie pierścienia, c) dostarczenie pierścienia
do stanowiska kontroli wad

Końcowy etap prac dotyczy obszaru związanego z zapewnieniem niezbędnego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji zmodernizowanego gniazda
technologicznego mycia złożeń łożyskowych. Zakres czynności obejmuje zarówno prace mechaniczne przy budowie niezbędnych barier, jak i tworzenie
dokumentacji związanej z oceną ryzyka niezbędną do dopuszczenia do eksploatacji maszyny, którą jest zrobotyzowane stanowisko.
***
Niedostateczna efektywność i wydajność zabiegów zapewniających czystość i zabezpieczenie antykorozyjne wytwarzanych nowych łożysk tocznych
ma swoje przyczyny przede wszystkim w:
–– niskim poziomie automatyzacji urządzeń myjąco-konserwujących,
–– znacznym udziale czynnika ludzkiego w procesie mycia i zabezpieczenia
antykorozyjnego,
–– częściowym pomijaniu niektórych zabiegów (np. z powodów ekonomicznych),
–– braku ciągłości wyposażenia linii produkcyjnych w automatyczne urządzenia transportujące i wykonawcze na stanowiskach odpowiedzialnych
za mycie i zabezpieczenie antykorozyjne wyrobów.
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Wdrożenie systemu opracowanego w ramach zadania „Systemy zwiększające bezpieczeństwo pracy w szkodliwych lub niebezpiecznych procesach
technologicznych” Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki" zapewni zwiększenie efektywności mycia i zabezpieczenia antykorozyjnego wyrobów oraz
poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez wyeliminowanie ręcznych
czynności wymagających kontaktu z ciekłymi mediami technologicznymi. Ponadto przyczyni się również do zwiększenia konkurencyjności producenta
łożysk tocznych poprzez redukcję strat wynikających z wadliwego zabezpieczenia wyrobów i kosztów reklamacji.
System pozwala na wyeliminowanie ręcznej obsługi procesu mycia prowadzonej w uciążliwych i szkodliwych warunkach pracy powodowanych hałasem, wibracjami i oparami aerozolu. Zostanie zmniejszone ryzyko chorób
zawodowych związane z oddziaływaniem szkodliwych substancji myjących
i konserwujących na organizm ludzki oraz zminimalizowane ryzyko wypadku
podczas realizacji operacji mycia i konserwacji. Zastosowanie systemu spowoduje wzrost poziomu bezpieczeństwa technicznego oraz środowiskowego
w procesach technologicznych.
Specjalizowany system pielęgnacji, mycia i zabezpieczenia antykorozyjnego zwiększa wydajność linii produkcyjnych poprzez likwidację „wąskich
gardeł”. W elastyczny sposób może współpracować z istniejącymi urządzeniami technologicznymi, zastępując stanowiska z obsługą ręczną. Budowa modułowa systemu umożliwia zastosowanie specjalizowanych, mechatronicznych
modułów wykonawczych jako gotowych komponentów w budowie i konfiguracji nowych linii produkcyjnych.
Przedstawione rozwiązanie zautomatyzowanego systemu mycia i zabezpieczenia antykorozyjnego łożysk jest zgodne z najnowszymi trendami i kierunkami doskonalenia technologii przemysłowych i odpowiada światowym
tendencjom rozwoju technologii sterowania i zarządzania procesami produkcyjnymi.
Opracowany system może w elastyczny sposób współpracować z istniejącymi urządzeniami technologicznymi, zastępując stanowiska z obsługą ręczną. Stanowi także uzupełnienie automatycznych linii do montażu i konserwacji łożysk o brakujące moduły wykonawcze, które zastąpią obecne rozwiązania
wymagające realizacji monotonnych, uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia
operacji.
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3.2.

Przemysłowy system wykrywania wewnętrznych
wad materiałowych wywołujących eksploatacyjną
degradacją elementów maszyn

Łożyska toczne należą do wysoko obciążonych części spełniających podstawową rolę w budowie maszyn. Ze względu na obciążenia i warunki pracy
są elementami podatnymi na uszkodzenia i zalicza się je do grupy elementów krytycznych. Newralgicznym obszarem w łożysku jest styk elementów
tocznych z bieżnią. Jest to styk skoncentrowany punktowy lub liniowy w zależności od konstrukcji łożyska. W jego obszarze występują bardzo wysokie
naprężenia ściskające, tzw. naprężenia Hertza. Podczas pracy łożyska naprężenia te „wędrują” wzdłuż całych powierzchni roboczych bieżni oraz elementów
tocznych, wywołując zmienny w czasie stan naprężeń i zużycie zmęczeniowe
wierzchniej warstwy materiału [1, 2]. Wysokie dopuszczalne obciążenia w łożysku są przenoszone przez kilka jednocześnie pracujących styków skoncentrowanych. Wywołuje to naprężenia o dużej wartości sięgające na znaczną głębokość wewnątrz materiału. Z tego powodu elementy łożysk tocznych wykonuje
się ze specjalnych gatunków stali o najwyższej wytrzymałości zmęczeniowej
powierzchni i czystości [3–5]. Źródłem defektów w pierścieniach łożysk tocznych są błędy w: procesach hutniczych przygotowania materiału wyjściowego, procesach wstępnego kształtowania podczas operacji kucia oraz procesach
technologicznych obróbki bezwiórowej, obróbki cieplno-chemicznej i obróbki
skrawaniem. Każdy z błędów w procesie technologicznym może być przyczyną
innego typu wad. Najbardziej niebezpieczne są wady wewnętrzne w postaci
różnego rodzaju nieciągłości materiału, pęknięć, wtrąceń, rzadzizn, zawalcowań
itp., ukryte tuż pod powierzchniami bieżni łożyskowych. Przykłady wad materiałowych w bieżniach łożysk stożkowych pokazano na rysunku 3.2.1.
Ich występowanie na powierzchniach roboczych łożysk oraz wewnątrz
elementów konstrukcyjnych jest całkowicie niedopuszczalne. W warunkach
produkcji „zero braków”, szczególnie charakterystycznej dla przemysłu samochodowego, łożyska toczne muszą być wyrobami o najwyższej jakości, wolnymi od wszelkich wad, budzącymi pełne zaufanie. Jednym z kluczowych
problemów jest wyeliminowanie w procesie kontroli jakości produktów, które
posiadają wady powierzchniowe lub nieciągłości znajdujące się bezpośrednio
pod powierzchnią współpracujących elementów łożyska (rys. 3.2.2).
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a)			

b)			

c)

Rys. 3.2.1. Wewnętrzne wady materiałowe w bieżniach łożysk stożkowych: a) na przełomie pękniętej bieżni
zewnętrznej, b) widoczna na powierzchniach montażowych bieżni wewnętrznej, c) smugi szlifierskie
jako efekt wad wewnętrznych
a)

b)

Rys. 3.2.2. Walcownicze i kuźnicze wady materiałowe pierścieni łożyskowych: a) zawalcowania, b) pęknięcia
(widok na przekroju poprzecznym)

Głównym źródłem wad jest niewłaściwie przeprowadzony proces hutniczy przygotowania materiału wyjściowego do produkcji łożysk oraz proces
wstępnego kształtowania elementu podczas operacji kucia. Przyczyną powstawania wad powierzchni wyrobów walcowanych są błędy popełnione na
wstępnym etapie procesu technologicznego obróbki bezwiórowej wynikające
z np.: niewłaściwego grzania, chłodzenia lub uszkodzenia narzędzia kształtującego. Każdy z błędów w procesie technologicznym może być przyczyną
innego typu wad. Istnieje cała gama wad powierzchniowych mogących występować w materiałach walcowanych i kutych, takich jak np.:
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łuski,
zmarszczki,
naderwania,
pęknięcia,
rozdarcia,
rozszczepienia,
zawalcowania,
wgnioty,
zawalcowania wad powierzchniowych,
nalepienia.
Istotną rolę w jakości odkuwek i walcówek odgrywa jakość odlewu, z którego produkowany jest element. Typowe wady odlewów (rys. 3.2.3) ujawniające się podczas dalszej obróbki materiału to:
–– pęcherze,
–– porowatość,
–– zażużlenie,
–– segregacje,
–– zanieczyszczenia,
–– jama skurczowa.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego najistotniejsze jest, aby
wadliwy komponent, np. w postaci niepełnowartościowego łożyska, nie został
użyty w odpowiedzialnym zespole mechanicznym, co prowadzić może do
przyspieszonej, eksploatacyjnej degradacji systemu technicznego. Z tego też
względu wykrywanie i usuwanie elementów wadliwych zwłaszcza na etapie
procesów produkcyjnych jest niezmiernie istotne, a szczególnie ważne w obszarach produkcji tzw. elementów krytycznych, do których należą również
łożyska toczne. Problem ten podjęto w ramach zadania badawczego „Metody
wykrywania zagrożeń wywoływanych eksploatacyjną degradacją elementów
maszyn” w Programie Strategicznym „Innowacyjne systemy wspomagania
technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki" realizowanego przez ITeE
– PIB w Radomiu we współpracy z FŁT Kraśnik. Pierścienie łożysk tocznych
stanowią efekt kilkunastu operacji technologicznych o ściśle określonym reżimie, z zachowaniem odpowiednich parametrów, począwszy od operacji kucia
poprzez obróbkę cieplną, skrawanie (toczenie, szlifowanie), aż do zabiegów pielęgnacyjnych (mycia i ochrony antykorozyjnej) oraz procesów kontrolno-pomiarowych. Proces wytwarzania prowadzony jest potokowo w zautomatyzowanych
ciągach technologicznych, ciągach transportu międzyoperacyjnego oraz liniach
montażu wyrobów gotowych. Zdjęcia pierścieni łożyskowych produkowanych
przez FŁT Kraśnik przedstawiono na rysunku 3.2.3.
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a)						

b)

Rys. 3.2.3. Bieżnie łożyskowe: a) wewnętrzna, b) zewnętrzna

Pierścienie w trakcie cyklu produkcyjnego podlegają wielokrotnej kontroli
międzyoperacyjnej, w wyniku której eliminowane są z procesu wytwarzania
wyroby niespełniające wymagań. Jednym z kryteriów wystąpienia braków jest
obecność wad powierzchniowych lub wewnętrznych. O ile wady zewnętrzne
ujawniane są w kontrolach po operacjach toczenia i szlifowania za pomocą
inspekcji wzrokowej lub optycznej, to wykrywanie wad wewnętrznych jest
niemożliwe bez zastosowania w procesach kontroli defektoskopii nieniszczącej. Aplikowanie systemów wspomagania kontroli wytwarzania, diagnostyki
i eksploatacji jest koniecznością oraz gwarancją wysokiego poziomu jakości
oraz bezpieczeństwa użytkowania dóbr konsumpcyjnych. Sprzyja podniesieniu jakości produkcji w celu poprawy konkurencyjności. Automatyczne
systemy detekcyjno-diagnostyczne wykorzystujące różne metody stosowane
w systemach kontroli jakości zastosować można do kontroli produkcji elementów łożysk tocznych. Znakomicie do tego celu nadają się techniki z grupy
badań nieniszczących pozwalających określić stan fizyczny – jakość badanych
obiektów – bez spowodowania zmian ich własności użytkowych. Są one stosowane głównie do wykrywania wad w postaci nieciągłości materiału jak:
pęknięcia, wtrącenia, pęcherze oraz najbardziej niebezpiecznych tzw. wad
ukrytych, których wykrycie innymi metodami jest trudne lub niemożliwe.
Stają się powszechnie stosowanym narzędziem zapewnienia niezawodności
wyrobów poprzez wykrywanie defektów i niedoskonałości materiałów konstrukcyjnych lub przez wykrycie wad w wyrobie gotowym i niedopuszczenie
go do użytkowania.
Wybrane metody detekcji wad
Badania nieniszczące stanowią zespół metod pozwalających określić stan
fizyczny – jakość badanych obiektów – bez spowodowania zmian ich właściwości użytkowych. Są stosowane głównie do wykrywania i oceny wad
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mających charakter nieciągłości materiału, takich jak: pęknięcia, wtrącenia,
pęcherze, rozwarstwienia itp. Umożliwiają uzyskanie informacji o stanie fizycznym, wadach, anomaliach lub właściwościach obiektu (materiału, wyrobu, konstrukcji) bez spowodowania zmiany jego cech użytkowych. Różnorodność zjawisk wykorzystywanych w tych badaniach wymusza konieczność
angażowania rozmaitego badawczego instrumentarium, opracowania wielu
metod kontroli oraz analizy wyników [6, 1].
Podstawowymi, najczęściej stosowanymi metodami badań nieniszczących
– defektoskopii nieniszczącej są:
–– metoda penetracyjna (techniki barwne, luminescencyjne UV),
–– metoda magnetyczna (kontrastowa, luminescencyjna, luminescencyjno-mikroskopowa),
–– metody wizualne (fibroskopowa, badania przy oświetleniu ksenonowym,
badania przy oświetleniu UV),
–– metoda ultradźwiękowa,
–– metoda rentgenowska,
–– metoda prądów wirowych.
Nie istnieje metoda uniwersalna. Poszczególne metody badań uzupełniają
się. Każda z metod ma swoje wady, zalety i ograniczenia [7]. Kluczowy jest
wybór i zastosowanie odpowiedniej metody detekcji wad przeznaczonej do
kompleksowej kontroli produkcji wielkoseryjnej, w systemie „zero braków”,
w warunkach wysokiej wydajności i precyzji.
Różnorodność asortymentu łożysk tocznych, szeroki zakres występujących parametrów geometrycznych, skomplikowane, zautomatyzowane systemy seryjnej produkcji elementów składowych są czynnikami utrudniającymi
budowę uniwersalnego systemu do wykrywania wad wewnętrznych w pierścieniach wszystkich typów i rodzajów łożysk tocznych.
Dobór odpowiednich parametrów wybranej metody badań do konkretnego zastosowania uwarunkowany jest wieloma czynnikami – kształtem
i geometrią wyrobu, materiałem, z którego jest wykonywany, rodzajem zastosowanej obróbki cieplnej, rodzajem spodziewanych nieciągłości, orientacją i położeniem defektów (wady wewnętrzne, powierzchniowe, podpowierzchniowe), rozmiarem wad (np. minimalnej wykrywanej, minimalnej
dopuszczalnej) [8–10]. Dodatkowo, w przypadku zastosowania systemu defektoskopowego na linii produkcyjnej, wprowadzone procedury pomiarowo-kontrolne w możliwie najmniejszym stopniu powinny zakłócić (spowolnić)
proces produkcji. Wymagana jest spójność systemu detekcji z automatycznym
selekcjonowaniem detali niespełniających norm jakościowych oraz odporności
na zakłócenia środowiskowe. Techniki detekcji nie mogą wpływać na takie
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parametry produktu, jak magnetyzm szczątkowy czy poziom promieniowania
radioaktywnego. Muszą jednak zapewniać wymaganą głębokość penetracji
i rozdzielczość pomiarową. Ogromny wpływ na poprawność oraz wydajność
tego typu kontroli ma umiejscowienie systemu inspekcji w linii technologicznej oraz jego kompatybilność z istniejącą infrastrukturą.
Kontrola wzrokowa
W fabrykach łożysk tocznych wewnętrzne wady materiałowe elementów
konstrukcyjnych są wykrywane na etapie wyrywkowej kontroli po wstępnej
lub wykańczającej obróbce skrawaniem (toczenie i szlifowanie). Ich wykrycie
jest możliwe tylko w przypadku „ujawnienia” się fragmentu wady na powierzchni obrobionej i zaobserwowania zjawiska nieuzbrojonym okiem. Jest
to proces niezwykle trudny do realizacji ze względu na występowanie na powierzchni łożyska znacznej ilości chłodziwa utrudniającego i zakłócającego
skuteczną obserwację.
W przypadku kontroli wzrokowej wada może być lokalizowana na podstawie wystąpienia smugi szlifierskiej na powierzchni szlifowanej (rys. 3.2.4).

Rys. 3.2.4. Wada materiałowa rozpoznana w inspekcji wzrokowej

Smuga ułatwiająca lokalizację defektu powstaje w wyniku szlifowania powierzchni, w której lokalnie występuje ubytek materiału z reguły wypełniony
zanieczyszczeniami pochodzącymi z procesu hutniczego. Tarcza szlifierska
rozciera zanieczyszczenia po powierzchni szlifowanej, tworząc pierścieniową
smugę o odmiennej połyskliwości, świadcząca o obecności wady materiałowej.
Podstawowym ograniczeniem kontroli wzrokowej jest brak możliwości
wykrycia wad wewnętrznych, których ślady nie są widoczne na powierzchni.
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Metoda magnetyczna
Metoda magnetyczna wykorzystuje zjawisko rozproszeń pola magnetycznego w obszarze występowania nieciągłości materiałowych namagnesowanych przedmiotów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych. Detekcja
rozproszeń odbywa się w oparciu o tworzące się skupiska proszku ferromagnetycznego, którym pokrywana jest powierzchnia badanego przedmiotu. Jest
metodą kontrastową, ujawniającą miejsce wadliwe na skutek kontrastu pomiędzy czynnikiem defekującym a powierzchnią badanego przedmiotu. Cząstki
magnetyczne mogą być nakładane na powierzchnię badanego przedmiotu
poprzez napylanie – techniką suchą lub mokrą w postaci zawiesiny w cieczy,
również w wodzie. Pod wpływem oświetlania promieniami UV wykazywać
mogą efekt fluorescencji, dlatego podczas badania za pomocą zawiesin fluorescencyjnych obserwację przedmiotu przeprowadza się w świetle ultrafioletowym w pomieszczeniu zaciemnionym.
Proces badania polega na:
–– oczyszczeniu powierzchni badanych pierścieni,
–– magnesowaniu pierścieni,
–– naniesieniu zawiesiny magnetycznej,
–– obserwacji pierścieni w świetle ultrafioletowym.
Metoda magnetyczno-proszkowa ujawnia słabo widoczne dla nieuzbrojonego oka nieciągłości powierzchniowe i niewidoczne podpowierzchniowe
w postaci pęknięć lub porowatości (rys. 3.2.5).
a) 					

b)

Rys. 3.2.5. Badania metodą magnetyczno-proszkową pierścienia wewnętrznego: a) układ badawczy,
b) obraz wykrytej nieciągłości (zdjęcie wykonano przy oświetleniu ultrafioletowym)

Rozmagnesowanie stanowi obowiązkową operację procesu nieniszczącego badania przedmiotów metodą magnetyczno-proszkową.
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Metoda rentgenowska
W celu zobrazowania defektów podpowierzchniowych w elementach
konstrukcyjnych łożysk tocznych duże możliwości stwarza metoda rentgenowskiej tomografii komputerowej [11]. Tomografia komputerowa CT (Computed Tomography) jest rodzajem spektroskopii rentgenowskiej, metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów warstwowych badanego obiektu.
Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonane z różnych kierunków
do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Badania
radiograficzne są uważane za podstawową metodę badań nieniszczących
o największej wiarygodności, a badania porównawcze z zastosowaniem metod rentgenowskich mogą stanowić weryfikację wyników uzyskanych innymi
metodami. Metodę tomografii rentgenowskiej stosować można również do
wykrywania wewnętrznych wad materiałowych w stalowych pierścieniach
łożysk tocznych [12]. Potwierdzają to badania pierścieni łożysk tocznych z symulowanymi wadami tego samego typu, ale o różnych wymiarach i różnej
orientacji geometrycznej, wykonanymi sztucznie za pomocą obróbki elektroerozyjnej [13]. Dzięki bryłowej rekonstrukcji 3D możliwe jest zaobserwowanie
na obrazie 3D defektów znajdujących się wewnątrz badanych elementów. Wielokierunkowe naświetlanie oraz wielopłaszczyznowa rekonstrukcja pozwala
wnioskować o charakterze, wielkościach, kształcie oraz orientacji defektów
w stosunku do ich powierzchni roboczych [14].
Sztuczną wadę wykonaną w postaci nieprzelotowego otworu w wewnętrznym pierścieniu łożyskowym, jego radiogram oraz rekonstrukcję 3D
pokazano na rys. 3.2.6.
a)			

b)			

c)

Rys. 3.2.6. Pierścień testowy: a) pierścień łożyskowy wewnętrzny z wadą w postaci poprzecznego otworu
cylindrycznego nieprzelotowego, b) radiogram pierścienia, c) rekonstrukcja 3D
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Metoda prądów wirowych
Odmianą badań nieniszczących w szczególny sposób nadającą się do kontroli w procesie wytwarzania, jak i w kompleksowych systemach monitorowania na liniach produkcyjnych czy w trakcie eksploatacji są badania wykorzystujące metody indukcyjne. Kontrola jakości obiektów z wykorzystaniem
metod indukcyjnych jest stosowana na wielu etapach produkcji kęsów, prętów,
rur, drutów, obiektów o różnorodnych kształtach [15]. Jedną z nich jest metoda
prądów wirowych wykorzystywana głównie do detekcji powierzchniowych
wad materiałowych oraz pęknięć. Metoda prądów wirowych EC (Eddy Current) jest jedną z najbardziej skutecznych metod wykrywania i oceny wad powierzchniowych i podpowierzchniowych różnego rodzaju, szczególnie wad
zmęczeniowych i korozyjnych powstałych w trakcie eksploatacji elementów
konstrukcyjnych. Znalazła szerokie zastosowanie w badaniach materiałów
i obiektów przewodzących prąd elektryczny zarówno ferro, jak i nieferromagnetycznych oraz materiałów kompozytowych. Badaniom i kontroli poddawane są przede wszystkim elementy ze stali ferrytycznych i austenitycznych
o różnych strukturach oraz właściwościach elektromagnetycznych, a także
miedź i jej stopy, aluminium i jego stopy, tytan i stopy tytanu, Inconnel 600,
hastelloy, monel, cyrkon oraz inne metale, np. wolfram czy molibden. Metoda
prądów wirowych, mimo że należy do powierzchniowych, nieniszczących metod badawczych wykrywa z powodzeniem nieciągłości ukryte w warstwach
wierzchnich materiałów, nieciągłości pod pokryciami malarskimi, galwanicznymi, a także znajdujące się w warstwach kompozytowych obiektów wielowarstwowych [16]. Metoda ta jest dużo skuteczniejsza od metod wizualnych,
penetracyjnych czy magnetycznych, niewymagająca stosowania dodatkowych
ośrodków sprzęgających, jest ciągle rozwijana i coraz częściej stosowana
w produkcyjnych systemach kontroli wytwarzania materiałów i elementów
konstrukcyjnych, jak również w badaniach diagnostycznych w różnych sektorach przemysłowych, takich jak: lotnictwo, przemysł maszynowy, przemysł
hutniczy, w elektrowniach jądrowych i konwencjonalnych, w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, cukrowniczym, papierniczym oraz spożywczym.
Metoda wiroprądowa oparta na zjawisku indukcji magnetycznej polega
na wzbudzaniu zmiennego pola elektromagnetycznego w badanym materiale
oraz odbieraniu reakcji materiału na takie działania [17]. Zmienne pole magnetyczne generowane przez sondy pomiarowe zasilane zmiennym prądem
elektrycznym sprawia, że w obiekcie badanym indukuje się zmienne wirowe
pole elektryczne. Napięcie tego pola to siła elektromotoryczna SEM powodująca w materiale przewodzącym przepływ prądu elektrycznego. Cyrkulacja
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wektora natężenia pola elektrycznego sprawia, że pole prądów rozpływa
się po zamkniętych ścieżkach (stąd nazwa prądy wirowe), prostopadle do
wektora indukcji magnetycznej. Pole prądów wirowych wytwarza również
zmienne pole magnetyczne zależne między innymi od własności elektrycznych (przewodności) i magnetycznych (przenikalności) obiektu (materiału),
jego wymiarów oraz występujących w obiekcie wad makro- i mikrostruktury (nieciągłości). Rozpływ wytwarzanego pola w materiale zależy od mikrostrukturalnych i makrostrukturalnych własności materiału, a więc od rodzaju
struktury metalograficznej, wytrzymałości, twardości, występowania wtrąceń,
segregacji, pęknięć i innych wad materiałowych i odbywa się po ścieżkach
„najlepszej przewodności”, których przebieg zostaje zaburzony, gdy w strefie
oddziaływania pola znajduje się wada [18]. Powoduje ona zmianę rozkładu
pola prądów wirowych wskutek lokalnej zmiany, przede wszystkim przewodności elektrycznej oraz w przypadku obiektów ferromagnetycznych − przenikalności magnetycznej. Zmiany wartości prądów wirowych oddziałują na
pierwotne pole magnetyczne cewki. Otrzymywane z przetwornika lub sondy
sygnały są analizowane w aparacie wiroprądowym i informują o zmianach
własności badanego obiektu. Schemat ilustrujący ideę metody przedstawiono
na rysunku 3.2.7.

Rys. 3.2.7. Schemat ilustrujący efekt prądów wirowych dla cewki zewnętrznej. Ho – pole wzbudzane przez cewkę,
Hs – pole wytwarzane przez prądy wirowe − źródło [19]

Pomiar zmiany pola magnetycznego wywoływanego zaburzeniem
w przepływie prądów wirowych dokonywany sondami wiroprądowymi
rejestrowany jest przez defektoskop, a sygnał zaburzenia zobrazowany na
płaszczyźnie impedancji elektrycznej w zależności od rozmiaru uszkodzenia. Analiza zarejestrowanych zmian pola elektromagnetycznego pozwala na
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ocenę stanu badanego materiału, występujących wad w postaci np.: wtrąceń,
pęcherzy, zażużleń, pęknięć, ubytków erozyjnych lub korozyjnych, ocenę ich
wielkości oraz głębokości.
Jest to metoda porównawcza i wymaga odniesienia do wzorca − próbki
odniesienia wykonanej z materiału o właściwościach takich, jak badany obiekt,
wolnej od niejednorodności składu i struktury, wad pochodzenia mechanicznego, nieciągłości materiałowych oraz wtrąceń niemetalicznych, identycznie
obrobionej cieplnie lub cieplno-chemicznie. Obszary zastosowania metody
szeroko przedstawiono w pracy [20].
W badaniach wiroprądowych penetracja przez prądy jest utrudniona
z powodu bardzo silnego tzw. efektu naskórkowości (koncentracji pola prądów wirowych przy powierzchni). Zjawisko to stanowi poważnie ograniczenie
stosowania metody w badaniu elementów ferromagnetycznych. Skutecznym
rozwiązaniem jest stosowanie metody wiroprądowej badania w polu dalekim.
Ideę badania przedstawia rys. 3.2.8.

PC

defektoskop

strefa koncentracji pola prądów wirowych

cewka
wzbudzająca

sonda RF

cewka rejestrująca
obiekt badany

pole magnetyczne zanikające
pole magnetyczne
wtórne wzbudzone
przez indukowane
prądy wirowe
wada
pole bezpośredniego
oddziaływania

pole przejściowe pole dalekie

Rys. 3.2.8. Schemat układu detekcyjno-pomiarowego badania w polu dalekim

Do generowania prądów stosuje się sondy RF wyposażone w dwie cewki
pomiarowe, tzw. wzbudzającą i rejestrującą. Cewka rejestrująca jest umieszczona w pewnej odległości od cewki wzbudzającej w obszarze, w którym
dominującym polem magnetycznym jest pole od wzbudzonych prądów wirowych. Rejestracja zmian w polu wtórnym pozwala na określanie zmian
w badanym materiale [18, 21].
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System detekcji wad
System do detekcji wad w pierścieniach łożysk tocznych [22] zobrazowany na rysunku 3.2.9 pozwala na 100%, międzyoperacyjną kontrolę produktów
w systemie „zero braków” w trybie bezpośredniej współpracy z linią produkcyjną. Głównym elementem systemu jest mechatroniczne urządzenie [23]
o modułowej budowie.
Moduł wejściowy (1) odpowiedzialny jest za właściwe zorientowanie
łożyska poprzedzające proces kontroli. Przerzutnik (1a) tego modułu zmienia położenie dostarczonego pierścienia wynikające z poprzedniej operacji
technologicznej na odwrotne, wymagane w opracowanej metodzie kontroli.
Napędu pneumatycznego (1b) dostarcza odwrócony pierścień (4) do modułu
defektoskopii (2) pod chwytak obrotowy (2d) napędzany napędem elektrycznym (2e) oraz pneumatycznym (2f). Potrzeba odwracania pierścieni wynika
z konstrukcji i pozycji pracy zastosowanego chwytaka obrotowego.

Rys. 3.2.9. Schemat systemu do wykrywania wad wewnętrznych w pierścieniach łożysk tocznych:
1 – moduł wejściowy, 1a – przerzutnik, 1b – napęd pneumatyczny, 2 – moduł defektoskopii,
2a – defektoskop, 2b – sonda powierzchni zewnętrznej, 2c – sonda powierzchni wewnętrznej,
2d – chwytak obrotowy, 2e – napęd elektryczny chwytaka, 2f – napęd pionowy chwytaka,
2g, 2h – napędy liniowe elektryczne, 3 – moduł wyjściowy, 3a – napęd pneumatyczny, 4 – pierścień
łożyskowy, 5 – wyspa zaworowa z zaworami sterującymi ruchami napędów, 6 – sterownik PLC,
7 – komputer PC, 8 – ciąg technologiczny, 9 – magazyn braków
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Celem modułu defektoskopii jest wykonanie testu defektoskopowego
pierścienia i na podstawie wyniku detekcji wygenerowanie sygnału obecności wad. Moduł wyposażony jest w defektoskop wiroprądowy (2a) oraz sondy
(2b, 2c). Przemieszczaniem sond w płaszczyźnie pionowej wzdłuż tworzących
skanowanych bieżni pierścienia sterują dwa elektryczne napędy liniowe (2g,
2h). Zastosowana aparatura defektoskopowa szczególnie nadaje się do prowadzenia badań przy dużych prędkościach obrotowych badanego obiektu [24].
Wzrost prędkości obrotowej badanego obiektu ułatwia wykrycie i identyfikację wady powierzchniowej i podpowierzchniowej. Ma to szczególne znaczenie
dla systemów defektoskopowych pracujących w warunkach produkcji wielkoseryjnej. Prowadzone badania z wykorzystaniem aparatury defektoskopowej
RFEC wykazały również wpływ cech geometrycznych wad materiałowych
na poziom identyfikacji metodą prądów wirowych [25]. Uwidoczniły wpływ
kształtu wady na uzyskiwane wyniki, pokazując, że wady w formie pęcherzy
będą wykrywane skuteczniej niż rozwarstwienia i pęknięcia.
Defektoskop
Za wykrywanie wewnętrznych wad materiałowych w systemie detekcji
odpowiedzialna jest aparatura, w skład której wchodzą: defektoskop wiroprądowy SSEC III, dwie sondy wiroprądowe GRFEC, przełącznik pracy sond
Switch Probe (rys. 3.2.10) oraz oprogramowanie.

Rys. 3.2.10. Aparatura do badań nieniszczących metodą prądów wirowych pola dalekiego

Defektoskop jest urządzeniem Plug-and-Play z systemem portów USB2.0
i współpracuje z systemami MS Windows System XP lub Win 7 32 bit. Wygodny interfejs użytkownika pozwala na konfigurację oraz kontrolę całego
systemu. Dwie sondy wiroprądowe uruchamiane są przełącznikiem Switch
Probe, co umożliwia niezależną pracę sond podczas skanowania powierzchni
zewnętrznej lub wewnętrznej pierścieni łożyskowych.
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Metodyka badania
Metoda badania w polu dalekim jest metodą porównawczą, odnoszącą
się do wzorców, które w systemie detekcji odgrywają istotną rolę, a ich odpowiednie przygotowanie warunkuje poprawność działania całego systemu kontroli [26, 27]. System detekcji kalibrowany jest za pomocą wzorców w postaci
wolnych od wad pierścieni łożyskowych sprawdzonych w celu wykluczenia
obecności wad materiałowych metodą tomografii komputerowej. Ważną rolę
w kontroli poprawności procesu defektoskopii oraz weryfikacji całego systemu pełnią wzorce testowe, tj. pierścienie łożyskowe z wytworzonymi metodą
elektroerozyjną sztucznymi wadami o różnych wielkościach, kształtach i położeniu od powierzchni testowanych wynikającym z głębokości penetracji.
Przykładowe wzorce testowe przedstawiono na rysunku 3.2.11.
a)			

b)				

c)

Rys. 3.2.11. Wzorce testowe: a) wzorzec testowy − nacięcia, b) wzorzec testowy − otwory, c) układ głowica −
wzorzec testowy

Elementem integrującym system detekcji ze stanowiskiem jest system sterowania [28] realizujący procesy: przetwarzania i analizy danych, sterowania
procesem detekcyjno-selekcyjnym, przesyłania danych do jednostki nadrzędnej.
Oprogramowanie zarządzające posiada graficzny interfejs użytkownika
komunikujący się z systemem badawczym z wykorzystaniem komputera PC,
umożliwiający wybór procedur badawczych. Realizację procedur nadzoruje
sterownik PLC. Okna interfejsu przedstawia rysunek 3.2.12.
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Rys. 3.2.12. Okna interfejsu oprogramowania: a) okno główne, b) i c) okna danych badanych obiektów,
d) okno ustawień stanowiska, e) okno zakładki „Baza defektów"

Zakładki okna głównego służą do opisu obiektu badanego za pomocą
parametrów charakteryzujących geometrię obiektu badanego oraz zadawania
parametrów badania. Urządzenie może pracować w trybie sterowania ręcznego. W tym trybie dokonuje się niezbędnych ustawień i regulacji w przypadku
zmiany asortymentu produkcji lub steruje napędami w sytuacjach awaryjnych.
Okno zakładki „Baza defektów" umożliwia archiwizację opisu badanego
obiektu, parametrów badania, przebiegów sygnałów Re i Im pochodzących
od wady, pozyskanych z defektoskopu, zdjęć przekrojowych elementów z wadami, wyników badań weryfikacyjnych dla obiektów z wadami uzyskanych
innymi metodami.
Do dokonywania nastaw parametrów pracy defektoskopu służy okno interfejsu programu przedstawione na rysunku 3.2.13. Za jego pomocą operator
może regulować obraz sygnału wady oraz obrazy przebiegu jej składowych
sygnałów Re i Im. Regulacja pracy sond pomiarowych odbywa się poprzez
nastawy częstotliwości, wzmocnień oraz filtrów.
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Rys. 3.2.13. Okno ustawień parametrów pracy defektoskopu SSEC III

Analiza zarejestrowanych przebiegów odniesiona do pierścienia wzorcowego pozwala na odfiltrowanie zakłóceń oraz wyznaczenie progu detekcji dla każdej sondy. Przykładowe zarejestrowane przebiegi przedstawia rysunek 3.2.14.

Rys. 3.2.14. Przykładowe przebiegi sygnałów defektoskopu SSEC 3 z sond wiroprądowych z wyznaczonymi
progami detekcji wad
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Przekroczenie wyznaczonych wartości progowych przez odfiltrowany
przebieg sygnałów z sond wiroprądowych jest jednoznaczne z rozpoznaniem
w pierścieniu niedopuszczalnej wady. Na tej podstawie system decyduje
o wadliwości wyrobu i emituje sygnał sterujący dla modułu wyjściowego selekcjonującego wyrób jako brak.
Procedura badawcza
Działanie urządzenia jest regulowane procedurą wykrywania wad w pierścieniach łożysk tocznych wykorzystującą wiroprądową technikę badania
w polu dalekim. Zapisana jest ona w postaci programu, który steruje urządzeniem oraz wszelkimi trybami jego pracy. Obejmuje szereg szczegółowych
algorytmów dotyczących działania urządzenia, kalibracji napędów, systemu
pomiarowego, procesu skanowania bieżni, rejestracji i analizy sygnałów, wyznaczania progów selekcji, klasyfikacji na dobre i braki oraz dokonywanych
ustawień trybów i parametrów pracy [29]. Po dokonaniu ustawień w trybie
sterowania ręcznego oraz przeprowadzeniu kalibracji systemu z wykorzystaniem pierścieni testowych (kalibracyjnych) urządzenie gotowe jest do prowadzenia kontroli pierścieni w trybie pracy „Auto". Opisem sposobu postępowania w celu realizacji kontroli defektoskopowej jest procedura badawcza
realizowana wg ogólnego algorytmu pokazanego na rysunku 3.2.15. Pierścień
Mycie
Pobieranie pierścienia
N

OK
T
Zmiana orientacji

STOP
Analiza
Magazyn braków
Znakowanie

Rys. 3.2.15. Ogólny algorytm pracy urządzenia
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dostarczony do modułu wejściowego urządzenia zostaje odwrócony i po zmianie orientacji przekazany do modułu defektoskopii pod zespół chwytająco-obrotowy. Pochwycony przez chwytak i uniesiony wprowadzony zostaje w ruch
obrotowy. W trakcie ruchu obrotowego następuje skanowanie sondami odpowiednich powierzchni pierścienia oraz rejestracja i analiza sygnałów przebiegów skanowania. Realizowane są szczegółowe algorytmy automatycznego
usuwania zakłóceń, sterowania napędami sond, obliczania progów detekcji
i porównywania przebiegów z zapisem wzorcowym, w wyniku których badany pierścień klasyfikowany jest jako dobry lub brak. W efekcie generowany jest
odpowiedni sygnał sterujący dla modułu wyjściowego decydujący o usunięciu
pierścienia z cyklu produkcyjnego lub przekazaniu go do montażu.
Algorytm usuwania braków z procesu technologicznego zobrazowano
na rys. 3.2.16. W rozwiniętej formie przedstawia opis technik i narzędzi, jakie
służą do prowadzenia skutecznej kontroli. Zawiera również zbiór formularzy
oraz narzędzi pomocniczych niezbędnych do prowadzenia działań edycyjnych
oraz do rejestracji i akwizycji danych.

Defektoskop

 Komputer PC
Sonda 2

Sonda 2

 Oprogramowanie

NIE

Analiza
przebiegu
sygnałów



Baza wad

Czy jest wada?
TAK

Moduł wyjściowy

Moduł wyjściowy

Montaż

Magazyn braków

Rys. 3.2.16. Algorytm usuwania braków z procesu technologicznego pierścieni łożysk tocznych
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Urządzenie do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych
w pierścieniach łożysk tocznych
Urządzenie dedykowane do implementacji w ciągu technologicznym
wytwarzania pierścieni łożysk stożkowych eliminuje z procesów kontroli
subiektywną ocenę wzrokową uniemożliwiającą wykrywanie wad, których
ślady nie są widoczne na powierzchni oraz zapewnia 100% kontrolę produkcji
[23, 30]. Widok urządzenia przedstawiono na rys. 3.2.17.
				

a)			

b)

		

c)

Rys. 3.2.17. Urządzenie do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych w pierścieniach łożysk tocznych
opracowane i wykonane w ITeE – PIB w Radomiu: a) moduł wejściowy, b) moduł defektoskopii,
c) moduł wyjściowy

Urządzenie składa się z modułów pozwalających na adaptacje do kontroli
pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych typoszeregu łożysk stożkowych. Badany pierścień pobrany z ciągu technologicznego trafia do modułu wejściowego. Podany przez napęd pneumatyczny do zespołu przerzutnika zostaje
w nim odwrócony, zabazowany, zidentyfikowany czujnikiem obecności i za
pomocą pneumatycznego napędu podany do modułu defektoskopii. Moduł
ten składa się z zespołu pozycjonowania głowic oraz zespołu chwytająco-obrotowego. Zespół pozycjonowania głowic skanujących (sond) wyposażony został
w dwa elektryczne napędy liniowe pozwalające na przemieszczanie dwóch
sond w płaszczyźnie pionowej wzdłuż tworzącej skanowanego pierścienia.
Zespół chwytająco-obrotowy zapewnia mocowanie badanego pierścienia
w szczękach chwytaka, podniesienie pierścienia nad płytę, wprowadzenie go
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w obroty w trakcie badania serwonapędem elektrycznym, a następnie odłożenie w miejsce pobrania. Zespołami odpowiedzialnymi za transport badanego
pierścienia wewnątrz urządzenia są: zespół odbierający i zespół podawania
poziomego.
Na podstawie analizy wyniku detekcji w postaci przebiegów sygnałów
zarejestrowanych przez defektoskop, pochodzących z głowic wiroprądowych
system sterowania dokonuje selekcji pierścieni na „dobre” i „braki”. Za wykonanie decyzji odpowiedzialny jest moduł wyjściowy zajmujący w zależności
od wyniku analizy pozycje przekazania pierścienia do dalszej obróbki lub
wadliwego pierścienia do magazynu braków. Korpus urządzenia to stelaż wykonany z profili aluminiowych połączonych systemem odpowiednich elementów złącznych oparty na modułach wsporczo-jezdnych. Stanowi on moduł
wsporczo-montażowy dla stalowej płyty z płytą ślizgową, bazą regulowaną
oraz napędami mechatronicznymi, szafy sterowniczej z operatorskim pulpitem sterowniczym, wyłącznikiem głównym, wyłącznikiem bezpieczeństwa,
lampą sygnalizacyjną oraz ekranem komputera, szafy z jednostką PC oraz
osłon urządzenia.
Badania weryfikacyjne systemu
Zdolność systemu do prowadzenia kontroli defektoskopowej pierścieni
łożysk tocznych pokazały badania weryfikacyjne prowadzone zestawem pierścieni łożyskowych. W skład zestawu wchodzi sześć pierścieni z wygenerowanymi wadami w postaci przecięć, nacięć i otworów oraz jeden pierścień
wolny od wad, jako wzorzec do kalibracji systemu. Zestaw pierścieni z opisem
wygenerowanych wad przedstawiono na rys. 3.2.18.
Zestaw został sporządzony z pierścieni wewnętrznych łożysk tocznych
o średnicy osadczej Ø65 mm, wykonanych z materiału 100Cr6, poddanych
obróbce cieplnej w procesie hartowania do twardości 58÷62 HRC. Kontrola
pierścieni o tych samych wymiarach gabarytowych wykonanych z tych samych materiałów co wzorzec i tak samo obrobionych cieplnie dokonywana jest
przez system w automatycznym trybie pracy urządzenia realizującym procedury automatycznego obliczania progu detekcjii porównywania przebiegów
do wzorcowych. Zarejestrowane wartości przebiegów sygnałów odnoszone są
do wyznaczonych wartości progowych. Ich przekroczenie jest jednoznaczne
z wykryciem wady w badanym pierścieniu. Skutkuje to sygnałem dla systemu
sterowania i skierowaniem pierścienia do magazynu braków oraz zapisem
przebiegów dla tego pierścienia w bazie danych. Przykładowe wykresy skanowania pierścieni pokazano na rysunku 3.2.19.
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a)

b)

c)

d)

e)

Rys. 3.2.19. Wykres przebiegów skanowania pierścieni: a) wzorcowy − pierścień nr 4, b) pierścień nr 5,
c) pierścień nr 1, d) pierścień nr 7, e) pierścień nr 6
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Główne parametry systemu wykrywania wewnętrznych wad materiałowych to:
–– metoda detekcji – prądy wirowe – badanie w polu dalekim;
–– rodzaj badanych elementów − elementy obrotowe, stalowe, ferromagnetyczne o średnicy wewnętrznej od 65 mm i zewnętrznej do 160 mm;
–– całkowity czas realizacji algorytmu sterowania urządzeniem – 15 sekund;
–– czas realizacji procedury defektoskopii wiroprądowej – 10 sekund;
–– wielkość wykrywanej wady podpowierzchniowej – ok. 0,5 mm;
–– strefa wykrywalności wad wewnętrznych – do 2 mm pod badaną powierzchnią;
–– wydajność – 6 szt./min;
–– typ kontroli – 100%.
Uzyskane wyniki badań potwierdzają możliwości systemu wykrywania
wewnętrznych wad materiałowych, zwłaszcza jego gotowość do prowadzenia
badań defektoskopowych w warunkach przemysłowych, w procesach 100%
kontroli produkcji w systemie „zero braków”.
***
Przemysłowy system wykrywania wewnętrznych wad materiałowych
obejmuje metodykę wykrywania wad wewnętrznych, procedurę kontroli
z zastosowaniem techniki defektoskopii nieniszczącej oraz stanowisko do
wykrywania wewnętrznych wad materiałowych w elementach metalowych
produkowanych masowo, zweryfikowane w odniesieniu do stalowych elementów łożysk tocznych. Zastosowana metoda defektoskopii prądami wirowymi
pola dalekiego umożliwia prowadzenie badań w warunkach kontroli 100%
na linii produkcyjnej. Możliwości praktycznych zastosowań opracowanego
rozwiązania zostały zweryfikowane w warunkach zbliżonych do panujących
na linii produkcyjnej.
Zastosowanie systemu w systemach kontroli produkcji korzystnie wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w procesach eksploatacyjnych.
Wyeliminuje nieskuteczną kontrolę wzrokową prowadzoną w uciążliwych
i szkodliwych warunkach pracy powodowanych hałasem, wibracjami, oparami aerozolu i jaskrawym oświetleniem stanowiska roboczego. System umożliwi poprawę komfortu pracy i ochronę zdrowia pracowników. Wyższa jakość
produkowanych elementów przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów
produkcyjnych powiązanych z wybrakowanymi produktami oraz do zmniejszenia ilości odpadów eksploatacyjnych, szczególnie w branży transportu samochodowego.
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Główne zalety opracowanego systemu to:
–– wysoka czułość,
–– możliwość bezkontaktowej kontroli badanych powierzchni,
–– duża szybkość pomiaru,
–– sortowanie na dobre i braki,
–– niskie koszty eksploatacji,
–– brak oddziaływania na środowisko,
–– odporność na zabrudzenia i ciężkie warunki pracy.
System może być z powodzeniem stosowany do wykrywania wad materiałowych zewnętrznych i wewnętrznych w metalowych elementach obrotowych, osiowo-symetrycznych produkowanych masowo, takich jak: tarcze
hamulcowe, grzybki zaworów silnikowych, wkładki przylg zaworowych, osie
i wałki, tuleje bloków silników spalinowych oraz czopy osadcze w wałach.
Celowe jest również kontynuowanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie zastosowania systemu do:
–– wykrywania wad materiałowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz równoczesnej, porównawczej kontroli poprawności obróbki cieplnej w produkowanych masowo, obrotowych, osiowo-symetrycznych elementach
metalowych,
–– kontroli i oceny poprawności nanoszenia na elementy stalowe ochronnych
powłok cynkowych oraz ochronnych powłok lakierniczych.
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4

Systemy szybkiego prototypowania
identyfikatorów elektronicznych

Technologią wydajnie wspomagającą wzrost skuteczności zabezpieczenia
jest łączenie metod poligraficznych z cyfrowym zapisem zawartym w mikrochipie zamontowanym wewnątrz chronionego produktu. Nośnikiem tych informacji jest najczęściej układ elektroniczny RFID (radio frequency identification)
wyposażony w pamięć, która może być odczytywana za pomocą fal radiowych
z wykorzystaniem odpowiednich czytników. Produkty chronione zawierają
zarówno układy RFID do zapisu danych oraz zapisy jawne w postaci graficznej i są przystosowane do automatycznego odczytywania za pomocą systemów wizyjnych i radiowych.
Dynamicznie rozwijające się systemy identyfikatorów elektronicznych
są coraz szerzej wykorzystywane zarówno w ochronie obiektowej, ochronie
danych, bezpieczeństwie publicznym, jak i w komercyjnych dziedzinach gospodarki związanych z ochroną marki, ochroną autentyczności produktu czy
też ochroną wizerunku producenta. Ponadto poszerzany jest zakres zastosowań przemysłowych, w których identyfikatory elektroniczne znajdują zastosowanie w kontroli procesów technicznych i technologicznych, automatycznej
dystrybucji i w systemach magazynowych. Dominującą rolę w zastosowaniach
identyfikatorów elektronicznych, w związku z rosnącym zagrożeniem terroryzmem, odgrywa zabezpieczenie obiektów oraz stale powiększający się obszar
obejmujący ochronę informacji niejawnych.
RFID staje się pożądaną nową technologią stosowaną w wielu branżach.
Dzieje się tak między innymi w handlu detalicznym, gdzie koszty implementacji bardzo szybko zwracają się w związku ze zminimalizowaniem o kilkaset
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procent kradzieży, a także radykalnym skróceniem czasu inwentaryzacji.
Technologia RFID znajdzie duże zastosowanie na rynku farmaceutycznym,
przy zapobieganiu fałszowania lekarstw. Rozwiązanie pozwala na tworzenie
elektronicznych certyfikatów autentyczności w oparciu o metki elektroniczne, dzięki którym firmy farmaceutyczne będą mogły dokładnie śledzić przemieszczanie się swoich medykamentów od momentu opuszczenia fabryki do
chwili dostarczenia ich do konkretnych dystrybutorów. Podobne rozwiązanie
przygotowywane jest w przemyśle tytoniowym, gdzie identyfikatory z odpowiednim certyfikatem elektronicznym będą umożliwiały potwierdzenie
autentyczności wyrobu.
Zastosowanie RFID od kilku lat przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego poprzez zapewnienie szybkiej i skutecznej identyfikacji
osób. Służą temu odpowiednie paszporty oraz dowody osobiste (national ID)
wydawane w postaci kart plastikowych, w których elektronicznie i graficznie
są zapisywane dane biometryczne właściciela, np. obraz odcisków palców.
Zwiększający się zakres zastosowań sprawia, że produkty charakteryzujące się podwyższonym poziomem zabezpieczeń nie ograniczają się do
dokumentów tożsamości. Papierowe lub plastikowe karty z elektronicznym
układem scalonym znajdują zastosowanie w weryfikacji uprawnień dostępu
do kont bankowych, bibliotek, usług (np: medycznych, ubezpieczeniowych),
pomieszczeń, urządzeń, środków transportu oraz monitoringu obiektowego.
Szybki postęp technologii wytwarzania układów RFID jest determinowany powiększaniem ilości informacji przechowywanych w ich pamięci oraz
pojawiającymi się technikami fałszowania danych zawartych w nośnikach
elektronicznych, jak również nowymi możliwościami podrabiania samych
nośników. Niezbędne jest zatem stałe doskonalenie technik zabezpieczania
dokumentów zawierających układy RFID i zawartych w nich danych.
Stały wzrost wymagań związanych z bezpieczeństwem przechowywanych danych jest generowany odpowiednimi przepisami. Na przykład na producentów paszportów i wszelkiego rodzaju kart identyfikacyjnych organizacje
krajowe, międzynarodowe i unijne nakładają obowiązek zapewnienia odpowiedniej trwałości oraz odpowiedniego poziomu zabezpieczeń emitowanych
dokumentów.
Laboratoria naukowe intensywnie rozwijają prace nad technikami zapisu,
odczytu i transmisji rozmaitych danych zawartych w identyfikatorach elektronicznych, w tym zawierających układy RFID. Jednak aby identyfikatory RFID
spełniały dobrze swoją rolę, muszą być dobrze zabezpieczone przed podrabianiem i fałszowaniem oraz odpowiednio trwałe zarówno pod względem
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wytrzymałości fizycznej, jak i przechowywania danych w postaci elektronicznej. Równie istotne są zatem działania zmierzające do zwiększenia trwałości, wytrzymałości mechanicznej i fizycznej odporności na nieautoryzowane
dokonywanie zmian w obszarze informacji graficznych i alfanumerycznych
naniesionych technikami drukarskimi w celu dodatkowej personalizacji dokumentów z zabezpieczeniem elektronicznym. Prace badawcze prowadzone
w tym obszarze obejmują nowe rodzaje materiałów konstrukcyjnych, barwników, pigmentów, technik druku i zabezpieczeń mechanicznych chroniących
informacje drukowane.
Realizacja prac badawczo-rozwojowych zmierzających do poprawy poziomu zabezpieczeń elektronicznych i fizycznych musi być weryfikowana
doświadczalną produkcją prototypowych identyfikatorów RFID prowadzoną w warunkach zbliżonych do produkcji wielkoseryjnej. Do tego celu konieczne jest stosowanie specjalnych, niskonakładowych, elastycznych systemów wytwórczych umożliwiających swobodne wykorzystanie opracowanych
innowacyjnych technologii, konstrukcji, komponentów, receptur i procedur.
Elastyczna i wielowariantowa struktura musi zapewniać szybką, powtarzalną produkcję krótkoseryjną, umożliwiającą tanie prototypowanie nowych generacji produktów z udoskonalonymi technikami zabezpieczeń w ilościach
umożliwiających prowadzenie badań z wykorzystaniem analizy statystycznej. Wytwarzanie tych dokumentów polega najczęściej na montażu metodą
sklejania kilku warstw papieru lub innych materiałów, pomiędzy którymi jest
umieszczany układ scalony z przyłączoną anteną (inlet RFID). Połączenie to
powinno zabezpieczać dokument przed przypadkowym lub umyślnym rozwarstwieniem, uszkodzeniem układu RFID oraz zapewniać wymaganą trwałość i odporność na wszystkie możliwe niekorzystne oddziaływania wynikające z warunków użytkowania.
Jakość identyfikatorów elektronicznych i ich zabezpieczeń ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa w cywilnym w transporcie lotniczym, w którym wykorzystywane są paszporty z wbudowanym elektronicznym układem
scalonym. Społeczność międzynarodowa, między innymi poprzez działania
takich organizacji jak Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego –
ICAO, poświęca bardzo wiele uwagi ulepszaniu skuteczności rozwiązań dokumentów z układami RFID. Dzięki współpracy z krajowymi instytucjami zajmującymi się produkcją i emisją paszportów, dowodów osobistych i różnego
rodzaju kart płatniczych i identyfikacyjnych generowane są zalecenia odnośnie
do wdrażania środków zabezpieczania i zawartych w nich danych oraz wprowadzania w tym zakresie odpowiedniego prawa i uregulowań normatywnych.
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Aktualne przepisy ICAO określają wymagania odnośnie do trwałości paszportów oraz metod jej badania. Oprócz klasycznych badań, takich jak badania
klimatyczne, badania odporności na wysokie i niskie temperatury czy badania odporności na czynniki chemiczne niezbędne jest przeprowadzanie badań
specyficznych dla odrębnych grup dokumentów, np. paszportów. Należą one
bowiem do specjalnej grupy, w stosunku do której, ze względu na charakter
zakodowanych informacji, wymagania są znacznie ostrzejsze niż w przypadku
zwykłych dokumentów. Paszport musi być odporny na: zginanie, skręcanie,
próby delaminacji i ścierania zapisanych w nim w sposób jawny danych oraz
na narażenia związane z użytkowaniem – noszenie w kieszeni, stemplowanie,
dokonywanie zapisów długopisem.
Podobnie jest w przypadku kart plastikowych, dla których próby usystematyzowania wymagań zostały podjęte wcześniej niż dla paszportów i aktualnie są ujęte w międzynarodowych normach.
Spełnienie wymagań odbiorców paszportów i kart plastikowych oraz
zapewnienie stałego, wysokiego poziomu jakości wyrobów wymaga od producentów prowadzenia badań zarówno wyrobów obecnie produkowanych,
jak i przygotowywanych do wdrożenia. Niezbędne jest więc posiadanie przez
producenta odpowiedniej aparatury badawczo-testowej przystosowanej do
prowadzenia badań zgodnie odpowiednimi metodami, według ustalonych
procedur. Procedury testowania przewidują zautomatyzowaną realizację zaprogramowanego scenariusza badań. W systemie testowania dokumentów
zdefiniowane metody wywierania wymuszeń mechanicznych imitują oddziaływania użytkowe, umożliwiając określenie wpływu tych wymuszeń na stan
techniczny dokumentu oraz możliwość odczytu zawartych w nim danych.
Zestaw metod i procedur badawczych oraz modelowych urządzeń testujących przeznaczonych do badania trwałości nowych rozwiązań w zakresie konstrukcji i wytwarzania wysoko zabezpieczonych dokumentów zawierających
układy RFID dopełnia pętlę sprzężenia zwrotnego w procesie: konstruowanie
– wytwarzanie – weryfikacja innowacyjnych, nowoczesnych produktów i technologii ograniczających możliwość popełniania przestępstw i podnoszących
poziom bezpieczeństwa państwa i obywateli.

4.1.

Modelowy system wytwarzania
prototypowych identyfikatorów RFID

Prace doświadczalne prowadzone w obszarze prototypowania konstrukcji
i technologii wytwarzania nowych generacji identyfikatorów elektronicznych
wymagają stosowania specjalnych systemów wytwarzania umożliwiających
krótkoseryjną i elastyczną produkcję z zastosowaniem rozmaitych technik
i technologii wytwarzania zarówno pod względem rodzaju łączonych materiałów, rodzaju stosowanych klejów, jak i rozmiarów produkowanych wyrobów. W ramach zadania badawczego „Techniczne systemy zabezpieczeń
z wykorzystaniem identyfikatorów elektronicznych” w Programie Strategicznym opracowano innowacyjny, oryginalny system umożliwiający wytwarzanie
prototypowych identyfikatorów z zabezpieczeniem RFID1.
Większość dokumentów zabezpieczonych elektronicznie charakteryzuje
się podobnymi rozwiązaniami projektowymi. Wynika to z jednej strony ze
standaryzacji formatów, sposobów zapisu i odczytywania danych oraz formy
użytkowania, z drugiej zaś z rozpowszechnienia produkowanych na skalę masową komponentów do ich wytwarzania, a szczególnie kompletnych układów
RFID w postaci tzw. inletów przeznaczonych do wklejania pomiędzy warstwy
materiałów tworzących dokument (rys. 4.1.1).
		

a) 		

b)

Antena naniesiona
na elastycznym podłożu
Chip RFID
połączony z anteną
Rys. 4.1.1. Budowa inletu RFID: a) elementy składowe układu RFID, b) inlety RFID na wstędze elastycznego
podłoża

Dodatkowym uzupełnieniem i rozszerzeniem systemu są wyniki prac zrealizowanych w ramach
programu rozwojowego nr OR00003909 pn.: „System i pilotowa implementacja zabezpieczeń elektronicznych zawierających układy RFID”.
1
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Przyjęta koncepcja systemu do prototypowego wytwarzania krótkich serii
nowych generacji identyfikatorów [1, 2] elektronicznych zakłada powstawanie
wyrobu (rys. 4.1.2) w trzech etapach realizowanych na odrębnych urządzeniach.
Nośnik
Antena
Chip

Materiał zakrywający
Inlet RFID
Podłoże

Rys. 4.1.2. Przykładowy wyrób z zabezpieczeniem w technologii RFID

W pierwszym etapie wytwarzany jest kompletny prototypowy inlet RFID.
Etap drugi obejmuje implementację inletu pomiędzy dwie warstwy pełniące
funkcje ochronną i dekoracyjną. Rezultatem realizacji tego etapu jest zmontowany, ale nie spersonalizowany identyfikator w postaci karty. Etap trzeci obej
muje personalizację graficzną i elektroniczną identyfikatora oraz dodatkowe
mechaniczne zabezpieczenie wprowadzonych grafik.
Urządzenie do niskonakładowego montażu chipów w inletach RFID
Kompletny inlet RFID składa się z trzech komponentów: elastycznego
podłoża, anteny naniesionej na podłoże zapewniającej komunikacje z nadajnikiem oraz połączonego z nią elektrycznie chipa (rys. 4.1.3). Trwałe przyłączenie układu scalonego (chipa) z anteną realizowane jest poprzez klejenie,
lutowanie lub zgrzewanie [3]. Inlety z układami RFID są produkowane na skalę masową. Wytwarzanie takich układów na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej wymaga zastosowania specjalnej, elastycznej technologii produkcji doświadczalnej i małoseryjnej pozwalającej na zmianę wymiarów anteny,
metody łączenia, rodzaju i wymiarów chipa oraz parametrów poszczególnych
zabiegów technologicznych.
W ramach przyjętej koncepcji urządzenia [4] założono, że połączenie
chipa z anteną będzie realizowane za pomocą termoutwardzalnych, przewodzących klejów anizotropowych. Przeznaczone do montażu chipy zostaną umieszczone w zasobniku podzielonym na pojedyncze cele zawierające
po jednym chipie. Podział zasobnika na poszczególne cele zależał będzie
od wielkości montowanego chipa (od 0,5x0,5 mm do 10x10 mm). Podłoże
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b)

Rys. 4.1.3. Inlet RFID: a) widok, b) struktura: 1 – podłoże, 2 – antena, 3 – chip, 4 – warstwa kleju

z pojedynczymi antenami o dowolnym kształcie dostarczane będzie w formie
pojedynczych arkuszy o rozmiarze 300x300 mm lub w postaci wstęgi o maksymalnej szerokości 300 mm. Montaż chipów realizowany będzie z wykorzystaniem wieloosiowego manipulatora z wykorzystaniem technik wizyjnych.
Konstrukcję nośną opracowanego urządzenia [5, 6] do niskonakładowego
montażu chipów (rys. 4.1.4), tworzy przestrzenna rama wykonana z aluminiowych profili. Podstawowym modułem odpowiedzialnym za realizację procesu
montażu jest znajdujący się w centralnej części urządzenia moduł montażowy.
Podłoża z nadrukowanymi antenami w formie wstęgi podawane są w obszar modułu montażowego za pomocą zespołu transportującego. Pojedyncze
arkusze z rozmieszczonymi powtarzalnie antenami umieszczane są ręcznie
na stole roboczym. Przestrzeń robocza urządzenia chroniona jest systemem
bezbarwnych osłon pozwalających na bieżącą obserwację przebiegu montażu.
Kontrola nad parametrami montażu odbywa się za pośrednictwem specjalizowanego oprogramowania zaimplementowanego na komputerze PC oraz
dwóch paneli odpowiedzialnych za dozowanie i utwardzanie kleju łączącego
chip z anteną. Stan zaawansowania procesu montażu obserwowany jest na
monitorze komputera. Komponenty systemu sterowania urządzeniem zostały
umieszczone w trzech łatwo dostępnych, wydzielonych szafach.
Podstawowym podzespołem modułu montażowego (rys. 4.1.5) jest dwuosiowy, portalowy manipulator przemieszczający wielofunkcyjną głowicę
pomiędzy zasobnikiem z chipami i miejscem aplikacji chipa na arkuszu unieruchomionym na stole roboczym. W pobliżu zasobnika z chipami, poniżej
stołu roboczego, umiejscowiona jest kamera przeznaczona do obserwacji chipa
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Rys. 4.1.4. Model 3D urządzenia do montażu chipów w inletach RFID : 1 – rama, 2 – moduł montażowy,
3 – komputer PC, 4 – panel systemu dozowania kleju, 5 – panel systemu utwardzania kleju,
6 – monitor, 7 – moduł transportu podłoży, 8 – osłony, 9 – szafa sterownicza
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Rys. 4.1.5. Model 3D modułu montażowego: 1 – manipulator portalowy, 2 – wielofunkcyjna głowica,
3 – zasobnik z chipami, 4 – stół roboczy, 5 – kamera stacjonarna, 6 − moduł suszący,
7 − moduł transportu podłoży
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pobranego przez głowicę wielofunkcyjną. Po przeciwnej stronie stołu roboczego znajduje się moduł suszący przeznaczony do kondycjonowania połączeń
klejowych chipów z antenami. Transport arkuszy z przyklejonymi chipami
pomiędzy stołem roboczym i modułem kondycjonowania realizowany jest
z wykorzystaniem modułu transportu podłoży.
Główne procesy technologiczne związane z montażem chipów realizowane są za pomocą specjalizowanej głowicy wielofunkcyjnej (rys. 4.1.6).
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4

Rys. 4.1.6. Model 3D głowicy wielofunkcyjnej: 1 – kamera, 2 – oświetlacz, 3 – głowica modułu utwardzania kleju,
4 – moduł pobierania chipa, 5 – aplikator kleju, 6 – wskaźnik laserowy, 7 – chwytak podciśnieniowy,
8 – platforma nośna

Głowicę wielofunkcyjną tworzą umieszczone na wspólnej platformie cztery jedno- i dwuosiowe manipulatory pneumatyczne, kamera z oświetlaczem
oraz laserowy wskaźnik położenia głowicy. Wysokiej rozdzielczości kamera
wykorzystywana jest do identyfikacji położenia miejsca montażu chipa na
podłożu z anteną. Transport chipa pomiędzy zasobnikiem i miejscem aplikacji odbywa się z wykorzystaniem modułu pobierania. Moduł pobierania
składa się z precyzyjnego, podciśnieniowego chwytaka zawieszonego na poruszającym się w pionie module obrotowym. Zadaniem modułu obrotowego
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jest nadanie pobranemu chipowi właściwego położenia kątowego względem
miejsca klejenia. Aplikator kleju oraz termiczny moduł utwardzania kleju
poruszane są niezależnymi manipulatorami pneumatycznymi o precyzyjnie
regulowanym skoku.
Po zakończonym procesie montażu arkusz przenoszony jest z obszaru
stołu roboczego do modułu kondycjonowania za pomocą dwóch chwytaków
podciśnieniowych. W celu ułatwienia czynności związanych z wstępnym bazowaniem głowicy względem arkusza (wstęgi) z antenami głowica wyposażona jest w optyczny wskaźnik laserowy.
Kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia do implementacji chipów sprawuje system sterowania (rys. 4.1.7) obejmujący komputer PC
oraz sterownik PLC.
Specjalizowane oprogramowanie zaimplementowane na komputerze PC
odpowiedzialne jest za:
–– przygotowanie projektu obejmującego wszystkie niezbędne informacje
dotyczące: geometrii pojedynczej anteny, rozmieszczenia anten na podłożu, geometrii chipa, struktury zasobnika z chipami, parametrów procesu
montażu (czas klejenia i utwardzania),
–– analizę obrazu pozyskiwanego z dwóch kamer HD celem identyfikacji
punktów lutowniczych umiejscowionych na antenie oraz położenia chipa
w chwytaku modułu pobierania.
Istotnym etapem procesu montażu, decydującym o prawidłowym funkcjonowaniu inletu RFID, jest prawidłowe zorientowanie końcówek chipa
względem punktów lutowniczych anteny (rys. 4.1.8).
Pozyskany z kamer obraz pozwala na wyznaczenie niezbędnych korekt
(liniowych i kątowych) zapewniających osiągnięcie poprawnego kontaktu pomiędzy chipem i anteną.
Wszystkie informacje przekazywane są do sterownika PLC nadzorującego
pracę poszczególnych modułów funkcjonalnych urządzenia (rys. 4.1.9).
Komputerowy system sterowania pozwala na pracę w dwóch trybach:
półautomatycznym i automatycznym. W trybie półautomatycznym możliwe
jest ręczne sterowanie kolejnością i sposobem wykonania poszczególnych
czynności. Tryb automatyczny przebiega zgodnie z opracowanym dla danej
technologii algorytmem.
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Rys. 4.1.7. Struktura systemu sterowania

a)					

b)

Rys. 4.1.8. Widok: a) chipa pobranego z zasobnika, b) położenia końcówek lutowniczych anteny
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a) 				

b)

Rys. 4.1.9. Urządzenie do implementacji chipów opracowane i wykonane w ITeE – PIB w Radomiu: a) widok
ogólny, b) głowica robocza

Modułowa konstrukcja i sposób działania urządzenia pozwalają na opcjonalne wykorzystywanie różnych zespołów funkcyjnych i wykonawczych,
a tym samym elastyczne modelowanie technologii montażu prototypowych
produktów z zabezpieczeniem w postaci układów RFID.
Linia technologiczna do wytwarzania wysoko zabezpieczonych
dokumentów RFID
Koncepcja modułowego systemu wytwarzania prototypowych dokumentów z zabezpieczeniem elektronicznym [7] zakłada cykliczną, taktowaną i szeregową pracę układu technologicznego, z zatrzymywaniem w celu
wykonania kolejnych zabiegów technologicznych. Moduły systemu stanowią
odrębne zespoły funkcjonalne przeznaczone do realizacji określonych zabiegów, zintegrowane w ramach ciągu technologicznego ze wspólnym układem
sterującym. Procesy operacyjne realizowane są jednocześnie w odpowiednich
gniazdach technologicznych. Położenie poszczególnych modułów w układzie
technologicznym regulowane jest w zależności od parametrów konstrukcyjnych produkowanych wyrobów. Modularyzacja stwarza możliwości elastycznej aranżacji, powielania, usuwania i przemieszczania modułów funkcjonalnych wzdłuż linii tworzącej główną oś ciągu technologicznego.
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Kompleksowy system wytwarzania prototypów wysoko zabezpieczonych
kart zawierających układy RFID [8] zakłada współdziałanie ciągu technologicznego, którego produktem końcowym jest zmontowany, lecz niespersonalizowany dokument, z ciągiem technologicznym realizującym procesy personalizacji elektronicznej i graficznej oraz laminacji zewnętrznych powierzchni
gotowego produktu (rys. 4.1.10).

Montaż identyfikatorów z zabezpieczeniem RFID

Półwyrób
Wyrób

Produkt niespersonalizowany

Surowiec

Personalizacja elektroniczna, graficzna i laminacja
Rys. 4.1.10. Struktura systemu do wytwarzania laminowanych produktów z zabezpieczeniem RFID
spersonalizowanych elektronicznie i graficznie

Identyfikatory zmontowane w ramach drugiego etapu cyklu produkcyjnego są przekazywane do systemu personalizacji. Fizyczne rozdzielenie na
dwa etapy produkcji umożliwia prowadzenie prac z identyfikatorami o innym
źródle pochodzenia. Obie linie mogą pracować niezależnie lub jednocześnie.
Wyroby pomiędzy liniami są buforowane w magazynkach, dzięki czemu linia
do personalizacji jest zasilana sekwencyjnie. Takie rozwiązanie umożliwia realizację różnych taktów wytwarzania na obu liniach produkcyjnych.
Produkt finalny stanowią: karty, bilety, etykiety i inne dokumenty składające się z dwóch sklejonych warstw materiału (papieru syntetycznego itp.)
z umieszczonym wewnątrz układem RFID, spersonalizowane elektronicznie
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(odpowiedni zapis w pamięci układu) oraz graficznie (indywidualny nadruk
na powierzchni zewnętrznej), o podwyższonej trwałości, niezawodności, odporności na zniszczenie i zwiększonym poziomie ochrony przechowywanych
informacji.
Linia do implementacji inletów RFID
Przyjęta koncepcja ciągu technologicznego (rys. 4.1.11) zakłada, że komponentami wejściowymi do produkcji są:
–– materiał nośny w postaci jednostronnie zadrukowanej wstęgi papieru lub
folii,
–– inlety RFID w postaci arkuszy,
–– materiał zakrywający w postaci arkuszy,
–– klej w postaci cieczy – na zimno, granulek – termotopliwy, taśmy transferowej.
Podklejanie
na gorąco
Montaż
taśmy

Montaż
RFID

Podklejanie
taśmą transfer.

Napęd
taśmy

Napinanie
taśmy

Odbiór
wyrobu

Zwijanie
odpadu

Suszenie

Prasowanie
Podawanie
taśmy

Korekta
poprzeczna

Podklejanie
na zimno

Montaż
materiału
zakrywającego

Korekta
wzdłużna

Wykrawanie

Rys. 4.1.11. Schemat procesu wytwarzania dokumentów z zabezpieczeniem elektronicznym

Produkt finalny stanowią: karty, bilety, etykiety i inne dokumenty składające się z dwóch sklejonych warstw materiału (papieru syntetycznego itp.),
z umieszczonym wewnątrz układem RFID.
W opracowanym ciągu technologicznym etapom procesu wytwarzania
przyporządkowano odpowiednie moduły funkcjonale (rys. 4.1.12).
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Rys. 4.1.12. Model linii do wytwarzania prototypowych dokumentów z zabezpieczeniem elektronicznym: 1 – rama,
2 – moduł odwijający, 3 – moduł korekty porzecznej, 4 – stół montażowy, 5 – moduł napinający,
6 – moduł napędowy, 7 – moduł podklejający (klej dyspersyjny), 8 – moduł podklejający (klej
termotopliwy), 9 – moduł podklejania taśmą transferową, 10 – moduł podający, 11 – manipulator,
12 – moduł prasujący, 13 – moduł suszący, 14 – moduł korekty wzdłużnej, 15 – rolka prowadząca,
16 – moduł wykrawający, 17 – moduł odbierający, 18 – moduł zwijający, 19 – surowiec (taśma)

Wstęga jednostronnie zadrukowanego materiału nośnego jest odwijana
z roli zamocowanej w module odwijającym i po przejściu całego procesu technologicznego ażur powstały po wykrawaniu wyrobów jest nawijany na bęben
modułu zwijającego (rys. 4.1.13).
a) 				

b)

Rys. 4.1.13. Widok modułów: a) odwijającego wstęgę, b) zwijającego ażur
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Wstęga stanowi transportowy element nośny materiałów wejściowych
i półproduktów obejmujący całą długość maszyny (rys. 4.1.14). Za transport
i odpowiednie zatrzymywanie wstęgi wraz z montowanymi na niej pozostałymi składnikami wyrobów odpowiadają moduły napędowe i moduł prasujący.
Moduły te wywołują odpowiednie naprężenia wstęgi powodujące wyrównanie
materiału i zachowanie powtarzalnej odległości kolejnych użytków na wstędze.
a)					

b)

Rys. 4.1.14. Widok modułów: a) napędowego, b) prasującego

Rolka z zadrukowanym materiałem nośnym mocowana jest na wale odwijającym w ten sposób, że nadruk po odwinięciu znajduje się od spodu
wstęgi. Zastosowanie do napędu wału podającego serwosilnika z przekładnią
mechaniczną (podobnie jak w przypadku pozostałych modułów napędowych)
pozwala na wywołanie naprężenia rozciągającego we wstędze koniecznego
do prawidłowego przebiegu procesu produkcji. Zaletą takiego rozwiązania
jest możliwość dowolnego sterowania on-line naciągiem wstęgi oraz realizacja
ruchu powrotnego bez konieczności stosowania naprężacza mechanicznego.
Wstęga materiału nośnego może być również naprężana stałą siłą w naprężaczu grawitacyjnym (module napinającym) w celu ustabilizowania jej ruchu
oraz wywołania ruchu wstecznego w przypadku „przejechania” markera i konieczności cofnięcia materiału. Naprężacz stanowi też bufor zmniejszający występujące siły i wpływ momentów bezwładności wynikających z cykliczności pracy linii. Siła naprężająca jest wywoływana ciężarem środkowej rolki obciążającej.
Realizacja poszczególnych operacji technologicznych, wykonywanych
w tym samym czasie w poszczególnych modułach, przebiega przy zatrzymanej taśmie nośnej. Od dokładności pozycjonowania zależy dokładność
umieszczenia na wstędze inletu RFID (rys. 4.1.15), materiału zakrywającego
i wykrojenie kształtu zewnętrznego.
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b)

Rys. 4.1.15. Montaż inletu RFID: a) pobieranie z podajnika [9], b) nanoszenia na wstęgę [10, 11]

Dla zapewnienia niezbędnej dokładności położenia poszczególnych komponentów na taśmie nośnej w kierunku poprzecznym do osi wzdłużnej ciągu
prowadzona jest on-line korekta przemieszczania taśmy realizowana przez
moduł korekty poprzecznej (rys. 4.1.16 a).
              a)					

b)

Rys. 4.1.16. Widok modułów korekty: a) poprzecznej, b) wzdłużnej

Moduł ten przemieszcza kątowo rolki prowadzące taśmę zgodnie z sygnałem pochodzącym z ultradźwiękowego czujnika monitorującego jej boczną krawędź. Położenie wzdłużne wstęgi materiału nośnego w momencie jej
zatrzymania celem dokonania kolejnych operacji określane jest na podstawie
markerów naniesionych podczas druku. Tor optyczny układu sterowania
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ciągiem technologicznym decyduje o momencie zatrzymania taśmy z zadaną dokładnością w pierwszym gnieździe, gdzie umieszczany jest inlet RFID
i kontroluje poprawność położenia markera w pozostałych modułach. Dodatkowo położenie taśmy w strefie wykrawania może być korygowane za pomocą
manualnego modułu korekty wzdłużnej (rys. 4.1.16 b).
W zależności od realizowanej technologii klejenia poszczególnych warstw
tworzących wyrób w trakcie ruchu taśmy zostaje naniesiona na jej powierzchnię warstwa odpowiedniego kleju. W przypadku technologii wykorzystującej
kleje dyspersyjne i termotopliwe warstwa kleju może stanowić ciągłą lub przerywaną powłokę o szerokości do 300 mm. Kleje dyspersyjne nakładane są za
pomocą zespołu wałków (w tym do realizacji techniki „pattern” (rys. 4.1.17),
natomiast kleje termotopliwe (hot-melt) poprzez szczelinowe dysze pod ciśnieniem kilkudziesięciu bar.
a) 					

b)

Rys. 4.1.17. Widok modułów podklejających: a) klejem dyspersyjnym, b) hot-melt

W obydwu przypadkach informacją definiującą początek klejenia jest
sygnał sterujący o położeniu markera identyfikowany układem optycznym.
Podczas łączenia komponentów taśmą transferową nanoszona jest ciągła lub
przerywana warstwa o założonej szerokości (rys. 4.1.18).
Wszystkie moduły podklejające mogą być przemieszczane wzdłuż osi
ciągu technologicznego i unieruchamiane tak, aby dopasować miejsce przyklejenia elementu na wstędze w pozycji ustalonej przez układ pozycjonujący.
Niezależnie od technologii łączenia poszczególnych warstw końcową operacją jest usunięcie ze wstęgi gotowego wyrobu za pomocą taktowego wykrojnika pneumatycznego [12] o zdefiniowanym kształcie stempla i matrycy. Wykrojony wyrób przenoszony jest za pomocą manipulatora podciśnieniowego
do magazynka wyrobów gotowych (rys. 4.1.19).
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b)

Rys. 4.1.18. Nanoszenie kleju z taśmy transferowej (a) i montaż warstwy zakrywającej (b)

Rys. 4.1.19. Wykrawanie gotowych dokumentów ze wstęgi za pomocą automatycznego wykrojnika

Praca modułów wykonawczych linii montażowej kontrolowana jest za
pomocą systemu sterowania [13, 14] o strukturze rozproszonej. Całością pracy
linii technologicznej zarządza centralny sterownik PLC. Sterownik jest jednostką modułową pozwalającą na elastyczne dopasowanie do potrzeb zbudowanej
linii. Centralny sterownik komunikuje się z lokalnymi sterownikami odpowiedzialnymi za pracę wyodrębnionych modułów autonomicznych (podajniki
arkuszy, moduł odbierający gotowy wyrób). Układy automatyki przemysłowej
sterujące pracą linii technologicznej umieszczono w czterech szafach sterowniczych wykonanych w dolnej części konstrukcyjnej linii, znajdujących się po
dwóch stronach ciągu technologicznego (rys. 4.1.20).
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a) 				

b)

Rys. 4.1.20. Szafy sterownicze linii technologicznej do montażu identyfikatorów z zabezpieczeniem
elektronicznym: a) z tyłu linii, b) z przodu linii

Komunikacja operatora z systemem sterowania linii technologicznej
(rys. 4.1.22) odbywa się z wykorzystaniem panelu dotykowego. Za pośrednictwem panelu wprowadzane są parametry procesu technologicznego oraz
polecenia związane z obsługą błędów (rys. 4.1.21). Program sterujący linią
technologiczną został wykonany z wykorzystaniem środowiska UNITY pozwalającego na oprogramowywanie sterowników firmy Schneider. UNITY
umożliwia wykorzystywanie podstawowych języków programowania sterowników PLC zgodnie z przewidzianymi normami.

a) 				

b)

Rys. 4.1.21. Widok ekranu panelu sterującego: a) wizualizacja procesu, b) obsługa błędów
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Rys. 4.1.22. Linia do wytwarzania niespersonalizowanych prototypowych dokumentów z zabezpieczeniem
elektronicznym opracowana i wykonana w ITeE – PIB w Radomiu

Linia do graficznej i elektronicznej personalizacji identyfikatorów

+

+

Zacisk
sprężynowy

Prowadnica
zacisku

Transporter
taśmowy

+
+

Odbieranie wyrobu
laminowanego

Wykrawanie

Dziurkowanie braków
laminowanych

Dziurkowanie braków
nielaminowanych
Odbieranie wyrobu
nielaminowanego
Laminowanie

Zwalnianie wyrobu

Weryfikacja laserowa

Weryfikacja informatyczna

Weryfikacja grafiki

Personalizacja graficzna

Personalizacja elektroniczna

Mocowanie surowca

Podawanie surowca

Przyjęta koncepcja ciągu technologicznego do graficznej i elektronicznej
personalizacji dokumentów zakładała, że komponentami wejściowymi do
produkcji będą wielowarstwowe niespersonalizowane identyfikatory RFID
(rys. 4.1.23).

+
+ +
+ +
+

Zwijanie ażuru

Rys. 4.1.23. Schemat procesu graficznej i elektronicznej personalizacji dokumentów RFID z laminowaniem
ochronnym

+
+
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W zależności od wymagań stawianych wyrobom końcowym linia umożliwia zwiększanie poziomu odporności mechanicznej poprzez jednostronną
lub dwustronną laminację powierzchni zewnętrznych.
Opracowany ciąg technologiczny (rys. 4.1.24) realizujący procesy personalizacji [15] oraz laminacji zewnętrznych powierzchni stanowi integralne
przedłużenie linii przeznaczonej do produkcji „surowych” identyfikatorów.
10
5

6

7

4

11

3
2

8

9

12
1
Rys. 4.1.24. Model systemu do graficznej i elektronicznej personalizacji dokumentów RFID z laminowaniem
ochronnym: 1 – rama, 2 – moduł wejściowy (podajnik), 3 – moduł personalizacji elektronicznej,
4 – moduł personalizacji graficznej, 5 – moduł automatycznej optycznej inspekcji, 6 – moduł
inspekcji cyfrowej, 7 – moduł inspekcji laserowej, 8 – moduł odbierający produkty nielaminowane,
9 – moduł laminujący, 10 – moduł wykrawający, 11 – moduł odbierający wyroby laminowane,
12 – szafy sterownicze

System transportu ciągu technologicznego zapewnia współpracę z materiałem o zróżnicowanych formatach od ID1 do A4. Pojedyncze półprodukty
(użytki) przekazywane automatycznie z podajnika wejściowego podlegają
samoczynnemu zamocowaniu na taśmie transportowej w celu uzyskania powtarzalnych współrzędnych położenia (rys. 4.1.25).
Blokowanie użytku na taśmie transportera jest realizowane mechanicznie za pomocą dźwigniowych zacisków sterowanych za pomocą prowadnic
krzywkowych. Detale znajdujące się na taśmie przekazywane są skokowo do
kolejnych gniazd technologicznych w celu wykonania odpowiednich operacji.
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Rys. 4.1.25. Widok podajnika wejściowego

Proces wprowadzania zabezpieczeń rozpoczynany jest personalizacją
elektroniczną polegającą na zapisie odpowiednich informacji w pamięci mikroprocesora za pośrednictwem fal radiowych (rys. 4.1.26a). Następnie użytek
jest poddawany zabiegowi personalizacji graficznej, w którym odpowiednie
pola na powierzchni detalu uzyskują nadruk alfanumeryczny i graficzny,
właściwy dla wcześniej wprowadzonych do pamięci procesora danych w postaci elektronicznej (rys. 4.1.26b).
a) 						 b)

Rys. 4.1.26. Moduł personalizacji: a) elektronicznej, b) graficznej
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Kolejnym gniazdem technologicznym jest weryfikacja personalizacji graficznej za pomocą kamery wizyjnej pracującej w systemie automatycznej optycznej inspekcji. System inspekcji sprawdza czytelność wydruku (rys. 4.1.27a)
oraz przekazuje informacje do systemu sterowania, który porównuje dane
odczytane metodą optyczną z odpowiednim rekordem bazy (rys. 4.1.27b)
przeznaczonym do zapisu w procesorze.
a) 				

b)

Rys. 4.1.27. Moduł automatycznej optycznej inspekcji (a) porównujący nadruk z informacjami zapisanymi w bazie
danych (b)

Kolejnym etapem kontroli zabezpieczeń jest proces weryfikacji informatycznej danych cyfrowych zapisanych w chipie RFID. Moduł weryfikacji elektronicznej (rys. 4.1.28 a) radiowo odczytuje zapisane dane cyfrowe i porównuje
zgodność odczytanych danych cyfrowych z danymi uzyskanymi z wykorzystaniem systemu automatycznej optycznej inspekcji. Ostatnim zabiegiem kontrolnym jest proces weryfikacji kodu paskowego za pomocą czytnika laserowego (rys. 4.1.28 b). Podobnie jak poprzednio następuje porównanie danych
zapisanych w procesorze z danymi odczytanymi z kodu paskowego.
Po wykonaniu zabiegów związanych z procesami graficznej i elektronicznej personalizacji oraz weryfikacji następuje zwolnienie blokady detalu
i użytek jest przekazywany z transportera taśmowego do kolejnych modułów
wykonawczych.
Dalsza konfiguracja ciągu technologicznego jest wariantowa i zależy
od wprowadzanego zabezpieczenia mechanicznego poprzez laminowanie
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a) 					b)

Rys. 4.1.28. Moduł weryfikacji: a) elektronicznej, b) kodu kreskowego

jedno- lub dwustronne (rys. 4.1.29a). Jeżeli w produkcie nie przewidziano
zwiększenia odporności fizycznej i trwałości mechanicznej, wówczas detale
z transportera taśmowego przejmowane są przez układ odbierający produkty
nielaminowane (rys. 4.1.29b).
a) 				

b)

Rys. 4.1.29. Moduł laminujący (a) oraz zasobnik na wyroby nielaminowane (b)

W przypadku wykrycia przez procesy weryfikacyjne niezgodności we
wprowadzonych danych wyrób brakowy, po przekazaniu z transportera taśmowego, jest trwale znakowany i jednocześnie niszczony poprzez wykonanie
dziurkowania. W takiej sytuacji proces personalizacji jest realizowany powtórnie z użyciem innego półwyrobu. Wszystkie detale zarówno dobre, jak i braki są automatycznie układane w pojemniku układu odbierającego produkty
nielaminowane. Produkt laminowany zostaje, podobnie jak w przypadku

194

Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych

pierwszej części ciągu technologicznego, wycięty ze wstęgi folii za pomocą
pneumatycznego wykrojnika taktowego i przeniesiony do magazynka wyrobów gotowych.
Moduły osadzono na wspólnej ramie, wykonanej w systemie profili aluminiowych,
w postaci zintegrowanej linii technologicznej (rys. 4.1.30).
a)

b)
Rys. 4.1.30. Linia do personalizacji prototypowych dokumentów z zabezpieczeniem elektronicznym opracowana
i wykonana w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu

Wewnętrzne przestrzenie konstrukcji ramowej wykorzystano do zabudowy szaf sterowniczych zawierających elementy systemu elektrycznego i podzespoły automatyki przemysłowej.
System sterowania tworzy trzypoziomową hierarchię zarządzania procesem wytwórczym. Jednostką nadrzędną jest główny sterownik PLC master.
Na drugim poziomie znajdują się sterowniki PLC modułów funkcjonujących
jako autonomiczne urządzenia realizujące własne algorytmy. System sterowania wysyła rozkazy uruchamiające lub zatrzymujące tak zdefiniowany
moduł. Moduły autonomiczne to: moduł podający oraz moduł odbierający
produkty nielaminowane. Są one nadzorowane za pomocą sterowników PLC
drugiego poziomu zdefiniowanych jako slave. Drugi poziom w hierarchii
systemu sterowania to także moduły zarządzane za pomocą komputera PC
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współpracującego z głównym sterownikiem PLC master. Komputer uruchamia procesy oraz przesyła dane z bazy danych do modułów personalizacji
graficznej i elektronicznej (rys. 4.1.31).
a)

b)

Rys. 4.1.31. Oprogramowanie komputerowe: a) projektowanie nowego wyrobu, b) sterujące procesem produkcji
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System informatyczny jest również odpowiedzialny za proces analizy
i weryfikacji danych pochodzących z modułów inspekcji optycznej, elektronicznej i laserowej. Moduły personalizacji graficznej oraz inspekcji optycznej
posiadają sterowniki zarządzające procesem rejestracji danych (moduł inspekcji) oraz funkcjami głowicy drukującej. Istotną rolą aplikacji informatycznej jest
proces decyzyjny w weryfikacji odczytanych danych wprowadzanych podczas
personalizacji graficznej i elektronicznej.
Trzeci poziom sterowania obejmuje moduł odbierający wyroby laminowane, moduł wykrawający oraz moduł zwijający. Elementy wykonawcze modułów trzeciego poziomu są kontrolowane bezpośrednio z poziomu sterownika
master. W trzecim poziomie znajdują się także elementy wykonawcze modułu
personalizacji graficznej.
***
Opracowany w ramach zadania „Techniczne systemy zabezpieczeń z wykorzystaniem identyfikatorów elektronicznych” Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju
gospodarki" system do kompleksowego prototypowego wytwarzania identyfikatorów RFID dzięki modułowej konstrukcji pozwala na szerokie kształtowanie parametrów procesu technologicznego wytwarzania dokumentów
z zabezpieczeniem elektronicznym. Zaprojektowana modułowa technologia
umożliwia elastyczne wytwarzanie wyrobów o dowolnych formatach i kształtach w warunkach produkcji eksperymentalnej, niskonakładowej i niskobudżetowej realizowanej na potrzeby ustawicznego doskonalenia konstrukcji
prototypów oraz krótkich serii produktów innowacyjnych o zwiększonej trwałości i wyższym poziomie zabezpieczeń. Produkt finalny stanowią modelowe
karty, bilety, etykiety i inne dokumenty składające się z warstw materiału (np.
papieru syntetycznego) z umieszczonym wewnątrz układem RFID spersonalizowane elektronicznie (odpowiedni zapis w pamięci układu) oraz graficznie (indywidualny nadruk na powierzchni zewnętrznej) o podwyższonej
trwałości, niezawodności, odporności na zniszczenie i zwiększonym poziomie ochrony przechowywanych informacji. Powstałe rozwiązanie umożliwia
prototypowanie identyfikatorów RFID w obszarze budowy inletów, połączeń
klejowych, stosowanych materiałów konstrukcyjnych oraz geometrii produktu.
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4.2.

Systemy testowania identyfikatorów RFID

Wymagania dotyczące dokumentów zabezpieczonych elektronicznie
i identyfikatorów przeznaczonych do oznaczania materiałów i wyrobów można podzielić następująco:
–– wymagania formalne, których spełnienie jest konieczne do posługiwania
się nimi w wielu miejscach, urzędach, punktach kontrolnych i ewidencyjnych pracujących z zastosowaniem ustalonych standardów zapisu,
przechowywania i odczytu danych graficznych i zawartych w nośnikach
zabezpieczeń elektronicznych,
–– wymagania użytkowe, których celem jest zapewnienie odpowiedniej
trwałości dokumentu czy identyfikatora i umożliwienie posługiwania
się nim pomimo długotrwałego narażenia na niekorzystne wymuszenia
fizyczne i chemiczne związane z użytkowaniem.
Przykładami wymagań formalnych są np. zalecenia dotyczące dokumentów podróży [1, 2], które powinny być odczytywane i sprawdzane z dużą
pewnością właściwej identyfikacji właściciela dokumentu.
Wymagania użytkowe wynikają z warunków określonych wartościami odpowiednich parametrów fizycznych charakteryzujących środowisko i sposób
użytkowania dokumentów i identyfikatorów zabezpieczonych układami RFID.
Wymagania te oraz metody ich weryfikacji są częściowo zawarte w raporcie
technicznym ICAO i odpowiednich normach [3, 4]. Do wymagań tych należą:
–– odporność na klimatyczne warunki przechowywania i użytkowania,
–– odporność na narażenia mechaniczne występujące podczas użytkowania
i dokonywania operacji związanych z zapisem danych,
–– odporność na wybrane substancje chemiczne.
Struktura systemu testowania identyfikatorów
z zabezpieczeniem elektronicznym
System testowania identyfikatorów z zabezpieczeniem elektronicznym obejmujący kilka specjalistycznych, innowacyjnych urządzeń badawczych został opracowany w ramach zadania badawczego „Techniczne systemy zabezpieczeń z wykorzystaniem identyfikatorów elektronicznych” w Programie Strategicznym1.

Dodatkowym uzupełnieniem i rozszerzeniem systemu są wyniki prac zrealizowanych w ramach
programu rozwojowego nr OR00003909 pn.: „System i pilotowa implementacja zabezpieczeń elektronicznych zawierających układy RFID”.
1
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Ze względu na dużą różnorodność negatywnych czynników oddziałujących na dokumenty osobiste w trakcie ich użytkowania (rys. 4.2.1) oraz różne
sposoby zapisu zawartych w nich danych system ich testowania obejmuje następujące elementy:
–– standardowe metody wywierania obciążeń i wymuszeń imitujących oddziaływania użytkowe o zdefiniowanych parametrach, takich jak siła oddziaływania, odkształcenie, czas działania, częstotliwość, miejsce oddziaływania itp.,
–– standardowe metody sprawdzania wpływu oddziaływań eksploatacyjnych
na możliwość odczytu danych zawartych w dokumencie metodą optyczną
i elektroniczną na wytrzymałość i kształt dokumentu, trwałość barw itp.,
b)

c)

a)

d)

i)

e)

h)

g)

f)

Rys. 4.2.1. Obciążenia eksploatacyjne: a) noszenie w tylnej kieszeni, b) skręcanie, c) dwustronne zginanie,
d) jednostronne zginanie, e) delaminacja, f) stemplowanie g) dokonywanie zapisów,
h) ścieranie napisów, i) kartkowanie
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procedury testowania określające sekwencje wywierania obciążeń na badane obiekty i oceny ich skutków oraz kryteria oceny,
–– plany badań określające ilości dokumentów poddawanych badaniom,
zastosowanie odpowiednich procedur badawczych w zależności od celu
badań i rodzaju badanych dokumentów,
–– skutki obciążeń mechanicznych występujących w czasie użytkowania.
Wzajemne powiązania pomiędzy składnikami systemu testowania dokumentów zabezpieczonych elektronicznie przyjętego przez ICAO ilustruje
schemat (rys. 4.2.2).
W systemie testowania paszportów przystosowanych do automatycznego
odczytu danych, przyjętym przez ICAO, zostało zdefiniowanych 15 metod
wywierania wymuszeń imitujących oddziaływania użytkowe, 6 metod sprawdzania wpływu tych wymuszeń na stan techniczny dokumentu i możliwość
odczytu zawartych w nim danych oraz 14 procedur testowania odpowiadających różnego rodzaju obciążeniom użytkowym możliwym do wystąpienia
podczas eksploatacji [5]. Wśród metod symulowania oddziaływań użytkowych uwzględniono:
–– oddziaływania termiczne i klimatyczne polegające na umieszczaniu badanych dokumentów w temperaturze w zakresie od –35 do +80 °C i wilgotności 40÷60 % RH w różnych cyklach czasowych i przebiegach temperatury w zależności od metody,
–– oddziaływania mechaniczne polegające na zginaniu poprzecznym, skręcaniu i sferycznym wyginaniu kompletnej książeczki paszportowej,
–– typowe operacje związane z użytkowaniem paszportu, takie jak stawianie pieczęci, dokonywanie zapisów przy pomocy długopisu kulkowego
i ścieranie naniesionych znaków graficznych,
–– próby obciążania pojedynczych kartek książeczki paszportowej symulujące ich przeglądanie i wyrywanie,
–– oddziaływanie na dokumenty światła dziennego, promieniowania rentgenowskiego i określonych środków chemicznych.
W wyniku zastosowania wymienionych obciążeń eksploatacyjnych w badanym dokumencie mogą wystąpić różnego rodzaju zmiany wpływające na
przydatność do dalszego użytkowania. Do oceny tych zmian służą następujące
metody sprawdzające stan techniczny badanego dokumentu:
–– sprawdzenie możliwości odczytania danych zapisanych w pamięci układu
RFID,
–– sprawdzenie ogólnego stanu zniszczenia fizycznego dokumentu polegające na kontroli możliwości odczytu zapisów graficznych, zdjęcia, kontroli
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uszkodzeń mechanicznych kartek, folii laminującej, elementu zawierającego układ RFID, próbie otwierania książeczki itp.,
sprawdzenie wytrzymałości adhezyjnej pomiędzy poszczególnymi warstwami tworzącymi elementy sklejane, np. okładki, kartki z układem
RFID, stron laminowanych,
kontrola zmian lub zaniku kolorów zastosowanych w naniesionych znakach graficznych znajdujących się w dokumencie,
sprawdzenie deformacji mechanicznej kartki, na której naniesione są dane
właściciela paszportu i deformacji całej książeczki paszportowej.

Metody
oddziaływania

Metody oceny

Badane
dokumenty

Plan badania składający się z poszczególnych procedur
Rys. 4.2.2. Struktura systemu testowania dokumentów z zabezpieczeniem elektronicznym [1]

W efekcie połączenia wybranych metod symulowania oddziaływań
użytkowych i metod sprawdzających stan techniczny badanego dokumentu, ustawienia ich w odpowiedniej kolejności oraz zdefiniowania kryteriów
oceny w systemie zostały zdefiniowane procedury służące do zbadania
skutków konkretnego oddziaływania eksploatacyjnego na stan dokumentu. Przykładową procedurę badania odporności dokumentu na wielokrotne
naprzemienne zginanie poprzeczne w dwóch kierunkach przedstawiono
w tabeli 4.2.1.
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Tabela 4.2.1. Procedura nr 7.10 badania odporności paszportu na wielokrotne zginanie poprzeczne [1]

Metoda

Krok

nr

S/E

Nr

1

S

5.1

Parametry
wejściowe

Parametry
wyjściowe

Kryterium

Kondycjonowanie

-

-

-

grzbietem do góry
liczba cykli = 1000

-

-

Nazwa

2

S

5.7

Dynamiczne przeginanie
poprzeczne

3

S

5.7

Dynamiczne przeginanie
poprzeczne

grzbietem na bok
liczba cykli = 1000

-

-

4

E

6.1

Kontrola układu RFID

-

dobry/
wadliwy

dobry

5

E

6.2

Kontrola stanu zniszczenia
fizycznego

-

dobry/
wadliwy

dobry

6

E

6.5

Kontrola deformacji kartki
z danymi

-

dobry/
wadliwy

dobry

7

E

6.6

Kontrola deformacji całej
książeczki

-

dobry/
wadliwy

dobry

S – wymuszenie, E – badanie, Nr – numer metody wg [1]

Metodyka testowania w systemie kontroli dokumentów specyfikowana
jest planem badań. Określa wartości parametrów niezdefiniowanych jednoznacznie w procedurach i ilość dokumentów poddawanych poszczególnym
badaniom. Układ planu badań musi być dostosowany do ich celu. Podstawowym celem jest zazwyczaj sprawdzenie minimalnej trwałości wymaganej
przez ICAO, ale odpowiednio skomponowany plan może służyć ocenie trwałości dokumentów podczas np. 10-letniej normalnej eksploatacji lub 5-letniej
w niekorzystnych warunkach. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w planie badań do testowania według każdej z procedur powinny być użyte nowe próbki
dokumentów, a ich ilość nie powinna być mniejsza od zakładanej liczby minimalnej ze względu na wymaganą reprezentatywność wyników.
ICAO opracowała obowiązkowy „minimalny” plan badań realizowany
w celu potwierdzenia spełniania przez dokumenty wymaganej przez organizację trwałości. Składa się on z 14 procedur, przy czym niektóre z nich są
powtarzane dla różnych elementów dokumentu lub dla różnych wartości parametrów środowiskowych. Każdemu badaniu poza badaniami odporności
na odczynniki chemiczne poddawana jest próbka co najmniej trzech dokumentów.
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Realizacja procedur badawczych, a w szczególności symulowanie oddziaływań użytkowych, którym poddawane są próbki dokumentów wymagają zastosowania odpowiedniej aparatury testowej. Metody badań można podzielić
na dwie grupy:
–– metody realizowane z wykorzystaniem standardowego wyposażenia laboratoryjnego, takiego jak komory klimatyzacyjne, suszarki i naczynia
laboratoryjne, źródła światła, wyposażone dodatkowo w proste pomoce
pozycjonujące próbki (7 metod),
–– metody mechaniczne wymagające zastosowania specjalnej aparatury
zadającej wymuszenia w postaci obciążeń i odkształceń o określonych,
często regulowanych wartościach i odpowiednim przebiegu czasowym.
Na rynku dostępna jest częściowa oferta urządzeń testowych do badania
dokumentów zabezpieczonych elektronicznie firm BG Ingenierie i Mühlbauer
AG obejmująca: testery do skręcania i zginania książeczek paszportowych,
tester do stemplowania paszportów oraz testery do skręcania i zginania kart
identyfikacyjnych i elektronicznych.
W Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu zrealizowano
projekt w ramach Programu Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki", którego efektem
jest elastyczny systemu testowania dokumentów zabezpieczonych elektronicznie oraz urządzenia przeznaczone do wykonywania testów odpowiadających
obowiązującym uregulowaniom normatywnym i założeniom systemu [6–8].
Efektem realizacji projektu jest zestaw metod i procedur badawczych oraz
urządzeń testujących do badania trwałości nowoczesnych, wysoko zabezpieczonych dokumentów zawierających układy RFID. Badania te służą sprawdzaniu trwałości paszportów, dowodów osobistych i innych dokumentów
i identyfikatorów w postaci kart i książeczek oraz ich elementów składowych.
Zestaw opracowanych w ramach realizowanego projektu urządzeń i metod testowych pozwala na wykonanie większości badań w ramach systemu
testowania paszportów ICAO oraz realizację specjalnych programów badawczych dotyczących identyfikatorów o specyficznych wymaganiach i zabezpieczeniach.
Testowanie odporności na skręcanie
Przestrzenne skręcanie badanego dokumentu służy do symulowania
obciążeń, jakie mogą wystąpić podczas użytkowania na skutek wadliwego
przechowywania, noszenia w kieszeni ubrania, torebce, niestarannego przeglądania itp.
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Badany dokument jest umieszczany w dwóch wychylnych szczękach
(rys. 4.2.3). Szczęki wykonują naprzemienny ruch obrotowy o kąt odpowiadający odkształceniu dokumentu poddanego działaniu momentu skręcającego
o określonej wartości (maks. 30°). Czas wykonania jednego cyklu obciążeniowego wynosi 2 s, a liczba cykli może być dowolnie programowana za pomocą
licznika.
a)				

b)		

c)

Rys. 4.2.3. Schemat testu naprzemiennego skręcania paszportu [1]: a – geometria układu testowego,
b – sposób zamocowania krawędzi dokumentu w szczęce, c – przebieg naprzemiennego
ruchu skręcającego w czasie

Do wykonania testu potrzebny jest przyrząd kalibracyjny do mierzenia
kąta skręcenia dokumentu pod działaniem odpowiedniego obciążenia skrętnego oraz tester do realizacji zadanej liczby cykli skręcania [9].
Testowanie odporności dokumentu na skręcanie polega na poddaniu go
określonej liczbie cykli skręcania, a następnie na sprawdzeniu właściwości
użytkowych, w szczególności poprawności działania zabezpieczającego układu RFID i trwałości zapisanych w nim danych.
Przyrząd kalibracyjny (rys. 4.2.4) służy do wyznaczenia kąta skręcenia
dokumentu pod wpływem określonego obciążenia skręcającego, w przypadku badania książeczek paszportowych zgodnie z zaleceniami ICAO równego
0,3 Nm. Wynik pomiaru kąta skręcenia jest parametrem testu trwałościowego.
Widok wirtualnego modelu przestrzennego przyrządu przedstawia
rys. 4.2.4. Ruchoma szczęka 1 o poziomej osi obrotu jest połączona z krążkiem 2, na którym jest nawinięte cięgno z zawieszonym obciążnikiem 8
o określonej masie. Szczęka ma możliwość regulacji rozstawu powierzchni
roboczych, co pozwala na umieszczanie w niej dokumentów o różnej grubości z wymaganym luzem. Jest zaopatrzona w ograniczniki połączone śrubowym mechanizmem rzymskim, które utrzymują badaną próbkę w położeniu
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Rys. 4.2.4. Model przyrządu kalibracyjnego do badania sztywności skrętnej dokumentów: 1 – szczęka ruchoma,
2 – krążek z podziałką kątową, 3 – pokrętło regulacji formatu badanego dokumentu, 4 – wskaźnik do
odczytu kąta skręcenia, 5 – szczęka stała, 6 – pokrętło blokady regulacji rozstawu szczęki,
7 – pokrętło regulacji formatu próbki, 8 – obciążnik, 9 – korpus urządzenia

symetrycznym względem jej osi obrotu. Siła ciężkości działająca na obciążnik
powoduje obracanie się szczęki i przykładanie do zamocowanego w niej dokumentu momentu skręcającego. Wartość momentu może byś regulowana
poprzez zmianę obciążnika. Wywołany obciążeniem kąt skręcenia odczytuje
się na podziałce naniesionej na krążku.
Szczęka stała 5 o regulowanym położeniu usytuowana naprzeciwko
szczęki ruchomej o analogicznej konstrukcji pozwala na unieruchomienie
przeciwległej krawędzi próbki. Odległość między szczękami jest regulowana
w celu dostosowania do długości badanego obiektu (rys. 4.2.3 a).
Przyrząd kalibracyjny podczas badania sztywności skrętnej książeczki
paszportowej przedstawiono na zdjęciu (rys. 4.2.5). Przykładowe wyniki pomiarów kąta skręcenia różnych dokumentów i kart identyfikacyjnych stosowanych w praktyce 2 zamieszczono w tab. 4.2.2.
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Rys. 4.2.5. Przyrząd kalibracyjny do badania sztywności skrętnej dokumentów podczas badania paszportu
opracowany i wykonany w ITeE – PIB w Radomiu
Tabela 4.2.2. Wyniki pomiarów sztywności skrętnej dokumentów (podano uzyskane wartości maksymalne)

Lp..

Badany dokument

Obciążenie
[mNm]

Skręcenie
[°]

1

karta identyfikacyjna magnetyczna (format ID-1)

210

21,5

2

bilet komunikacji publicznej z układem RFID
(format ID-1)

60

42

3

karta bankomatowa ze stykowym układem
scalonym (format ID-1)

210

21,5

4

karta identyfikacyjna z układem RFID (format
ID-1)

210

18,5

5

książeczka paszportowa
(format ID-3)

210

17

Opracowane urządzenie testujące odporność na odkształcenia skrętne służy do równoczesnego badania sześciu dokumentów polegającego na
wykonaniu założonej liczby dwustronnych odkształceń skrętnych. Próbki są
umieszczane luźno w dwóch obrotowych szczękach zgodnie ze schematem
rys. 4.2.3a i 4.2.3b. Szczęki wykonują naprzemienny ruch obrotowy o kąt +R
i –R odpowiadający odkształceniu wyznaczonemu za pomocą przyrządu
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kalibracyjnego. Czas wykonania jednego cyklu obciążeniowego wynosi 2 s,
a liczba cykli może być dowolnie programowana. Zastosowane w nim rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na dostosowanie układu wykonawczego
do testowania dokumentów o różnych wymiarach.
Tester przygotowany do realizacji badania pokazano na fotografii
(rys. 4.2.6).

Rys. 4.2.6. Tester do badania odporności dokumentów na naprzemienne skręcanie opracowany i wykonany
w ITeE – PIB w Radomiu: 1 − moduł sterowania, 2 − moduł szczęk stałych, 3 − moduł szczęk
przesuwnych, 4 − moduł napędu głównego

Podstawowym zastosowaniem urządzenia jest badanie przydatności
dokumentów i identyfikatorów zawierających zabezpieczenia elektroniczne
w postaci układów RFID do długotrwałego stałego użytkowania. Zgodnie
z zaleceniami ICAO i normami dotyczącymi kart identyfikacyjnych testowanie
z wykorzystaniem skręcania przestrzennego może dotyczyć również odporności dokumentów wielowarstwowych na rozklejanie, wytrzymałości połączeń
chipów, elementów doklejanych, laminacji itp.
W ramach badań weryfikacyjnych przeprowadzono próbne testy różnych
dokumentów emitowanych obecnie przez instytucje państwowe, banki i firmy komunikacyjne w Europie. Przykładowe wyniki pomiaru ich sztywności
skrętnej zamieszczono w tab. 4.2.2, natomiast wyniki testów skręcania przestrzennego w przypadku wszystkich wymienionych dokumentów okazały się
pozytywne.
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Rys. 4.2.7. Próbne dokumenty sklejane z dwóch warstw po teście odporności na skręcanie (widoczne
rozwarstwienia)

Testowaniu poddano również próbne dokumenty w formacie ID-1 wytwarzane metodą sklejania z kilku warstw papieru, folii i papieru syntetycznego. Na fotografii (rys. 4.2.7) pokazano przykładowe próbki klejonych kart
identyfikacyjnych, które uległy rozwarstwieniu podczas testu na skręcanie.
Świadczy to o zbyt małej wytrzymałości połączenia klejonego spajającego
dwie warstwy materiału.
Badanie wytrzymałości metodą jednostronnego zginania
Celem prowadzonego testu jest wykrycie jakichkolwiek niepożądanych
efektów mechanicznych lub funkcjonalnych badanej karty lub jej elementu
konstrukcyjnego powstałego pod wpływem wielokrotnego odkształcania polegającego na jednostronnym zginaniu.
Schemat działania urządzenia do badania dokumentów przy jednostronnym zginaniu przedstawia rys. 4.2.8.
a)						

b)

Rys. 4.2.8. Sposób badania odporności kart identyfikacyjnych na wielokrotne jednostronne zginanie: a) schemat
działania urządzenia testowego, b) wymiary szczęki
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Badana karta jest umieszczana w szczękach urządzenia zgodnie z rys. 4.2.8
tak, aby wygięcie występowało równolegle do dłuższego lub krótszego boku. Jeżeli karta jest wyposażona w układ scalony ze stykami elektrycznymi, to zakłada się ją najpierw stykami do góry. Szczęki o kształcie pokazanym na rys. 4.2.8b
są tak wyprofilowane, że wstępnie inicjują wyginanie próbki w górę. Przy
maksymalnie rozsuniętych szczękach wygięcie wstępne karty powinno wynosić Hv = 2±0,5 mm przy zginaniu wzdłuż krótszego boku i Hv = 1±0,5 mm
przy zginaniu wzdłuż boku dłuższego. Ruch roboczy szczęki zamocowanej na
części ruchomej powinien powodować wygięcie próbki do uzyskania Hw =
=19÷20 mm przy zginaniu wzdłuż krótszego boku i Hw = 9÷10 mm przy zginaniu wzdłuż dłuższego boku. Karta jest poddawana określonej liczbie odkształceń zginających zgodnie z wymienionymi parametrami w czterech pozycjach:
wzdłuż krótszego i dłuższego boku oraz obiema stronami w górę. Norma [3]
zaleca wykonanie po 250 cykli zginania w każdej pozycji.
Po takim badaniu lub w dowolnym momencie w trakcie jego trwania
sprawdza się funkcjonalność badanej karty lub dokumentu zarówno pod
względem sprawności układu elektronicznego, jak i zachowania pozostałych
cech fizycznych (kształt, wymiary, brak rozwarstwień itp.).
Trójwymiarowy model wirtualny urządzenia do badania metodą jednostronnego zginania przedstawia rys. 4.2.9 [10].
W korpusie wykonanym ze standardowych aluminiowych profili wbudowany jest moduł napędowy wraz z zespołami wykonawczymi (rys. 4.2.10) realizującymi procedury testowe kart na jednostronne zginanie. Z umieszczonego
centralnie, napędzanego przez silnik asynchroniczny reduktora ślimakowego
napęd jest przenoszony na obustronny wał, na którym są zamocowane dwa
mimośrody o regulowanej długości ramienia. Na sworzniu każdego mimośrodu ułożyskowany jest korbowód wyposażony w śrubę rzymską pozwalającą na zmianę długości, co daje możliwość regulacji wstępnej strzałki ugięcia
badanej karty. Maksymalna strzałka ugięcia jest ustawiana przez regulację
mimośrodu. Szczęki, stała i ruchoma w obu sekcjach uchwytów są umieszczone na wspólnych wałkach prowadzących. Szerokość szczęk pozwala na
jednoczesne testowanie pięciu kart przy zginaniu wzdłuż dłuższego boku
i pięciu kart przy gięciu wzdłuż krótszego. Przestrzenie pomiędzy szczękami
stałą i ruchomą są zakryte stalowymi osłonami, na których może być ustawiany liniał z podstawą magnetyczną do pomiaru wstępnej i docelowej strzałki ugięcia badanej karty. Tester jest wyposażony w odchylną przezroczystą
osłonę z ogranicznikiem wychylenia wyposażonym w blokadę. Na rys. 4.2.10
przedstawiono główne zespoły wykonawcze testera. Szczęki 8 i 9 służą do
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Rys. 4.2.9. Model urządzenia do testowania odporności kart na wielokrotne jednostronne zginanie: 1 − korpus
urządzenia, 2 − osłona dolna, 3 − przezroczysta osłona odchylna, 4 − ogranicznik wychylenia osłony,
5 − zabezpieczenie przed uruchomieniem przy otwartej osłonie, 6 − zwora czujnika indukcyjnego,
7 − moduł napędowy urządzenia, 8 − pulpit sterowniczy, 9 − panel dotykowy, 10 − osłony motoreduktora

równoczesnego zginania pięciu kart wzdłuż krótszego boku, a szczęki 11 i 13
wzdłuż dłuższego. Mechanizmy korbowe składające się z mimośrodów 2 i 3
oraz korbowodów 5 i 6 wprawiają w ruch szczęki ruchome 9 i 13, co powoduje
deformację badanych próbek. Regulacje mimośrodów i korbowodów pozwalają na uzyskiwanie odpowiednich odkształceń mierzonych za pomocą liniału 4.
Wzajemne usytuowanie zespołów szczęk i miejsc przyłożenia sił wywieranych
na nie przez korbowody tworzy układy sił zbliżone do symetrycznych i zapobiega powstawaniu niepożądanych momentów sił wywołujących boczne
obciążenia prowadnic 7 i 12.

212

Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych
10

4
14

9

8

1

2
5

7

6

3

13

11

12

Rys. 4.2.10. Model zespołów wykonawczych urządzenia do testowania kart na wielokrotne jednostronne zginanie:
1 − motoreduktor, 2 − mimośród regulowany prawy, 3 − mimośród regulowany lewy, 4 − liniał ze
stopką magnetyczną, 5 − korbowód regulowany prawego mimośrodu, 6 − korbowód regulowany
lewego mimośrodu, 7 − prowadnice szczęki ruchomej krótkiej, 8 − szczęka stała krótka, 9 − szczęka
ruchoma krótka, 10 − osłona stalowa, 11 − szczęka stała długa, 12 − prowadnice szczęki ruchomej
długiej, 13 szczęka ruchoma długa, 14 − czujnik indukcyjny licznika obrotów

W celu realizacji testu należy umieścić badane identyfikatory w szczękach
uchwytów dłuższego i krótszego, wykorzystując liniał pomiarowy, ustawić
strzałki ugięcia wstępnego. Następnie, zmieniając skok mimośrodu, ustawić
wymaganą przez procedurę strzałkę ugięcia próbki. Po wykonaniu czynności ustawczych zamknąć osłonę i na panelu sterującym wybrać częstotliwość
i liczbę cykli testu oraz uruchomić urządzenie. Zakończenie testu jest sygnalizowane dźwiękiem [11].
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Testowanie odporności na cykliczne dwustronne zginanie
Test ma na celu sprawdzenie odporności dokumentu na wielokrotne naprzemienne dwustronne zginanie. Metoda umożliwia przyspieszone zużycie
zmęczeniowe przez wymuszone zginanie głównie w obszarze, w którym znajduje się antena układu RFID i jej połączenia.
Badany dokument jest zamocowany w uchwycie obrotowym stroną
grzbietową lub krótszą krawędzią książeczki w taki sposób, że jego dolna
część znajduje się pomiędzy rolkami podtrzymującymi (rys. 4.2.11).

Rys. 4.2.11. Schemat testu dynamicznego naprzemiennego zginania paszportu: A – geometria układu testowego,
B – sposób obciążenia dokumentu

Rolki zginające umieszczone w odległości H2 od uchwytu obrotowego
zależnej od pozycji dokumentu i jego formatu, przemieszczają się poziomo
w obie strony, tak jak to pokazano na rys. 4.2.11 B i zginają cały dokument.
Przesunięcie b rolek odpowiada sile zginającej dokument równej 40 N lub
strzałce ugięcia równej 20 mm. Plan testu zakłada wykonanie 1000 cykli obustronnego przegięcia.
Do realizacji testu niezbędne są dwa specjalne urządzenia:
–– przyrząd kalibrujący do wyznaczania strzałki ugięcia badanego dokumentu pod działaniem obciążenia równego 40 N,
–– tester do realizacji określonej liczby cykli zginających.
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Widok modelu wirtualnego przyrządu kalibrującego oraz fotografię prototypu pokazano na rys. 4.2.12 [12]. Dokument przeznaczony do pomiaru
strzałki ugięcia jest zamocowany w uchwycie tak, by znajdował się pomiędzy
rolkami zginającymi i podtrzymującymi. Zgodnie z procedurą badania ustawia się odległość pomiędzy uchwytem i osiami rolek ruchomych. Wskaźnik
położenia rolek zginających pokazuje na skali wartość przesunięcia ustawczego oraz wartość ugięcia pod wpływem obciążenia.

rolki
zginające

badany
dokument
uchwyt
obrotowy

obciążnik

rolki
podtrzymujące
odczyt
ugięcia
Rys. 4.2.12. Model komputerowy i fotografia przyrządu kalibrującego do wyznaczania strzałki ugięcia badanego
dokumentu pod działaniem obciążenia zginającego

Widok modelu 3D i fotografię urządzenia do naprzemiennego poprzecznego zginania dokumentów przedstawia rys. 4.2.13. W korpusie wykonanym
z aluminiowych profili wbudowane są moduły mechaniczne i moduły sterujące pracą testera. Z centralnie umieszczonego motoreduktora napęd jest
przenoszony na dwie bliźniacze, znajdujące się po obu stronach tarcze mimośrodów, a następnie poprzez korbowody poruszane są dwie sekcje rolek
zginających. Regulacja ramion mimośrodów pozwala na ustawienie wartości
odkształcenia badanych identyfikatorów zgodnej z wynikiem pomiaru na
przyrządzie kalibracyjnym.
Tester pozwala na jednoczesne badanie sześciu dokumentów. Obrotowy
uchwyt przytrzymujący dokument może być ustawiony na różnych wysokościach. Parametry testu są ustawiane osobno dla dwóch grup po 3 dokumenty po lewej i prawej stronie urządzenia. Pozwala to na równoczesne badanie
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zespół napędowy

rolki zginające
rolki podtrzymujące
nastawny mimośród

licznik cykli

Rys. 4.2.13. Model i fotografia urządzenia do naprzemiennego poprzecznego zginania dokumentów
opracowanego i wykonanego w ITeE – PIB w Radomiu

sześciu próbek z różnymi parametrami wymuszeń. Liczbę cykli zginania programuje się za pomocą elektronicznego sterownika, który po ich wykonaniu
powoduje zatrzymanie urządzenia.
Badanie odporności na sferyczne wyginanie – test „tylnej kieszeni”
Badanie odporności na sferyczne wyginanie (test „tylnej kieszeni”) służy
do symulowania obciążenia mechanicznego, jakiemu poddawany jest dokument podczas noszenia go w tylnej kieszeni spodni. Próba polega na wielokrotnym sferycznym wyginaniu testowanego dokumentu poprzez ściskanie
pomiędzy metalowym stemplem o kształcie wypukłego wycinka kuli, a elastycznym piankowym podłożem z zadaną siłą (rys. 4.2.14a).
Dokument podlegający testowaniu zamknięty w wykonanym z tkaniny
woreczku imitującym kieszeń jest umieszczony na powierzchni elastycznej poduszki o wymiarach 0,1x0,2x0,2 m wykonanej z gąbki o odpowiedniej gęstości
i twardości. Sferyczny stempel o promieniu R = 150 mm dociska go wielokrotnie do poduszki z siłą 350 N, która podczas każdego cyklu jest utrzymywana
przez 5 sekund.
Do realizacji testu wykorzystywane jest urządzenie, które pozwala na jednoczesne przemieszczanie stempla i pomiar siły, z jaką naciska on na próbkę.
Badanie to powoduje deformację np. książeczki paszportowej podobną do
wywoływanej podczas noszenia jej w tylnej kieszeni spodni.
Model 3D mechanizmu urządzenia do realizacji testu przedstawiono na
rys. 4.2.15, a na rys. 4.2.16 jego fotografię. Po uruchomieniu testera element
śrubowy przesuwa żerdź w kierunku badanego dokumentu. Wraz z żerdzią

216

Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych

a) 				

b)
badany
dokument

ruch stempla
promień R

stempel

programowany
licznik cykli

stempel
badany dokument

elastyczna
poduszka

elastyczna poduszka

przesuwna
osłona
Rys. 4.2.14. Test „tylnej kieszeni”: a) schemat sposobu obciążania próbki, b) model 3D urządzenia do realizacji
testu

przesuwa się czasza stempla do momentu kontaktu z dokumentem i elementem naciskowym czujnika siły. Napór całego układu trwa do momentu uzyskania zadanej wielkości siły.
9
8
6

5

4

2

7
1

3

Rys. 4.2.15. Model mechanizmu testera do badania odporności dokumentów na sferyczne wyginanie: 1 − napęd
śrubowy, 2 − silnik krokowy, 3 − stolik napędu śrubowego, 4 − wspornik żerdzi, 5 − żerdź, 6   podpora
żerdzi, 7 − łożysko liniowe, 8 − czasza stempla, 9 − czujnik siły
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Rys. 4.2.16. Prototypowe urządzenie do sferycznego wyginania dokumentów przeznaczone do realizacji testu
„tylnej kieszeni” opracowanego i wykonanego w ITeE – PIB w Radomiu

Kartkowanie dokumentu
Celem badania jest sprawdzenie odporności kartki dokumentu na wyrwanie z grzbietu wskutek wielokrotnego składania czy przeglądania.
Metoda badania polega na tym, że cała książeczka dokumentu poza badaną kartką jest złożona „do tyłu” i zamocowana w zacisku. Kartka podlegająca
badaniu jest zamocowana w zacisku ruchomym. Mechanizm pozwala na obracanie kartki lub dokumentu w trakcie testu wokół osi grzbietu dokumentu
pomiędzy określonymi położeniami kątowymi. Sposób testowania przedstawiono na schemacie (rys. 4.2.17).

Rys. 4.2.17. Sposób badania dokumentu podczas kartkowania: A – obracany jest badany dokument,
B – obracana jest badana kartka
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Standardowa procedura zakłada badanie w następujących warunkach:
–– częstotliwość ruchu oscylacyjnego 0,5 Hz,
–– kąt obrotu ±90°,
–– siła obciążająca 1 N/cm±25% (siła przypadająca na jednostkę długości
kartki),
–– liczba cykli przeginania 1000 cykli.
Test kartkowania dokumentu symuluje obciążenie kartek np. książeczki
paszportowej podczas przeglądania w trakcie kontroli. Jest to czynność wykonywana często w pośpiechu, w warunkach polowych, przez osoby niezbyt
staranne.

testowana kartka
ruch wahadłowy
i obciążenie kartki
programator cykli

dokument w uchwycie
Rys. 4.2.18. Model urządzenia do testu kartkowania dokumentów w postaci książeczki

Testowi kartkowania poddaje się głównie dokumenty zbudowane z wielu
kartek w postaci książeczki. Dokument jest zamocowany w uchwycie, a kartka
poddawana testowi jest obciążana siłą rozciągającą – wyrywającą oraz obracana cyklicznie o kąt 180°. Urządzenie do testu kartkowania (rys. 4.2.18) posiada uchwyt ściskający dokument, a obciążana kartka jest zapinana w zacisk
dźwigni wykonującej wahadłowy ruch roboczy. Pionową osią obrotu jest wewnętrzna krawędź kartki, a wektor siły jest skierowany prostopadle do osi.
Parametrami zmiennymi badania są wartość siły i liczba cykli ruchu wahadłowego. Fotografia (rys. 4.2.19) przedstawia urządzenie podczas testu książeczki
paszportowej.
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Rys. 4.2.19. Test wytrzymałości kartek książeczki paszportowej (test kartkowania) przeprowadzany na
prototypowym urządzeniu opracowanym i wykonanym w ITeE – PIB w Radomiu

Badanie odporności dokumentów na stemplowanie,
dokonywanie wpisów i oddziaływania ścierne
Testy mają na celu sprawdzenie odporności dokumentów z zabezpieczeniami elektronicznymi na określone obciążenia występujące podczas typowych czynności wynikających z ich funkcji. Obejmują stemplowanie i dokonywanie zapisów za pomocą długopisu, którym poddawane są paszporty na
przejściach granicznych i w urzędach oraz oddziaływania ścierne wynikające
z długotrwałego użytkowania, przechowywania czy noszenia w torebce, ubraniu. Zasady realizacji testów przedstawiają schematyczne rysunki (rys. 4.2.20).
Urządzenie wielofunkcyjne do realizacji testów składa się z płaskiego stolika,
na którym mocowany jest badany dokument oraz manipulatora z wymiennymi głowicami (stempel, długopis, element ścierający) wywierającego przewidziane standardowymi procedurami obciążenia.
Model 3D urządzenia testującego wraz z wymiennymi głowicami przedstawia rys. 4.2.21. Testowany dokument zamocowany na nieruchomym stoliku podlega następującym obciążeniom realizowanym przez zaprogramowane
ruchy głowicy:
–– metalowy stempel o odpowiedniej masie jest unoszony na wynikającą
z żądanej energii uderzenia wysokość i spada, uderzając o powierzchnię
próbki w zaprogramowanych miejscach (rys. 4.2.20a ); symuluje to stemplowanie np. paszportu podczas odprawy granicznej; zmiennymi parametrami testu są energia uderzenia, kształt stempla, kąt uderzenia i rozkład
odcisków stempla na powierzchni próbki,
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––

długopis kulkowy zamocowany w elastycznym uchwycie jest dociskany
z zadaną siłą do próbki i wykonując sekwencję ruchów w płaszczyźnie
poziomej dokonuje zaprogramowanego zapisu, symulując składanie podpisów lub wpisywanie danych (rys. 4.2.20b); zmiennymi parametrami badania są nacisk długopisu oraz rozmieszczenie i kształt rysowanych linii,
–– płaszczyzna równoległa do próbki pokryta materiałem ściernym jest do
niej dociskana i wprawiana w ruch liniowy (rys. 4.2.20 c); próba odtwarza
ścierne oddziaływanie użytkowe na powierzchnie pokryte np. napisami
przeznaczonymi do automatycznego odczytu; zmiennymi parametrami
testu są nacisk elementu ścierającego, materiał, z którego jest wykonany,
prędkość i amplituda ruchu liniowego.
W korpusie wykonanym z profili aluminiowych umieszczone są wszystkie
mechanizmy pozwalające na realizację trzech rodzajów testów. Ruchy w płaszczyźnie poziomej realizowane są z wykorzystaniem mechanizmów śrubowych.
Ruch w kierunku pionowym wykonuje mechanizm z przekładnią łańcuchową
wyposażoną w specjalne zaczepy współpracujące z uchwytem głowic.

3
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odbicie stempla
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a) 				

druga linia wzdłuż
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pierwsza linia wzdłuż
dłuższego boku
wymiary w [mm]

75
5×10,5

pierwsza
linia wzdłuż
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druga
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ostatnie odbicie stempla
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c)

testowany obszar
dokumentu z naniesionymi
znakami graficznymi

5 maximum (4X)
początek linii
rysowanych wzdłuż
dłuższego boku

element ścierający

początek linii
rysowanych wzdłuż
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oś ruchu oscylacyjnego
elementu ścierającego

Rys. 4.2.20. Schematy ilustrujące zasady realizacji testów paszportów zabezpieczonych układami RFID:
a) test stemplowania, b) test dokonywania zapisów za pomocą długopisu, c) test ścierania znaków
graficznych

4. Systemy szybkiego prototypowania identyfikatorów elektronicznyc

221

wymienna głowica
z długopisem

napęd ruchu
pionowego
wymienna głowica
stemplująca
testowany
dokument

sterowanie i programator

wymienna głowica
ścierająca

napędy ruchów
poziomych

Rys. 4.2.21. Model 3D wielofunkcyjnego urządzenia do testowania dokumentów z wymiennymi głowicami

Rys. 4.2.22. Test stemplowania strony wizowej paszportu stemplem okrągłym przeprowadzany na urządzeniu
prototypowym opracowanym i wykonanym w ITeE – PIB w Radomiu
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Testowany dokument umieszcza się na stole testera i unieruchamia listwami dociskowymi. Uchwyt manipulatora uzbraja się w odpowiednią głowicę.
Na panelu układu sterowania wybiera się rodzaj testu i jego parametry, takie
jak pole podlegające testowaniu, rozmieszczenie linii, odcisków stempla, liczbę cykli itp. Zakończenie każdego testu jest sygnalizowane dźwiękiem. Na
fotografii (rys. 4.2.22) pokazano stemplowanie książeczki paszportowej z zastosowaniem opracowanego testera.
Badanie odporności dokumentów na rozwarstwianie
Badanie wytrzymałości adhezyjnej połączeń klejowych w dokumentach
wielowarstwowych polega na odrywaniu poszczególnych warstw od podłoża
w celu określenia minimalnej wartości siły odrywającej [13]. Typowym przykładem dokumentów poddawanych tym badaniom są karty dostępu np. do
kont bankowych.
Obszar badania zostaje podzielony na ponumerowane próbki o szerokości
10 mm (rys. 4.2.23 a). Wzdłuż granic próbek wykonuje się nacięcia warstwy
wierzchniej do podłoża, od którego będzie ona odrywana. Tak przygotowany obiekt badań zostaje umieszczony w urządzeniu do prób rozciągania
(rys. 4.2.23 b) zapewniającym zachowanie stałego kąta 90° pomiędzy podłożem i kierunkiem działania siły odrywającej.
Konstrukcję nośną testera do rozwarstwiania tworzy system profili aluminiowych, na której zainstalowano podzespoły mechaniczne odpowiedzialne za realizację procesu rozwarstwiania: moduł uchwytu oraz moduł stolika.
Względne przemieszczenie karty i warstwy, niezbędne do realizacji procesu
delaminacji, odbywa się poprzez pionowy ruch stolika, na którym spoczywa

próbka nr 1
próbka nr 2
próbka nr 3

obszar badania

10 mm

a)						b)

3

1 mm

2

4

1
5

próbka nr 4
F

6

Rys. 4.2.23. Przygotowanie i sposób badania odporności dokumentu na rozwarstwianie: a) przygotowanie próbki,
b) test rozwarstwiania: 1 – rdzeń karty, 2 – warstwa, 3 – płytka stabilizująca, 4 – warstwa kleju,
5 – rolki prowadzące, 6 – uchwyt (taśma)

4. Systemy szybkiego prototypowania identyfikatorów elektronicznyc

223

karta z płytką stabilizującą. Stolik z rolkami prowadzącymi jest przemieszczany za pomocą mechanizmu śrubowo-tocznego ze ściśle zadaną prędkością.
Nieruchomy koniec odrywanej warstwy utwierdzany jest w zacisku uchwytu wyposażonego w czujnik pomiaru siły towarzyszącej rozwarstwianiu.
Integralną częścią urządzenia jest system kontrolno-pomiarowy zbudowany w oparciu o programowalny sterownik PLC. Wizualizację parametrów
towarzyszących procesowi rozwarstwiania oraz komunikację sterownika
PLC z operatorem zapewnia terminal operatorski. Informacje o stanie urządzenia są wyświetlane w formie komunikatów na zdefiniowanych ekranach
dotyczących wyboru rodzaju wykonywanego testu i stanu jego zaawansowania. W zależności od celu prowadzonych badań urządzenie może pracować
w trybie autonomicznym lub w połączeniu z komputerem PC. W trybie pracy
z komputerem prowadzona jest archiwizacja wszystkich parametrów testu
wraz z przebiegiem siły rozrywania w funkcji przemieszczenia celem dalszego
przetwarzania z wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania. Podstawą oceny badanego dokumentu jest najmniejsza wartość siły odrywającej
próbkę, która nie powinna być mniejsza od wartości granicznej.
Fotografie urządzenia do próby rozwarstwiania oraz próbki badanego
dokumentu przedstawiono na rys. 4.2.24 [14].
a) 			

b)

Rys. 4.2.24. Urządzenie do badania wytrzymałości adhezyjnej połączeń w dokumentach wielowarstwowych
opracowanego i wykonanego w ITeE – PIB w Radomiu: a) widok, b) próbka częściowo
rozwarstwiona
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***
Doskonalenie zabezpieczeń różnego rodzaju dokumentów powszechnego użytku i identyfikatorów, w tym dokumentów podróży, polega między
innymi na instalowaniu w nich coraz doskonalszych i bardziej zaawansowanych układów elektronicznych RFID. Rozwiązania tego rodzaju dzięki ciągle
zwiększanej pamięci wewnętrznej stanowią doskonałe zabezpieczenie i dodatkowy nośnik informacji wspomagający bezpieczeństwo podróżnych w ruchu międzynarodowym. Oprócz funkcji zabezpieczającej dokumenty muszą
charakteryzować się dużą odpornością na obciążenia mechaniczne wynikające z długotrwałego użytkowania. Opisany system opracowany w Instytucie
Technologii Eksploatacji w ramach zadania badawczego „Techniczne systemy
zabezpieczeń z wykorzystaniem identyfikatorów elektronicznych” Programu
Strategicznego „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” składający się z procedur i aparatury testowej pozwala na wszechstronne badanie różnego rodzaju dokumentów pod
względem odporności na wymuszenia użytkowe z dużymi możliwościami
modelowania rodzaju i intensywności obciążeń. Dzięki możliwości symulowania różnego rodzaju niekorzystnych oddziaływań, ich intensywności, wzajemnych relacji w dowolnych sekwencjach czasowych, według indywidualnego
programu badań, możliwe jest badanie trwałości różnorodnych dokumentów
i identyfikatorów w dowolnie zaprogramowanych warunkach użytkowych.
W powiązaniu z możliwością testowania dokumentów o zróżnicowanych formatach system stanowi wszechstronne, elastyczne narzędzie do oceny trwałości użytkowej innych dokumentów, banknotów, identyfikatorów i wyrobów
o podobnym kształcie i charakterze użytkowym.
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