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W sierpniu 2017 Etteplan skonstruował system pomiarowy działający 

na zasadzie inspekcji wizyjnej z kalibracją laserową do dużego slittera. 

Rozwiązanie osiąga dokładność pomiaru na poziomie 0.1mm.

Jest to pomiar bezinwazyjny, w czasie rzeczywistym.
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Sugerujemy podzielić projekt na dwa etapy.

1. Zainstalowanie systemu pomiarowego:

• analizator składu – pomiar składu, temperatury

• pomiar objętości, temp. i wilgotności  powietrza zasil.

• pomiar zużycia energii elektrycznej

• pomiar parametrów wewnątrz komory spalania 

Na tej podstawie będzie można gromadzić dane i zbudować matematyczny model zjawisk zachodzących w systemie. 

Zgromadzone dane powinny również pozwolić na estymację oszczędności wynikających z optymalizacji sterowania

Będzie można wtedy stwierdzić jakie w ogóle jest pole do optymalizacji i czy zbudowanie automatycznego systemu 

sterowania byłoby ekonomicznie uzasadnione.

2. Opracowanie układu sterowania w oparciu o model stworzony w pierwszym etapie. Część pomiarową będzie 

można częściowo wykorzystać, ale trzeba będzie ją rozbudować z uwagi na wymogi bezpieczeństwa.

Źródło:  Wpływ składu mieszanki na emisję (… ) dr Barbara Worsztynowicz, 
Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej 4-M/2012



Dysponujemy kilkoma metodami pomiarowymi:

• Wykorzystanie własności ferromagnetycznych

• Prądy wirowe

• Przenikalność magnetyczna

• Przenikalność elektryczna

• Analiza widmowa łuku elektrycznego między próbką a elektrodą o znanym 

składzie, pomiary w naczyniu szczelnym wypełnionym gazem obojętnym  

Musielibyśmy dostać od państwa próbki zgarów żeby ocenić która metoda 

w przypadku ImpexMetal będzie najlepsza. Testy powinny zająć 6 tygodni. 

Na tej podstawie możemy wycenić skonstruowanie docelowego urządzenia pomiarowego.

Kluczowe jest określenie m.in.

• Czy próbki są sypkie czy zbite?

• Jeśli są zbite to jaka jest ich przeciętna wielkość?

• Czy sprawdzamy 100% powstałych zgarów czy wyłącznie wybrane próbki?
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Dysponujemy trzema metodami:

1. System wizyjny z kamerami i odpowiednio dobranym oświetleniem (pod 
odpowiednim kątem).
Powstaje tutaj pytanie jakiego rodzaju wad szukamy i jaki jest oczekiwany poziom 
dokładności?

2. Wiązka laserowa pod kątem, pozwalająca na detekcję załamań 

3. Reluktancja
Pomiar oporu magnetycznego na powierzchni walca poprzez pomiar parametrów 
obwodu magnetycznego złożonego z cewki umieszczonej na urządzeniu 
zbliżonym do walca oraz samego walca

Ta metoda daje największą dokładność i pozwala na monitorowanie stanu 
powierzchni walca w czasie rzeczywistym.

Możliwe jest wykrycie np. chwilowego opiłka metalu który przyczepił się na 
chwilę do walca i jego usunięcie strumieniem powietrza
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Potrzebujemy informacji czy pokrywanie SDO wykonywane jest w ImpexMetal 

metodą chemiczną czy elektrochemiczną? Potrzebujemy także próbek wadliwych i poprawnych do analizy.

Jeśli elektrochemiczną, to np. dla firmy                             zrealizowaliśmy projekt oceny jakości 

spoin spawalniczych poprzez analizę prądu spawania i  napięcia łuku, także mamy gotową koncepcję rozwiązania.

Dla ImpexMetal rozwiązanie będzie działać na zasadzie analizy prądu elektrody oraz napięcia między elektrodami w czasie, 

przy znanej powierzchni elektrod.

Jeśli chemiczną to sugerujmy skonstruowanie zautomatyzowanej wkładki która przemieszczając się wzdłuż blachy i 

wykonuje pomiar impedancji z zadaną rozdzielczością. Wtedy dostajemy mapę impedancji przed i po procesie pokrywania 

SDO i z dużą dokładnością widać niedociągnięcia anodowania ponieważ lepsza przewodniość będzie w miejscach gdzie nie 

powiodło się anodowanie.

Dla metody chemicznej, chcemy jeszcze rozważyć system wizyjny off-line ze specyficznym rodzajem podświetlania 

wykorzystujący zmiany załamania światła
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Dysponujemy trzema metodami:

1. System wizyjny bądź kurtyna laserowa. Zrealizowaliśmy bardzo podobny projekt w                         

2. Metoda mechaniczna w której dwa przeciwległe bolce są wypychane w kierunku krawędzi stali 

siłą regulowaną polem magnetycznym. Metoda jest bezpieczna dla krawędzi z uwagi na 

ograniczenie siły docisku, a pomiar on-line szerokości paska stali jest wykonywany z bardzo dużą 

dokładnością.

3. Metoda mechaniczna z płozami na rolkach z końcówką rubinową. Tutaj też mamy bardzo dużą 

dokładność za pomocą pomiaru kąta odchylenia płozy. Jednocześnie stal nie ulega uszkodzeniu 

dzięki ograniczeniu siły docisku elementów pomiarowych




