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Komfort

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100
to rozwiązanie nowej generacji, zapewniające
niespotykany dotąd komfort użytkowania.

i niezawodna ochrona

3M™ Speedglas™ 9100 posiada nowy, opatentowany system
nagłowia, który idealnie dostosowuje się do kształtu głowy,
jednocześnie ograniczając ucisk na najbardziej wrażliwe
i czułe miejsca.
Zwiększone o 30% pole widzenia automatycznego ﬁltra
spawalniczego Speedglas 9100XX w porównaniu do modelu
Speedglas 9002X oraz jego unikalne funkcje, zapewniają
doskonałą ochronę i wygodę podczas spawania.
Speedglas™ 9100 to nowa jakość spawania.

Przyłbica spawalnicza 3M™
Speedglas™ 9100XX zdobyła podczas
Międzynarodowych Targów Poznańskich 2008
Złoty Medal – najbardziej prestiżową nagrodę
przyznawaną podczas imprez
targowych w Polsce.

3M Poland Sp. z o.o., Dział Bezpieczeństwa Pracy, al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy 05-830 Nadarzyn, Tel.: 22 739 60 00, www.3m.pl
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Wydarzenia

Centrum Bezpieczeństwa Technicznego
www.cbt.edu.pl

Dnia 9 grudnia 2008 roku w Małej Auli GMACHU GŁÓWNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ odbyło się uroczyste Jubileuszowe XV Krajowe Forum Konsultacyjne
dotyczące prawa Unii Europejskiej z zakresu urządzeń ciśnieniowych, działające w ramach Centrum Bezpieczeństwa
Technicznego (CBT).
W jubileuszowym spotkaniu wzięli udział Goście Honorowi reprezentujący: Ministerstwo Gospodarki – Patrona Centrum Bezpieczeństwa Technicznego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwową Inspekcję Pracy, Polski
Komitet Normalizacyjny, Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy oraz Urząd Dozoru Technicznego i Politechnikę Warszawską – gospodarzy spotkania. Tradycyjnie zaproszeni byli również przedstawiciele
uczelni technicznych oraz przemysłu związanego z branżą
urządzeń ciśnieniowych.
Centrum Bezpieczeństwa Technicznego (CBT) jest pozarządową organizacją „obywatelską”. W 2002 roku odbyło się spotkanie środowisk zainteresowanych wdrożeniem
i jednolitym stosowaniem prawa europejskiego w zakresie
bezpieczeństwa urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla człowieka lub środowiska. Podjęto wówczas decyzję o utworzeniu stałego forum konsultacyjnego,
w ramach którego będą organizowane spotkania o zasięgu
ogólnokrajowym, poświęcone konkretnym problemom bezpieczeństwa technicznego. Postanowiono, że forum będzie
skupiać wszystkich zainteresowanych i chętnych do wspólnej
pracy. Na mocy porozumienia podpisanego przez władze Politechniki Warszawskiej oraz Urzędu Dozoru Technicznego
powołane zostało Centrum Bezpieczeństwa Technicznego
(CBT). Politechnika Warszawska i Urząd Dozoru Technicznego odgrywają szczególną rolę w zakresie rozwoju techniki
w Polsce. Oprócz wkładu merytorycznego obie instytucje peł-

Urząd Dozoru Technicznego

nią rolę moderatorów i organizatorów pracy w ramach CBT.
Zadaniem Centrum jest ułatwienie stronom zainteresowanym
wymiany doświadczeń i poglądów w dziedzinie uregulowań
prawnych oraz zagadnień technicznych. Centrum wypracowuje również opinie dla organów inicjujących procedury legislacyjne.
Działające w ramach CBT Krajowe Fora Konsultacyjne
(KFK) z zakresu branż: urządzeń ciśnieniowych (KFKc),
dźwigowych (KFKd) oraz maszyn (KFKm) zostały objęte patronatem honorowym Ministra Gospodarki.
Spotkania KFK odbywają się co najmniej 6 razy w roku.
Do tej pory uczestniczyło w nich ponad 4 500 osób z całej
Polski, reprezentujących projektantów, wytwórców oraz użytkowników urządzeń technicznych. Stały udział biorą także
przedstawiciele organów administracji państwowej, jednostek notyfikowanych, instytucji normalizacyjnych i środowisk
naukowych.
Struktura organizacyjna CBT uwzględnia istnienie stałego Sekretariatu oraz Grup Roboczych działających w okresie
pomiędzy spotkaniami Forum. Umożliwia to bieżące opracowywanie dokumentów i opinii reprezentatywnych dla branż
przemysłu objętych działaniem CBT.
Jedną z istotnych cech działania Centrum jest dążenie do
wypracowywania opinii reprezentatywnych dla całych środowisk zainteresowanych właściwym stosowaniem prawa Unii
Europejskiej. Wymaga to pełnej bezstronności i obiektywizmu przy formułowaniu opinii na temat dyskutowanych zagadnień. Zgodnie z regulaminem CBT, w czasie obrad ograniczono do minimum stosowanie reklam. Firmy, które na co
dzień są dla siebie konkurentami, w ramach CBT podejmują
wspólne działania, mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

Anssi Rantasalo z firmy Kemppi nominowany na stanowisko
Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Spawalnictwa (EWA)

Założone w 1987 r. Europejskie Stowarzyszenie Spawalnictwa (EWA — European Welding Association) to stowarzyszenie branżowe, które reprezentuje producentów urządzeń.
i materiałów spawalniczych z całej Europy.
Jego zadaniem jest ochrona i promowanie wspólnych interesów gospodarczych i technicznych europejskiej branży
spawalniczej oraz wspomaganie jej konkurencyjności na rynku światowym.
W czerwcu 2008 r. odbyło się doroczne walne zgromadzenie stowarzyszenia, na którym wybrano nowych członków komitetu zarządzającego. Dotychczasowy wiceprezes,
Anssi Rantasalo z firmy Kemppi (Finlandia), ponownie został
wybrany na prezesa stowarzyszenia.
Nowymi wiceprezesami EWA zostali Henk Perrée z firmy
Lincoln Electric Europe i Fabio Annettoni z firmy ANASTA.
Stanowisko dyrektora generalnego stowarzyszenia nadal
piastuje Björn Hedlund.
Nowe kierownictwo EWA będzie kontynuować prace nad
ciągłym rozwojem stowarzyszenia z taką samą motywacją.
i zaangażowaniem jak poprzednicy.
„Na tegorocznym zgromadzeniu mieliśmy rekordową liczbę uczestników, co dobitnie pokazuje, jak bardzo europejska
branża spawalnicza ceni wyniki osiągane przez silne i po-



Przegląd spawalnictwa 1/2009

Nowy komitet zarządzający Europejskiego Stowarzyszenia Spawalnictwa. Od lewej: Henk Perrée, Anssi Rantasalo, Franck Muller, Henning Fliess, Fabio Annettoni i Björn Hedlund

wszechnie uznane stowarzyszenie branżowe” — powiedział
Anssi Rantasalo, nowy prezes EWA.
„Nasza organizacja ma istotny udział w pracach standaryzacyjnych i normalizacyjnych. Poza tym czynnie promujemy
spawalnictwo jako atrakcyjny zawód i wspomagamy rozwój
gospodarczy tej branży w Europie” — podkreśla Rantasalo.

Ryszard Pakos
Ernest Romek

Konstrukcje stalowe pełnomorskie
(offshore) – rodzaje, remonty
Offshore steel structures: types and repairs
Streszczenie

Abstract

W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na surowce energetyczne, a zwłaszcza na
ropę naftową. Rozwijająca się cywilizacja i przemysł potrzebują coraz większej ilości tego surowca. Aby temu
sprostać, człowiek poszukuje nowych miejsc jego wydobywania. Obecnie w związku z wyczerpywaniem się złóż
ropy naftowej na lądzie, ogromnym zainteresowaniem
cieszy się wydobywanie minerałów spod dna morskiego.
Realizuje się je, wykorzystując konstrukcje pełnomorskie
(offshore), które niejednokrotnie pracują w ekstremalnych
warunkach (rejony arktyczne), aby zaspokoić zapotrzebowanie na ropę naftową.

The demand for sources of energy, especially for crude oil, keeps increasing in recent times. Development of
civilisation and industry means that more and more crude
oil will be required in the future. In order to meet this demand people are looking for new resources. Given that
land oil accumulations become more and more depleted
offshore production, i.e. oil mining from drilling platforms,
is given closer attention. This technology employs offshore structures which must be often operated under extreme
conditions (arctic regions) so as to meet the escalating
necessities.

Konstrukcje offshore
Terminem offshore określa się instalacje poszukiwawcze,
wydobywcze, przetwórcze i transportujące pracujące na pełnym morzu. Konstrukcje te służą do eksploatacji złóż minerałów znajdujących się pod dnem morza. Pojęcie to obejmuje
również jednostki niezbędne do obsługi konstrukcji pracujących na pełnym morzu.
Pomysł poszukiwania ropy naftowej na morzu powstał
po zakończeniu II wojny światowej. W 1947 r. zainstalowano pierwszą stalową platformę wiertniczą na głębokości 6 m
na polu Louisiana State Tease w Zatoce Meksykańskiej. Została ona zbudowana z pokładem o powierzchni wynoszącej.
11,6 x 21,6 m (251 m2) przez firmę Kerr-Mc Gee Corp. Platformę oparto na 16 stalowych palach o średnicy 610 mm i długości 42,7 m. Pale wchodziły średnio 31,7 m w dno morskie
zbudowane z piasków. Wieża wiertnicza ustawiona na platformie umożliwiała wiercenie na głębokości 3000 m. Platforma
była czynna do 1983 r. [1].
Pierwsze platformy były budowane już w 1933 r., przy
czym pierwszą niezależną platformę ustawiono na głębokości
wody 4,3 m w 1937 r.; dotyczy to jednak wód śródlądowych,
osłoniętych, gdzie falowanie nie było podstawowym obciążeniem platformy [1]. W 1954 r. A.J. „Doc” LaBorde zaprojektował i zbudował własną konstrukcję pełnomorską nazwaną
Mr Charlie. Długość jednostki wynosiła w przybliżeniu 67 m,
szerokość 26 m, a wysokość 41 m. Załoga tej platformy składała się z 58 osób. Była to pierwsza platforma półzanurzona
przeznaczona na płytkie wody (pierwszy odwiert na głębokości 12 m), która umożliwiała odpłynięcie w inne miejsce po
dokonaniu odwiertu (rys. 1) [2].
Dr inż. Ryszard Pakos, mgr inż. Ernest Romek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Rys. 1. Pierwsza na świecie platforma półzanurzona Mr Charlie [6]
Fig. 1. Mr Charlie Platform: the first ever semi-submersible platform [6]

Rodzaje konstrukcji offshore
Zasadniczo konstrukcje pełnomorskie można podzielić na
trzy grupy: platformy, statki wiertnicze oraz pływające punkty
produkcji, przechowywania i załadunku (FPSO).

Platformy

Są to konstrukcje stalowe lub żelbetonowe wyposażone
w urządzenia do poszukiwania, wydobywania, przetwarzania i magazynowania minerałów spod dna morza. Mają wydzieloną część mieszkalną dla załogi, niekiedy ze względów
bezpieczeństwa jest to osobna platforma [1, 4]. Platforma
jest również wyposażona w instalację umożliwiającą jej prace
przez 24 h na dobę, są to m.in.: generatory prądu oraz stacje
produkujące słodką wodę. Ze względu na konstrukcje platformy można podzielić na:
Platformy stalowe wieżowe. Charakteryzują się wieżą.
w postaci kratownicy przestrzennej posadowionej na palach,
na której ustawiony jest pokład, a na nim zlokalizowany jest
Przegląd spawalnictwa 1/2009



Rys. 2. Transport na barce największej na świecie wieży wykonanej
w całości dla platformy Bullwinkle [2]
Fig. 2. The biggest offshore tower in the world on a lighter en route to
its ultimate destination – Bullwinkle Platform [2]

Rys. 3. Platforma Troll A [5]
Fig. 3. Troll A Platform [5]

zespół urządzeń wiertniczych, wydobywczych i przetwórczych w zależności od przeznaczenia danej platformy [1].
Platformy wieżowe mają wieże wykonane z rur stalowych o
różnych średnicach, łączonych ze sobą metodą spawania.
Wytworzenie węzłów i połączenie schodzących się w danym
węźle rur jest głównym problemem projektowania i wykonawstwa platform stalowych wieżowych. Z tego względu dąży się
do tego, aby przyjęte rozwiązania dawały jak najmniejszą liczbę prętów łączonych w jednym węźle [1]. W celu uzyskania
większej pewności i wytrzymałości węzłów wykonuje się je.
w postaci odlewów lub prefabrykatów pozwalających wg
wstępnych ocen na uzyskanie 4-krotnego wzrostu wytrzymałości zmęczeniowej. W niektórych badaniach uzyskano
wzrost 18-krotny w stosunku do wytrzymałości zmęczeniowej
węzłów spawanych [1]. Największą na świecie wieżę zbudowano w Teksasie w 1988 r. i przetransportowano ją (rys. 2)
na miejsce posadowienia dla platformy Bullwinkle. Wysokość
tej platformy wynosi 529 m, a masa samej wieży 77 tys. ton.
Budowa platformy kosztowała 500 milionów dolarów. Platforma ta wydobywa 200 tys. baryłek ropy naftowej i 306 mln m3
gazu dziennie.
Platformy grawitacyjne stałe. Platformy te są przeznaczone do długotrwałej eksploatacji złoża. Są posadowione
na dnie morskim, z reguły na betonowej podbudowie, z której
ponad powierzchnię wody wystają podparcia o konstrukcji be-

tonowo-stalowej. Na nich ustawiona jest właściwa platforma.
Konstrukcje takie są eksploatowane na akwenach, których
głębokość nie przekracza zazwyczaj 300 m [4]. Przykładem
takiej platformy jest platforma Troll A, posadowiona na Morzu
Północnym do eksploatacji złóż gazu (rys. 3).
Platformy dla rejonów arktycznych. Rozwiązania konstrukcyjne tych platform różnią się znacznie od platform
konwencjonalnych i zapewniają przede wszystkim przyjęcie
obciążeń wywieranych przez lód arktyczny (rys. 4, 5, 6). Oddziaływanie lodu arktycznego jest zdeterminowane dwoma
podstawowymi czynnikami: rodzajem lodu, a więc czy jest to
lód dryfujący, czy lód związany z lądem, oraz wiekiem lodu,
a więc czy jest to lód jednoroczny, czy też wieloletni [1]. Konstrukcja platformy musi być tak zaprojektowana, aby energia
kinetyczna uderzenia pola lodowego została wytłumiona kruszeniem, łamaniem i przemieszczaniem lodu przez podatność
podłoża, na którym ustawiono platformę [1]. Niezwykle groźnym czynnikiem dla platform w warunkach arktycznych jest
erozja denna spowodowana głównie przesuwającymi się po
dnie grzbietami lodowymi.

Tablica I. Parametry techniczno-eksploatacyjne platformy
Troll A [4]
Table I. Technical and operating parameters of Troll A Platform [4]
Operator

Statoil

Rozpoczęcie eksploatacji

1996 r.

Przewidywany czas eksploatacji

70 lat

Wysokość całkowita

472 m

Głębokość w miejscu pracy

303 m

Wymiary główne platformy
Masa konstrukcji



170x51 m
656 tys. t, w tym
ok. 100 tys. t konstrukcja stalowa
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Rys. 4. Rozwiązania platform dla obszarów arktycznych: a – platformy umożliwiające redukcję obciążeń od lodu (minimalna powierzchnia w poziomie pochodu lodów), b – platforma stożkowa (podnoszenie lodu powodujące łamanie w wyniku zginania), c – platforma
przenosząca ścinanie (przechwytywanie uderzenia lodu poniżej linii
wodnej); 1 – lód, 2 – góra lodowa [1]
Fig. 4. Platform solutions adapted to arctic environments: a – platforms which ensure ice load reduction (the minimum area at the ice
drifting level), b – conical platform (ice rising brings about cracking
as a consequence of the bending stress), c – shearing stress transferring platform (intercepts ice impact under the water line); 1 – ice,
2 – iceberg [1]

Rys. 6. Podstawa platformy Hibernia wykonana z wysoko wytrzymałego betonu wzmocnionego stalowym zbrojeniem, wstępnie obciążonym [7]
Fig. 6. Hibernia-type Platform base made of steel reinforced prestressed concrete featuring high resistance [7]

Rys. 5. Platforma Hibernia. Stoi niedaleko od brzegów Nowej Funlandii i jest najcięższą platformą na świecie. Jej całkowita masa wynosi
1,2 mln ton, na co składają się: 37 tys. ton części nadwodnej (topside) umieszczonej na podstawie o masie 600 tys. ton, i stały balast
o masie 450 tys. ton, który był dodany, aby zabezpieczyć platformę
przed przesunięciem. Wewnątrz podstawy znajdują się zbiorniki zdolne przechować 1,3 mln baryłek ropy naftowej. Konstrukcja jest tak
zaprojektowana, aby nie dopuścić do uszkodzenia platformy przez
góry lodowe [15]
Fig. 5. Hibernia Platform at the Newfoundland shores. The heaviest
platform in the world weighs 1.2 mln tons, including: 37 thousand tons
of topside components which are set on a base structure weighing
600 thousand tons plus a fixed ballast which was added in order to
prevent platform shifting. Reservoirs which may accept 1.3 million
crude oil barrels are installed inside the base structure. The design
ensures protection from platform damages due to the impact of icebergs [15]

Rys. 7. Schemat platformy z odciągami i z wieżą posadowioną na
palach; 1 – łańcuch napinający, 2 – łańcuch, 3 – pokład, 4 – przytrzymywacz łańcucha, 5 – wieża, 6 – pale obwodowe, 7 – pale nieiniektowane, 8 – odciąg, 9 – układ obciążników, 10 – odciąg wleczony,.
11 – konstrukcja kotwiąca, 12 – pale kotwiące [1]
Fig. 7. Diagram of platform with backstays and tower founded on piles; 1 – tension chain, 2 – chain, 3 – deck, 4 –chain stay, 5 – tower,.
6 – ring piles, 7 – non-PIFs, 8 – backstay, 9 – system of sinker bars,
10 – towed backstay, 11 – anchor structure, 12 – anchor piles [1]

Platformy wieżowe z odciągami. Platforma z odciągami
składa się z pionowej wieży zbudowanej w postaci kratownicy przestrzennej, ustawionej na odpowiedniej podstawie,
utrzymywanej w pionie za pomocą od 16 do 24 odciągów
zamocowanych do kotwic zainstalowanych na dnie morza
(rys. 7). Niektóre rozwiązania platform z odciągami zawierają
obciążniki na odciągach blisko kotwic. Ze względu na to, że
siły poziome przenoszone są przez odciągi, w konstrukcjach
wymagana jest znacznie mniejsza ilość stali niż w stalowych
platformach wieżowych [1]. Platforma wieżowa z odciągami
może być stosowana do głębokości wody 600 m i większej.
Najmniejsza głębokość, na jakiej można stosować te platformy, wynosi ok. 200 m. Pierwszą platformę z odciągami.
o nazwie „Lena” ustawiono w 1983 r. na głębokości 305 m.
w Zatoce Meksykańskiej. Wieżę platformy wykonano w jednym odcinku o długości 321 m i ciężarze 270 MN [1].
Platformy pionowo kotwiczone (ang. TLP – Tension
Leg Platforms). Platformy te składają się z pływającego
kadłuba o kształcie i rozwiązaniu zbliżonym do platformy
półzanurzonej (rys. 8). Kadłub jest zakotwiczony w taki sposób, aby liny lub cięgna kotwiczne biegły pionowo lub prawie
pionowo, a nie ukośnie, tak jak w konwencjonalnym układzie
kotwicznym platform półzanurzanych. Alternatywne koncepcje lin kotwiących zakładają stosowanie kabli lub rur, tj. wykorzystanie do kotwiczenia specjalnie dostosowanych kolumn

prowadnikowych. Liny lub cięgna kotwiczne są zawsze pod
działaniem znacznych sił rozciągających, wynikających z dodatkowej wyporności w dolnej części pokładu. Gdy platforma
jest przemieszczana z założonego położenia pod wpływem
działania wiatru, falowania i prądów, wypadkowa składowa
pozioma rozciągania liny kotwicznej wykazuje tendencje do
przyciągnięcia platformy do jej pierwotnego położenia [1].
Spodziewane ruchy tego typu konstrukcji są bardzo duże.
w porównaniu z platformami stałymi i z tego względu możliwe
do stosowania tylko w głębszych wodach, gdzie ruch ten nie
wywoła dodatkowych obciążeń na kolumny odwiertów eksploatacyjnych [1].
Platformy półzanurzone (ang. semi-submersible platforms). Platformy półzanurzone (rys. 9) swą pływalność i
stateczność zawdzięczają „dolnemu kadłubowi”, który jest
połączony kolumnami z platformą właściwą [4]. Mogą być one
przemieszczane z miejsca na miejsce. Generalnie platformy
te podczas pracy są zakotwiczane. Mogą być również utrzymywane w odpowiedniej pozycji przez system dynamicznego
pozycjonowania. Głębokość wody, na której mogą pracować,
wynosi od 180 m do 1800 m [3].
Platformy typu SPAR. Platformy są zakotwiczone do dna
morskiego tak jak platformy TLP, ale mają bardziej konwencjonalne liny kotwiące (rys. 10). Około 90% konstrukcji tych
platform znajduje się pod powierzchnią wody [3, 8]. Zostały
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Rys. 8. Platforma pionowo kotwiczona URSA unosi się na głębokości
wody ponad 1100 m w Zatoce Meksykańskiej. Jest to jedna z największych platform typu TLP na świecie. Produkuje 150 tys. baryłek
ropy naftowej i ponad 11 mln m3 gazu dziennie. Może na niej mieszkać jednocześnie 110 osób [7]
Fig. 8. URSA-type Platform with vertical anchoring system. It floats
on more than 1,100 m deep waters of the Gulf of Mexico. One of the
biggest TLP-type platforms in the world. Its output amounts to 150
thousand crude oil barrels and more than 11 million m3 gas a day. It
may house 110 persons at the same time [7]

Rys. 11. Platforma Ensco 92 typu jack-up ustawiona nad stałą platformą wieżową w celu dokonania odwiertu pod stałą platformą (Morze
Północne) [5]
Fig. 11. Ensco 92 jack-up type platform installed above the fixed tower platform in order to perform bore-holes under the fixed platform
(The North Sea) [5]

Rys. 9. Platforma półzanurzona Marine 700 [7]
Fig. 9. Semi-submersible Marine 700 Platform [7]

zaprojektowane w trzech konfiguracjach: konwencjonalnej,
kratownicowej i komórkowej. Ich budowa może być tańsza od
platform TLP, mają też większą stabilność niż TLP ze względu na nisko umieszczoną przeciwwagę, dlatego utrzymanie
platformy w pionie w niewielkim stopniu zależy od zakotwiczenia [3].
Platformy samopodnośne (ang. jack-up platforms).
Mogą one podnieść się ponad poziom morza za pomocą
opuszczanych „nóg”. Konstrukcja platformy zapewnia jej pływalność, dzięki temu, po podniesieniu „nóg”, można ją łatwo
przestawić w inne miejsce. Wysoka mobilność i stabilność
platform samopodnośnych sprawia, że są one bardzo często
stosowane do wiercenia studni nad platformami stałymi (rys.
11). Mają wieżę wiertniczą umieszczoną na wysuwanym hydraulicznie ramieniu. Platforma samopodnośna ustawiana jest
obok platformy stałej i opuszcza nogi na dno akwenu. Następnie wysuwa ramię z wieżą wiertniczą nad platformę stałą.

Statki wiertnicze

Rys. 10. Widok części nadwodnych i podwodnych platform TLP.
i SPAR wraz z instalacją [7]
Fig. 10. View of topside and submarine components of TLP and
SPAR platforms including their systems [7]
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Statek wiertniczy jest to przystosowany statek morski,
wyposażony w sprzęt, który umożliwia wiercenie w morskim
dnie (rys. 12). Statki te mogą być utrzymywane w odpowiedniej pozycji za pomocą systemu kotwic lub przez system dynamicznego pozycjonowania [8].
Statki te są zaprojektowane tak, aby umożliwić wiercenia
na głębokich wodach. Typowy statek wiertniczy ma (oprócz
oprzyrządowania wiertniczego) takie samo wyposażenie,
jakie normalnie można znaleźć na morskim statku. Platforma i wieża wiertnicza są umiejscowione na środku pokładu.
Pod wieżą wiertniczą znajduje się otwór przechodzący przez

Naprawy i remonty
konstrukcji offshore

Rys. 12. Statek wiertniczy Smedvig West Navigator [5]
Fig. 12. Smedvig West Navigator drilling vessel [5]

cały kadłub, który umożliwia opuszczenie kolumny przewodu wiertniczego do wody [8]. Statki wiertnicze są generalnie
przeznaczone do wiercenia na głębokich wodach w odległych lokalizacjach, na obszarach o umiarkowanej pogodzie,
za względu na ich mobilność i dużą zdolność załadowczą.
Ze względu na konwencjonalny kształt kadłuba statku jest on
bardzo podatny na ruchy morza, bardziej niż platformy półzanurzone. Z tego powodu statki wiertnicze znajdują większe
zastosowanie (ale nie zawsze) na spokojniejszych wodach,
podczas gdy platformy półzanurzone mogą pracować w najbardziej nieprzyjaznym otoczeniu [8].

Pływający Punkt Produkcji,
Przechowywania i Załadunku
(ang. FPSO – Floating Production,
Storage and Offloading)
FPSO jest zbliżony do tankowca, który oprócz zbiorników do magazynowania ropy i gazu ma oprzyrządowanie
do wstępnej obróbki minerałów wydobywanych spod dna
morskiego (rys. 13). Odbiera surową (nieprzerobioną) ropę
naftową z głębinowych studni i magazynuje ją w zbiornikach
do czasu, kiedy surowa ropa może być wypompowana do
wahadłowego tankowca lub na barkę morską, które przetransportują ładunek na brzeg [14]. FPSO są używane do
rozwijania morskich pól naftowych na całej Ziemi od późnych
lat 70. XX w. Przeważnie są używane na Morzu Północnym,
w Brazylii, południowo-wschodniej Azji, na południowych morzach Chin, na Morzu Śródziemnomorskim, w Australii i przy
zachodnich wybrzeżach Afryki. W 2004 r. na świecie było ok.
70 FPSO (eksploatowanych i budowanych razem) [14].

Rys. 13. FPSO Sendje Berge na polu Ceiba [9]
Fig. 13. FPSO Sendje Berge on Ceiba field [9]

Remonty konstrukcji pełnomorskich stwarzają wiele problemów:
– konstrukcje stałe wymagają remontu na pełnym morzu;
konstrukcje mobilne, takie jak: platformy półzanurzone.
i samopodnośne, mają ograniczone możliwości transportowe (specjalistyczny zespół holujący, stan morza), co
powoduje duże rozbieżności między planowanym i rzeczywistym harmonogramem remontu;
– wysoki koszt wyłączenia platformy z eksploatacji wpływa
(korzystnie) na maksymalne skrócenie czasu remontu;
koszt dzienny wyłączenia platformy samopodnośnej Noble Piet to 55 tys. dolarów, a koszt dzienny platformy półzanurzonej Eirik Raude to aż 250 tys. dolarów;
– klimat w miejscu przeprowadzania remontu takim jak
Morze Północne, poważnie ogranicza prace na wolnym
powietrzu, co wymusza dużą pracochłonność przy przygotowaniu zabezpieczeń dla prac montażowo-spawalniczych;
– procedury zapewnienia bezpieczeństwa wymagają każdorazowo zdobycia pozwoleń na prowadzenie prac spawalniczych [4].
Oprócz typowego zużycia eksploatacyjnego, do którego
w bardzo dużym stopniu zalicza się zużycie rurociągów, które
zajmują większość powierzchni platformy i przez które bezustannie tłoczone są wydobywane minerały, konstrukcje te
mogą wymagać naprawy po uszkodzeniach w wyniku działania falowania, czy też w wyniku uderzenia statku, pożaru lub
awarii powstałych już podczas montażu [1].
Analiza napraw wskazuje, że są one możliwe wówczas,
gdy konstrukcja jest stateczna. W innym przypadku istnieje
zbyt duże zagrożenie dla ludzi. Istotnym problemem jest prowadzenie bieżących badań umożliwiających wykrycie uszkodzeń w takim czasie, aby naprawa w ogóle była możliwa [1].
Generalnie prace remontowe za pomocą metod spawalniczych można podzielić na dwa rodzaje: wycinanie zużytych lub
uszkodzonych elementów i wstawianie nowych oraz remont
metodą napawania zużytych elementów. W związku z tym,
że w przypadku konstrukcji offshore remont musi być przeprowadzony niezwykle szybko, a wyremontowane elementy
muszą spełniać surowe wymogi norm, najczęstszym rodzajem
remontu tych konstrukcji jest wycięcie elementu i wstawienie
nowego, przygotowanego wcześniej. Operacja ta nie różni się
znacząco od pierwotnego wytwarzania tych konstrukcji.

Przepisy dotyczące
konstrukcji offshore
NORSOK jest inicjatywą norweskiego przemysłu offshore, którego celem jest optymalizacja kosztów i poprawa bezpieczeństwa w tym sektorze [4]. Celem wprowadzenia norm
serii NORSOK jest ustalenie standardów zapewniających
właściwe bezpieczeństwo i efektywne wykorzystanie nakładów w przemyśle petrochemicznym [4]. Norma NORSOK
jest podzielona na 29 części, obejmujących m.in. takie dziedziny, jak: administracja, operacje wiertnicze i wydobywcze,
elektrotechnika, konstrukcje, urządzenia podwodne, materiały, rurociągi, analiza ryzyka [4]. Z tego samego powodu
co seria norm NORSOK powstały wymagania opracowane
przez Towarzystwo Det Norske Veritas (DNV). Obejmują one
wszystkie etapy powstawania konstrukcji, począwszy od projektowania, poprzez wytwarzanie, kończąc na odbiorze.
Przegląd spawalnictwa 1/2009



Wymagania dotyczące materiałów Stale na konstrukcje stalowe
podstawowych i dodatkowych
offshore według NORSOK
używanych do napraw
Materiały na konstrukcje stalowe pełnomorskie offshore zestawiono w normie NORSOK M-120. Oznaczenie tych
konstrukcji stalowych
materiałów oraz ich właściwości odpowiadają normom eurotypu offshore
pejskim (EN), co obrazuje tabl. III.

Grupa
wytrzymałościowa

Tablica II. Gatunki stali wg DNV OS-B101 [10]
Table II. Steel grades according to DNV OS-B101 [10]
Próba udarności
Symbol x

Właściwości mechaniczne
symbol
y

minimalna
granica
plastyczności1),
N/mm2

zwykła
spawalność

podwyższona
spawalność

temp.
badania
ºC

NS

A
B2)
D
E

–
BW
DW
EW

  –
   0
-20
-40

pominięto

235

HS

A
D
E
F

AW
DW
EW
–

   0
-20
-40
-60

27
32
36
40

265
315
355
390

EHS

A
D
E
F

–
DW
EW
–

   0
-20
-40
-60

42
46
50
55
62
69

420
460
500
550
620
690

Uwagi:
1)
Dla stali o podwyższonej spawalności wymagania dla minimalnej granicy
plastyczności zostały zredukowane dla rosnącej grubości materiału.
2)
Próba udarności jest wymagana dla grubości powyżej 25 mm, ale dla
grubości 25 mm lub mniejszej jest przedmiotem porozumienia.

Materiały dodatkowe
do spawania wg DNV
Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych
typu offshore muszą być zatwierdzone przez Towarzystwo
Klasyfikacyjne. Zatwierdza się je na podstawie wymagań
„Przepisów Klasyfikacji Statków” DNV (Rules for Classification of Ships, punkt 2, rozdział 3, sekcja 3) [13]. Wszystkie
znaki towarowe, pod którymi materiały są badane i zatwierdzane, powinny być zarejestrowane przez Towarzystwo..
W celu uniknięcia sytuacji podwajania badań dla tego samego materiału dodatkowego, wytwórca powinien wydawać zaświadczenie, że dany materiał dodatkowy dostarczany pod
inną nazwą lub oznaczeniem jest identyczny z materiałem
dodatkowym, który uzyskał zatwierdzenie Towarzystwa Klasyfikacyjnego [13].
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Tablica III. Wybrane stale konstrukcyjne według NORSOK
M-120 [11]
Table III. Selected machine steel grades according to NORSOK M-120 [11]
Norma

Y01

EN 10025
EN 10210
EN 10219

S235JRG2
S235JRH
S235JRH

blachy i kształtowniki
rury walcowane na gorąco
rury walcowane na zimno

IV

Y07

EN 10210

S355/NH

rury walcowane na gorąco

III

Y08

EN 10219

S355MLH

rury walcowane na zimno

III

Y15

EN 10113

S420NL/ML

blachy i kształtowniki

III

Y16

EN 10219

S420MLH

rury walcowane na zimno

III

Y20

EN 10225

S355G10+N/
G10+M

blachy

I

Y21

EN 10225

S355G12+N/
G12+M

walcowane kształtowniki

I

Y27

EN 10225

S355G14+Q/
G14+N

rury bezszwowe

II

Y28

EN 10225

S355G13+N

rury spawane

II

Gatunek
stali

Rodzaj produktu

Poziom
jakości stali

Nr karty
materiałowej

Towarzystwo DNV dzieli materiały na konstrukcje pełnomorskie (wg OS-B101) na trzy grupy wytrzymałościowe: NS (ang.
normal strength) – stale zwykłej jakości; HS (ang. high strength)
– stale o wysokiej wytrzymałości; EHS (ang. extra high strength)
– stale o bardzo wysokiej wytrzymałości (tabl . II).
Dodatkowo każda z tych grup może charakteryzować się
zwykłą spawalnością lub podwyższoną oznaczaną następująco [10]:
– NV xy dla stali o normalnej spawalności,
– NV xWy dla stali o podwyższonej spawalności.

Materiały dodatkowe
do spawania wg NORSOK
Wytwórca musi zapewnić, aby materiały dodatkowe użyte do spawania, gdzie jest wymagana jakość stali I, II i III
(poziomy jakości stali wg tabl. III), spełniały wymagania mechaniczne wymagane dla WPQ (Welding Procedure Qualification) zarówno po spawaniu, jak i po obróbce cieplnej [12].
Z wyjątkiem drutów pełnych, materiały dodatkowe powinny
być sklasyfikowane przez dostawcę jako materiały o bardzo
niskiej zawartości wodoru HDM ≤ 5 ml/100 g w spawanym metalu. Dla drutów samoosłonowych akceptowalny jest poziom
HDM ≤ 8 ml/100 g, jeżeli stosuje się podgrzewanie wstępne.
i zapobiega szybkiemu ochłodzeniu materiału po spawaniu.
(w celu wyeliminowania pęknięć wodorowych). Testy na zawartość wodoru powinny być zgodne z normą ISO 3690 [12].
Dla wszystkich stali z określoną minimalną granicą plastyczności ponad 500 MPa powinny być podjęte specjalne
środki ostrożności w celu zweryfikowania, czy wybrany materiał dodatkowy spełnia wymagania co do obecności wodoru.
Prefabrykacja powinna być tak prowadzona, aby była możliwość odkształcenia się materiału podczas spawania lub montażu [12]. Materiały dodatkowe do spawania stali o poziomie
jakości III (minimalna granica plastyczności ≥ 355 MPa) i IV
oraz połączenia stali nierdzewnej i stali konstrukcyjnej powinny być dobrane z uwzględnieniem właściwości materiału
rodzimego, jego grubości i spawalności, w celu zapewnienia
wymaganej wytrzymałości, ciągliwości i jednorodności połączenia spawanego [12]. Wszystkie materiały dodatkowe do
spawania powinny być oznaczone [12].

Wymagania dotyczące
instrukcji technologicznej
spawania (WPS)
wg DNV OS-C401
W instrukcji technologicznej spawania powinny być określone:
- materiał: norma, gatunek, odmiana;
- grubość nominalna lub średnice;
- rodzaj procesu spawania;
- połączenie lub rowek spawalniczy wraz z tolerancjami;
- pozycja spawania (pozycje) i kierunek spawania;
- materiały dodatkowe do spawania: nazwa handlowa,
średnica elektrod bądź drutu, gaz osłonowy, topnik i jego
klasyfikacja;
- kolejność spawania: liczba i kolejność układania warstw;
- parametry prądowe: napięcie, natężenie, biegunowość;
- prędkość spawania i ilość wprowadzonego ciepła;
- podgrzewanie wstępne i temperatura międzyściegowa;
- obróbka cieplna po spawaniu;
- oczyszczenie spoiny po spawaniu i inne uwagi [13].

Ważność instrukcji
technologicznej spawania
wg DNV OS-C401
Ważność instrukcji technologicznej spawania jest ograniczona tylko dla zakładu produkcyjnego, dla którego została
zatwierdzona. Zakłady pracujące jako podwykonawca zakładu, który uzyskał zatwierdzenie WPS-u, mogą być traktowane jako jeden zakład pod warunkiem, że mają tę samą kadrę
zarządzającą technologią oraz pracują według tych samych
procedur. Instrukcja spawania pozostaje ważna pod warunkiem, że zasadnicze parametry procesu są utrzymywane
podczas produkcji na takim samym poziomie, jakiego wymaga instrukcja (szczegółowy opis parametrów, które wpływają
na konieczność opracowania nowego WPS-u, znajduje się w
OS-C401) [13]. Instrukcja technologiczna spawania powinna
być sporządzona w oparciu o procedurę uznania technologii
spawania zgodnie z normą EN ISO 15614-1 i wymaganiami
DNV OS-C401.

Kwalifikacja
instrukcji technologicznej
wg NORSOK
Instrukcja technologiczna przeznaczona do wykonywania
konstrukcji pełnomorskich wymaga stosowania stali o klasie
I i II dla wszystkich poziomów wytrzymałości oraz klasy III
dla stali o minimalnej granicy plastyczności ≥ 355 MPa (kwalifikowana zgodnie z normą EN ISO 15609-1). Kwalifikacja
jest zasadniczo przyznana wytwórcy, który wykonywał złącza
próbne do uznania technologii spawania oraz dla wytwórców,
którzy podlegają nadzorowi technicznemu i technologicznemu wytwórcy, dla którego została zaakceptowana instrukcja
technologiczna. Kwalifikacja może również być używana
przez podwykonawcę pod warunkiem, że wdrożona i udokumentowana jest norma EN ISO 3834 (systemy jakości.
w spawalnictwie).

Odbiór konstrukcji
Towarzystwo Kwalifikacyjne DNV definiuje trzy kategorie
inspekcji: I, II i III, przy czym najwyższa jest kategoria I (największy procent badań nieniszczących). Dodatkowo należy
również określić klasę konstrukcji zdefiniowanych klas: specjalna, podstawowa oraz drugorzędna, przy czym najwyższy
poziom wymagań jest dla klasy konstrukcji specjalnej. Norma NORSOK definiuje pięć kategorii inspekcji: A, B, C, D.
i E. Najwyższa jest kategoria A (najwyższy procent badań
nieniszczących). Różnią się one między sobą procentem
badań nieniszczących różnych metod. W przypadku kategorii inspekcji A i B oraz C, D i E kryteria akceptacji są jednakowe.

Naprawy wg wymagań DNV
Naprawy powinny być wykonywane zgodnie z kwalifikowaną procedurą naprawy, która jest tematem do uzgodnienia.
Wytyczne dotyczące naprawy znajdują się w IACS „Shipbuilding and repair Quality Standard” (International Association of
Classification Societies – Międzynarodowe Stowarzyszenie
Klasyfikacyjne „Budowa i naprawa statków, normy”), część
A, sekcja 9 i część B [13]. Elementy odkształcone na skutek
spawania mogą być prostowane środkami mechanicznymi
lub przez kontrolowane nagrzewanie miejscowe. Nagrzewanie albo prostowanie mechaniczne powinno być prowadzone zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi procedurami
[13]. Niezgodności w spoinach mogą być poprawiane przez
szlifowanie, skrawanie lub spawanie. Spoiny o niewystarczającej wytrzymałości, ciągliwości lub z karbem powinny być
usunięte w pierwszej kolejności i naprawione. Właściwości
mechaniczne naprawionych spoin powinny być co najmniej
takie jak materiału rodzimego [13]. To samo miejsce spawania można naprawiać tylko dwa razy, kolejne naprawy muszą
być rozpatrywane indywidualnie [13].
Każdorazowo po usunięciu niezgodności spawalniczej, strefa wyżłobiona i graniowa powinny być kontrolowane metodą magnetyczno-proszkową lub inną odpowiednią
do sytuacji – w celu potwierdzenia kompletnego usunięcia
wady [13]. Naprawa powinna być wykonywana przy użyciu
materiałów dodatkowych o wymaganym poziomie wodoru.
Temperatura podgrzewania wstępnego i robocza, podczas
wykonywania płytkich i lokalnych napraw w specjalnych.
i głównych elementach konstrukcyjnych, powinna wzrosnąć
o 50oC powyżej poziomu określonego przy wytwarzaniu.
i wynosić co najmniej 100oC, chyba że uzgodniono inaczej.
Temperatura powinna być utrzymywana, dopóki naprawa
nie zostanie zakończona, długość spoiny naprawianej nie
może być krótsza niż 50 mm [13].
Naprawa powinna być wykonana przez usunięcie wadliwej części spoiny bez istotnego usunięcia materiału rodzimego. W przypadku wad płaskich należy usunąć 50 mm więcej
z każdej strony, niż wynosi długość wady wykazana podczas
badań nieniszczących. Dłuższe wady mogą wymagać naprawy w kilku krokach, aby uniknąć przegrzania czy pękania.
Każdy krok naprawy powinien być kontrolowany, aby nie
dopuścić do odkształceń plastycznych materiału rodzimego
podczas usuwania wady [13]. Naprawa wady w złączu po
obróbce cieplnej wymaga uzyskania zgody na ponowną obróbkę cieplną [13]. Mało znaczące nieciągłości mogą zostać
usunięte przez szlifowanie bądź skrawanie, przez wykonanie
gładkiego przejścia do materiału rodzimego. Grubość materiału nie powinna zostać zmniejszona do mniej niż 93% nominalnej grubości, ale nie więcej niż 3 mm. Obszar takich na-
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praw powinien być wcześniej zaakceptowany [13]. Wszystkie
naprawy powinny być ponownie zbadane tymi samymi metodami badań nieniszczących, na tym samym bądź rozszerzonym obszarze [13].

Naprawy wg wymagań NORSOK
Naprawianie spoin z niezgodnościami
Wszystkie naprawy powinny być wykonywane zgodnie
z ustalonymi procedurami. Spoiny zawierające pęknięcia
nie powinny być naprawiane, dopóki przyczyna pękania nie
zostanie usunięta. Jeżeli jest taka potrzeba, wadliwą część
połączenia można wyciąć w celu wykonania badań. Kratery w spoinach mogą być naprawione poprzez szlifowanie.
i późniejsze badanie nieniszczące a następnie zaspawanie
według zaakceptowanych procedur [12]. Inne wady powinny
być naprawione przez szlifowanie, a następnie ponowne spawanie [12]. Jeżeli wada spoiny zostanie usunięta tylko przez
szlifowanie, zaleca się łagodne przejście spoiny w materiał
rodzimy. Usuwanie wad powinno być nadzorowane przez
inspektorów badań wizualnych korzystających z odpowiednich metod badań nieniszczących. Jeżeli jest to możliwe, pozostała część spoiny powinna być zmierzona. Naprawa jest
konieczna, jeżeli pozostała po usunięciu niezgodności część
spoiny ma mniejszą grubość niż wymagana [12].
Naprawa metodami spawalniczymi
Przed rozpoczęciem naprawy spoiny niezgodność powinna być całkowicie usunięta. Wycięta strefa powinna mieć gładkie przejście do powierzchni materiału rodzimego i umożliwiać
dobry dostęp do wykonania badań nieniszczących po wycięciu
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i późniejszym spawaniu. Wyżłobienie i kompletne usunięcie
niezgodności powinno zostać potwierdzone badaniami magnetyczno-proszkowymi lub penetracyjnymi. Obróbka cieplna
po spawaniu powinna być wykonana po naprawie, jeżeli jest
wymagana dla pierwotnej spoiny [12]. Wycinany rowek musi
mieć minimum 50 mm długości, nawet jeśli niezgodność jest
mniejsza. Niezgodności, które są od siebie oddalone o mniej
niż 100 mm, powinny być naprawiane jak jedna ciągła niezgodność [12]. Po naprawie zakończona spoina (naprawiony
obszar i minimum po 100 mm z każdej strony) powinna być
poddana przynajmniej takim samym badaniom nieniszczącym, jakie były wymagane dla spoiny pierwotnej [12].
Naprawa spoiny może być wykonana tylko dwukrotnie.
w tym samym miejscu. Ponowne spawanie powinno być wykonane zgodnie z procedurami i instrukcjami technologicznymi spawania wykorzystanymi do pierwotnego wykonania
złącza (po całkowitym usunięciu pierwotnej spoiny i srefy
wpływu ciepła) [12]. Instrukcja technologiczna naprawy i instrukcja technologiczna ponownej naprawy mogą być opracowane na podstawie tej samej instrukcji technologicznej,
która została użyta do pierwotnej spoiny, lub jako oddzielna
kwalifikowana procedura. Dla napraw, które są wykonywane
przy użyciu innego procesu, lub/i przy użyciu innych materiałów dodatkowych, powinna zostać opracowana nowa instrukcja technologiczna spawania (WPS) i być kwalifikowana
zgodnie z aktualnymi normami, jeśli wymaga tego procedura
[12]. Niewłaściwie dopasowane elementy konstrukcji powinny być odcięte i jeszcze raz pospawane według odpowiedniej
kwalifikowanej instrukcji technologicznej spawania. Części
odkształcone w wyniku spawania, niemieszczące się w tolerancjach, powinny zostać poprawione zgodnie z wymaganiami (wg szczegółowej instrukcji pracy, temp. prostowania
powinna być zgodna z zalecaną przez producenta materiału,
ale nie wyższa niż 600oC) [12].

Wnioski
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Wizyjna kontrola rozmiaru jeziorka
spawalniczego w czasie rzeczywistym
Real-time vision based control of weld pool size
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono technikę komputerowego przetwarzania obrazów, opartą na pomiarze i kontroli w czasie
rzeczywistym powierzchni lub rozmiaru jeziorka spawalniczego od strony źródła ciepła i od strony przetopu.
Wykazano możliwości zastosowania komputerowego przetwarzania obrazu do utrzymania wymiarów przez
wykonanie pomiarów oraz sterowanie procesem topienia.
i formowania spoiny. Opracowano algorytm analizy obrazu oparty na porównywaniu z wzorcem, który może być
dobrany dla różnych metod spawania. Regulacja szerokości powierzchni jeziorka spawalniczego od strony źródła
ciepła, za pomocą prostego klasycznego algorytmu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, umożliwia polepszenie
jednorodności i powtarzalności spoiny przy zmieniających
się warunkach odprowadzenia ciepła.

A computer vision technique based on the real-time
measurement and control of the upper surface or ‘topface’ weld pool size is discussed. The primary objective has
been to demonstrate the feasibility of using vision based
image processing to provide measurements and the subsequent control of weld geometrical properties during the
weld formation or molten phase.
A novel reference feature correlation based image analysis algorithm has been developed that may be
configured to operate with a number of different welding
processes. Upper surface weld pool with regulation via a
simple classical feedback control algorithm has then been
demonstrated to show how this approach may be used to
improve weld uniformity and repeatability.

Wstęp

różnice we właściwościach materiału podstawowego i systematyczne odchylenia w procesie spawania lub wybór niestabilnych parametrów jarzenia się łuku.
Kluczowym czynnikiem udanej konfiguracji systemu czujników wizyjnych jest generowanie stabilnych, wysokiej jakości obrazów procesu spawania, które można analizować.
Uproszczony schemat ustawienia czujnika powierzchni jeziorka od strony źródła ciepła pokazano na rys. 1.
Przed uchwytem spawalniczym i elementami podawania drutu umieszczono kamerę CCD z systemem soczewek.
i środkowo przepustowym filtrem podczerwieni. Długość
pracy filtra jest bliska obcinanej długości fali kamery, a więc
większość światła łuku spawalniczego zostaje zatrzymana.
Kamera jest również umieszczona pod kątem do płaszczyzny elementu spawanego, a więc ilość światła łuku, na które

Opracowano wiele sposobów automatyzacji łukowych
metod spawania: od wykorzystania metod sztucznej inteligencji, poprzez automatyzację procesu doboru parametrów
spawania, aż do zastosowania czujników kontroli i monitorowania procesu spawania oraz zaawansowanych strategii kontroli, zaprojektowanych do przetwarzania informacji.
z czujników [1÷7].
W dowolnym układzie regulacji z czujnikami uzyskiwanie
stabilnych pomiarów jest często trudne do osiągnięcia ze
względu na łuk spawalniczy, który wytwarza zarówno ciepło,
jak i intensywne światło.
Omówiono więc podejście uniwersalne polegające na
komputerowym przetwarzaniu wysokiej jakości obrazu spoiny od strony źródła ciepła. Jego celem jest dostarczenie,.
w czasie rzeczywistym, wiarygodnych pomiarów szerokości
powierzchni jeziorka spawalniczego od strony źródła ciepła,
których można użyć w systemie sterowania procesem.
System sterowania procesem spawania został zaprojektowany do regulowania szerokości powierzchni jeziorka od strony źródła ciepła tak, aby umożliwić uzyskiwanie bardziej jednorodnych spoin w zmieniających się warunkach ich układania.
Możliwe źródła zakłóceń procesu spawania w systemie
niekontrolowanym są następujące: niejednorodne pochłanianie ciepła w związku z ustawieniem uchwytu spawalniczego,
Prof. William Lucas, Dan Bertaso, inż. Geoff Melton
– TWI, Cambridge, Wielka Brytania, prof. Jeremy Smith,
C. Balfour – Uniwersytet w Liverpool.

Rys. 1. Ustawienie czujnika lica spoiny spawania łukowego
Fig. 1. Topface sensor arrangement for are welding
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wystawiony jest czujnik kamery, jest nadal ograniczana. Taka
konfiguracja czujnika, przez przepuszczenie ograniczonego
zakresu światła łuku do oświetlania obszaru obserwowanej
spoiny, może wytworzyć wysokiej jakości obrazy ciekłego jeziorka w stanie „łuk włączony”. Eliminuje to konieczność zastosowania dodatkowego źródła światła do oświetlenia jeziorka spawalniczego. Wadą takiego rozwiązania jest jednak to,
że ustawienie kamery, stabilność światła łuku oraz właściwości spoiny i materiału rodzimego, takie jak stan powierzchni,
będą miały wpływ na jakość tworzonych obrazów. Aby odnieść się do wymienionych problemów, należałoby wykonać
serię prób w celu określenia ustawienia kamery względem
elementu spawanego, optymalnego z punktu widzenia spójności dostarczanych obrazów.
W opracowaniu opisano, jak obraz lica spoiny od strony źródła ciepła może być przetwarzany w celu wykonania
pomiarów geometrycznych w czasie rzeczywistym. Przedstawiono również dobór parametrów i typu układu regulacji
procesem ze sprzężeniem zwrotnym, który wykorzystuje pomiary czujnika wizyjnego powierzchni jeziorka spawalniczego od strony źródła ciepła i przetwarza je prostą klasyczną
techniką regulacji ze sprzężeniem zwrotnym. Przedstawiono
też parametry regulatora ze sprzężeniem zwrotnym procesu
spawania, gdzie pomiarów powierzchni jeziorka spawalniczego dokonuje się tradycyjną techniką regulacji.

Digitalizacja
i przetwarzanie obrazów
Uproszczony schemat systemu rejestracji i przetwarzania
obrazu pokazano na rys. 2. Zespolony sygnał wideo z kamery CCD zostaje zarejestrowany i przetworzony na postać
cyfrową przez interfejs telewizyjny lub kartę WinTV zainstalowaną w typowym komputerze PC, który na ogół jest wyposażony w system operacyjny Microsoft Windows 2000. Taka
karta rejestracyjna efektywnie generuje strumień cyfrowych
obrazów wideo z kamery.
Algorytm analizy został wprowadzony w Microsoft Visual
C++, który przetwarza cyfrowy strumień wideo na zasadzie
klatka po klatce w czasie rzeczywistym z użyciem oprogramowania Video for Windows (VFW) [8, 9]. Dodanie informacji
diagnostycznych do przetworzonych klatek wideo przed wyświetleniem ich na monitorze komputera umożliwia monitorowanie działania algorytmu analizy obrazu. Informacje te będą
zazwyczaj zawierały kursory, wskazujące zmierzone pozycje
krawędzi ciekłego jeziorka przed wyświetleniem przetworzonej klatki. W ten sposób można stworzyć wizualną prezentację działania algorytmu przetwarzającego. Końcowa faza

Rys. 2. Rejestracja i przetwarzanie obrazu
Fig. 2. Image capture and processing
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cyklu przetwarzania klatek z kamery polega na generowaniu
pomiarów szerokości ciekłego jeziorka. Wygenerowany pomiar może być następnie dostarczony do systemu sterowania
procesem, tak aby było możliwe wdrożenie sterowania szerokością ciekłego jeziorka ze sprzężeniem zwrotnym. System
analizy obrazu może przetworzyć obraz analogowy na obraz
cyfrowy (zdigitalizować) i przetwarzać zarejestrowane obrazy z maksymalną szybkością klatek kamery, która zazwyczaj
wynosi 25 Hz dla standardowego wideo z przeplotem.
Jeżeli algorytm analizy obrazu może działać w czasie
pomiędzy kolejnymi klatkami kamery, to można wykonywać
pomiary z szybkością aktualizacji wyjścia równą szybkości
klatek kamery. Wdrożona technika analizy obrazu jest oparta
na 8-bitowej korelacji intensywności w skali szarości ze zgromadzonymi cechami z obrazów próbnych lub wzorcowych
[10]. Ta technika została połączona z serią prostych procedur
kalibracji, których użyto w celu ograniczenia liczby danych
obrazowych, które mają być przetwarzane w każdej klatce.
Na rys. 3 zilustrowano tę metodę z użyciem obrazów lica od
strony źródła ciepła, na stop Inconel 718. Kamera obrazująca ma ustaloną pozycję względem uchwytu spawalniczego.
i elementu spawanego. Umożliwia to „kalibrację” oprogramowania przetwarzającego do analizowania wyłącznie wybranego obszaru obrazu spoiny. Pozycyjna kalibracja algorytmu
jest osiągana przez użycie krzyżyka generowanego przez
oprogramowanie, który można umieszczać w środku zarejestrowanego obrazu wzorcowego jeziorka spawalniczego, jak
pokazano na rys. 3a.
Przetwarzanie kolejnych obrazów rozpoczyna się od
lewej poziomej pozycji kalibracji. Pozwala to wykluczyć z
przetwarzania większą część zarejestrowanego obrazu,
dzięki czemu znacznie polepsza się wydajność algorytmu.
Druga faza konfiguracji algorytmu przetwarzającego polega
na próbkowaniu pary charakterystycznych cech krawędzi,.
w formie jednowymiarowych macierzy wartości intensywności z obrazu wzorcowego, jak pokazano na rys. 3c, d. Krzyżyk po lewej stronie na rys. 3b wskazuje środek lewej cechy
krawędzi jeziorka spawalniczego, a dwa białe pionowe pasy
po każdej stronie krzyżyka przedstawiają granice wydzielanej cechy.
W podobny sposób krzyżyk i pionowe pasy po prawej
stronie rys. 3b przedstawiają umieszczenie wydzielanej prawej cechy krawędzi. Wykresy cech wzorcowych dla stopu
Inconel 718, które odnoszą się do obrazów spoiny na rys. 3,
pokazano na rys. 3c i 3d.

a)

b)

c)

d)

Rys. 3. Korelacja wzorca obrazu: a – kalibracja, b – wydzielenie
wzorca (ekstrakcja cech), c – wykres wzorcowy lewej krawędzi jeziorka spawalniczego, d – wykres wzorcowy oświetlenia prawej krawędzi
jeziorka spawalniczego
Fig. 3. Image feature correlation, a – calibration, b – feature extraction,
c – left extracted feature graph, d – right extracted feature graph

Po dostarczeniu tych początkowych informacji o konfiguracji oprogramowania można je wykorzystać do przetwarzania obrazów wideo na żywo poprzez wyszukiwanie pozycji.
w przetwarzanym obrazie, które reprezentują najlepsze dopasowanie z wcześniej zgromadzonymi cechami wzorcowymi, z zastosowaniem wzoru
	             F
Fme [i] = Σ I Rf [j] - Im [i+J] I dla 0 ≤ i < Iw
(1)

a)

b)

S

J=0

	             
gdzie: Fme jest dopasowaniem cechy lub macierzą wartości błędu
korelacji, Fs jest rozmiarem cechy wzorcowej w pikselach, Rf jest
jednowymiarową macierzą przechowującą wartości intensywności
cechy wzorcowej, a Im jest intensywnością pikseli żywego obrazu.
w pozycji i podczas przemieszczania się od lewej przy poziomej pozycji kalibracji

Po ukończeniu obliczeń błędu dopasowania, macierz
błędu dopasowania cechy Fme jest wyszukiwana dla pozycji,
przy której występuje najmniejszy błąd korelacji, co odpowiada najlepszemu dopasowaniu przetwarzanej cechy, jak pokazano w równaniu.
		

Bm ← min {Fme [i] dla 0 ≤ i < Iw}

(2)

Wartość Bm w równaniu (2) odpowiada najlepszemu dopasowaniu cechy podczas ruchu z lewej do prawej przy poziomej pozycji kalibracji. Dlatego pozycja pozioma w obrazie,
reprezentowana poprzez wartość i, która oddaje najniższy
błąd korelacji Bm, jest miejscem najlepszego dopasowania
cechy przetwarzanej. Działanie algorytmu korelacji polepsza się poprzez wyszukiwanie jedynie umiejscowienia cechy
lewej dla lewej pozycji kalibracji. Podobny sposób obliczenia dla najbardziej prawdopodobnego dopasowania prawostronnej cechy wzorcowej podejmuje się w miejscach, które
znajdują się na prawo od pozycji kalibracji na przetwarzanym
obrazie. Przetworzony obraz i odpowiadający mu wykres powierzchni błędu korelacji pokazano na rys. 4.
Krzyżyki po lewej i po prawej stronie rys. 4a pokazują
wykryte pozycje krawędzi jeziorka spawalniczego. Linia wykreślona w poprzek dolnej 1/3 części rys. 4a przedstawia
znormalizowane jednowymiarowe przedstawienie wyliczonego błędu korelacji. Dwa najniższe wgłębienia w tej linii
przedstawiają pozycję najmniejszego błędu korelacji, a przez
to najlepsze dopasowanie z cechami krawędzi wzorcowych.
Trójwymiarowe przedstawienie błędu korelacji pokazano na
wykresie powierzchniowym na rys. 4b.
Wyraźnie punkty najlepszej korelacji z cechami krawędzi
pojawiają się przy ok. 100 i 500 pikseli szerokości obrazu. Jak
pokazano na rys. 5, użycie impulsowego łuku przy spawaniu
stali Inconel spowodowało duże zmiany intensywności w obrazach spoiny. Nadmierna intensywność bądź nasycenie obrazu
wysokiego impulsu, jak pokazano na rys. 5b, może spowodować trudności z wiarygodnym przetworzeniem danych.

Rys. 5. Jakość obrazu blachy Inconel 718 uzyskiwana zależnie od
pulsowania łuku: a – obraz prądu bazy, b – obraz prądu impulsu
Fig. 5. Inconel 718 image quality variation due to arc pulsing, a – Iow
pulse image, b – high pulse image

Aby rozwiązać ten problem, ulepszono algorytm przetwarzania, żeby program mógł rozróżnić, kiedy przetwarzany jest
łuk wysokiego (prąd impulsu), a kiedy niskiego impulsu (prąd
bazy). Osiągnięto to dzięki wyliczeniu średniej intensywności przetwarzanego obrazu z lewej do prawej przy wcześniej
zdefiniowanej pozycji kalibracji.
Następnie do rozróżnienia intensywności łuku impulsu
i łuku bazy użyto zmiennego progu. Do wykonania bardziej
stabilnego pomiaru, w zależności od jakości obrazu, zastosowano wykluczenie przetwarzania łuku impulsu lub łuku bazy.
W przykładzie pokazanym na rys. 5, w celu poprawienia wyników, przetwarzane były jedynie części łuku bazy.
Technika korelacji cechy może być stosowana przy różnych
metodach spawania, przez konfigurowanie serii parametrów
definiowanych przez użytkownika. Aby to zilustrować, na rys.
6 pokazano zestaw cech wzorcowych, przetworzony obraz
i wykres korelacji spawania aluminium TIG prądem zmiennym.
Przy spawaniu aluminium widać wyraźnie przejście.
w poziomie intensywności wokół umiejscowienia krawędzi na
obrazie, które występuje mniej więcej w połowie wzdłuż cech
wzorcowych (rys. 6a, 6b).
Cechy wzorcowe dla stopu niklu Inconel 718 miały tendencję do wykazywania większego gradientu intensywności
bez wyraźnego przejścia przy umiejscowieniu krawędzi jeziorka spawalniczego (rys. 3c, 3b).
Pokazuje to, że obrazy o różnych kształtach cech wzorcowych krawędzi mogą być pobierane przez algorytm przetwarzania obrazu i rzetelnie przetworzone. Kiedy algorytm

a)

c)
a)

b)

d)

b)

Rys. 4. Przetworzone obrazy spoiny: a – impulsowe spawanie TIG prądem stałym na stali Inconel 718, b – wykres powierzchniowy korelacji
Fig. 4. Processed weld images: a – pulsed DC TIG on Inconel 718,.
b – correlation surface plot

Rys. 6. Spawanie aluminium metodą TIG prądem zmiennym: a – cecha wzorcowa lewej krawędzi jeziorka, b – cecha wzorcowa prawej
krawędzi jeziorka, c – przetworzony obraz, d – wykres powierzchniowy korelacji
Fig. 6. AC TIG on aluminium: a – left pool edge reference feature,.
b – right pool edge reference feature, c – processed image, d – correlation surface plot
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przetwarzania obrazu zostanie skalibrowany i poprawnie
„nauczony” przetwarzania określonego typu obrazu, parametry konfiguracji, takie jak rozmiary cech krawędzi, intensywności cechy wzorcowej, umiejscowienie kalibracji
przetwarzania i ustawienia wykluczenia pulsu łuku, można zapisać w pliku danych cyfrowych. Oprogramowanie
przetwarzające przywróci wszelkie zachowane ustawienia, tak że wyuczony algorytm może rozpocząć pracę.
w stanie gotowym do przetwarzania. Procedura kalibracji.
i uczenia opisana wcześniej jest konieczna jedynie wtedy,
kiedy potrzebne jest przetwarzanie obrazów o klasyfikacji innej niż standardowa.

Sterowanie procesem spawania

VtrimWFS = KPWFSebw + KIWFS ∫ebw + KDWFS (ebw – ebw-1)

Aby przedstawić sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym,
zastosowano regulator cyfrowy PID, czyli klasyczny regulator
proporcjonalno-całkująco-różniczkujący [11]. Uproszczony
schemat pokazano na rys. 7.
Podstawowe działanie kontrolne polega na porównaniu
zmierzonej szerokości górnego lica jeziorka spawalniczego
z algorytmu przetwarzania obrazu z wartością zadaną. Jeżeli
istnieje różnica pomiędzy zadaną a zmierzoną szerokością
jeziorka, stosuje się sterowanie procesem, które jest zdolne
dostosować zarówno prąd spawania, jak i szybkość podawania drutu. Aktywne dostosowanie prądu i szybkości podawania drutu umożliwia zrównoważenie zróżnicowania rozmiaru
jeziorka spawalniczego. Sterowanie procesem wymaga użycia dwóch niezależnych regulatorów PID, jak pokazano w
równaniach (3) i (4).
Równania PID zostały wprowadzone do oprogramowania
z użyciem oddzielnego programu, który działał równocześnie
z oprogramowaniem przetwarzania obrazu na komputerze
kontrolnym. Aby dostosować prąd spawania i szybkość podawania drutu, użyto seryjnego protokołu komunikacyjnego
CAN [12]. Wymagało to użycia pary wbudowanych systemów
mikroprocesorów działających jako węzły CAN sterujące
procesem. Podstawowe działanie tych punktów węzłowych
polegało na porównywaniu (odejmowaniu) wartości zadanej.
z sygnałem analogowym prądu spawania i szybkości podawania drutu urządzenia spawalniczego [13]
VtrimI = KPIebw + KII ∫ebw + KDI (ebw – ebw-1) 		
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(4)

gdzie: VtrimWFS jest dostosowaniem szybkości podawania drutu, KPWFS
– proporcjonalnym przyrost szybkości podawania drutu, KIWFS – całkującym przyrost szybkości podawania drutu dla ostatnich próbek
x, gdzie x jest liczbą całkowitą w zakresie od 1 do 100, a KDWFS jest
różniczkowym przyrosa szybkości podawania drutu.

Rzeczywista implementacja systemu sterowania procesem wymaga użycia graficznego interfejsu użytkownika
korzystającego z języka programowania Agilent VEE / 14.
Typowy ekran kontrolny komputera pokazano na rys. 8.
Oprogramowanie VEE jest wyposażone w „panel” wyświetlania, pokazany po lewej stronie (rys. 8), który zawiera
okna dialogowe, umożliwiające działania takie jak: wybór parametru równania regulatora PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkującego) systemu i konfigurację danych z kontroli
procesu logowania.
Do pokazania informacji o wartości prądu spawania.
i ilości podawanego drutu stosuje się serię prezentacji graficznych wraz z wykresem kołowym zmierzonej szerokości
jeziorka. Oprogramowanie do przetwarzania obrazu, pokazane po prawej stronie rys. 8, jest wywoływane przez interfejs użytkownika VEE i działa jako równoległy proces komputera kontrolnego. Pomiary z oprogramowania przetwarzania
obrazu są przesyłane do systemu sterowania VEE z użyciem
wiadomości opartych na modelu klient-serwer za pomocą
protokołu TCP/IP [15].

(3)

gdzie: VtrimI jest dostosowaniem prądu spawalniczego, ebw jest
błędem szerokości jeziorka, będącym różnicą między zadaną.
a zmierzoną szerokością jeziorka, KPI jest proporcjonalnym przyrostem prądu, KII oznacza całkujący przyrost prądu dla ostatnich próbek x, gdzie x jest liczbą całkowitą w zakresie od 1 do 100, KDI jest
różniczkowym przyrostem dla prądu, a ebw-1 jest poprzednim błędem
szerokości jeziorka;

Rys. 7. Schemat systemu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym
Fig 7. Closed loop process control schematic

Rys. 8. Oprogramowanie przetwarzania obrazu VEE i Visual C++
Fig. 8. VEE and yisual C++ image-processing software

Przebieg i wyniki eksperymentu
Pierwsza faza eksperymentu wymagała serii prób, które
wykonano, aby określić optymalne ustawienie kamery obrazujące górne lico ciekłego jeziorka. W rezultacie zastosowano.
dwie oddzielne konfiguracje kamery: jedną dla aluminium,.

Tablica I. Parametry spawania aluminium
Table I. Aluminium welding parameters
Parametr
Metoda
Materiał
Elektroda spawalnicza
Gaz osłonowy
Szybkość spawania
Prąd spawania
Szybkość podawania
drutu

Parametr

Wartość

Metoda
Materiał
Elektroda spawalnicza
Gaz osłonowy
Gaz formujący
Szybkość spawania
Prąd spawania

impulsowe TIG DC o częstotliwości 2 Hz
blacha stali Inconel 718 o grubości 2,0 mm
wolframowo-cyrkonowa ø 3,2 mm
czysty argon, 14 l/min
czysty argon, 18 l/min
1,5 mm/s
100 A prąd impulsu (wysoki ), 30 A prąd
bazy (niski)
250 ms wysoki i 250 ms niski
ø 0,8 mm Inconel 718, szybkość 10 mm/s

Wartość
TIG AC o częstotliwości 100 Hz
aluminium 2024, T4 o grubości 1,6 mm
wolframowo-cyrkonowa ø 3,2 mm
czysty argon, 15 l/min
3,3 mm/s
80 A
ø 1,2 mm typ 5356, szybkość 15 mm/s

Czas impulsu
Podawanie drutu

a drugą dla stopu Inconel. Jak pokazano na rys. 9a, kamera umieszczona na brzegu jeziorka spawalniczego i poniżej
poziomu podawania drutu tworzyła bardziej stabilne obrazy
spawania TIG aluminium prądem zmiennym. Przy spawaniu
stopu Inconel najlepsze wyniki dawało ustawienie kamery za
uchwytem spawalniczym, jak pokazano na rys. 9b.
Zgodnie z programem eksperymentu, przeprowadzono
następnie serię prób, aby ocenić, czy pomiary szerokości jeziorka oparte na przetwarzaniu obrazu będą stabilne/stałe.
Pomiary po spawaniu na rys. 10a są zgodne z pomiarami
zautomatyzowanymi na rys. 10b, przy czym każdy wykres
pokazuje nominalną wartość szerokości jeziorka około 8
mm. Aby zilustrować problemy, które można napotkać podczas użycia łuku impulsowego, wykonano niekontrolowane
napawanie na stopie Inconel z użyciem parametrów, które są
przedstawione w tabl. II.
W wykresach na rys. 11 porównano ręczne pomiary szerokości powierzchni jeziorka spawalniczego od strony źródła ciepła po spawaniu, ze zautomatyzowanymi pomiarami.
z oprogramowania przetwarzania obrazu.
W celu zademonstrowania techniki pomiaru pierwszy
etap polegał na porównaniu pomiarów wykonanych ręcznie po spawaniu z pomiarami powierzchni jeziorka spawalniczego od strony źródła ciepła, wykonanymi za pomocą
przetwarzania obrazu. Wykresy pomiarów wykonanych dla
niekontrolowanego procesu napawania aluminium TIG prądem zmiennym z użyciem parametrów pokazanych w tabl. I,
przedstawiono na rys. 10.

a)

Tablica II. Parametry spawania stali Inconel
Table II. Inconel welding parameters

b)

Wykres na rys. 11b pokazuje wpływ spawania łukiem impulsowym na stabilność zautomatyzowanego pomiaru, przy
czym zmierzony rozmiar jeziorka ma tendencję wzrostową.
w synchronizacji z częstością pulsowania łuku. Dzieje się tak
przede wszystkim w związku z dużymi odchyleniami intensywności obrazu kamery przy zastosowaniu łuku impulsowego. Aby ominąć ten problem, zastosowano wykluczenie
wysokiego impulsu łuku. Wymagało to takiej konfiguracji
oprogramowania przetwarzania obrazu, aby pomiary jeziorka
były wykonywane jedynie w czasie impulsu niskiego natężenia prądu bazy. Spowodowało to bardziej stabilny pomiar pokazany na rys. 11c, który jest zgodny z ręcznie wykonanymi
odczytami szerokości jeziorka, wykreślonymi na rys. 11a.
Końcowa faza eksperymentu wymagała przedstawienia systemu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym. Do
tych badań wybrano parę blach Inconel o grubości 2 mm,
ze skokowym przejściem do grubości 1,4 mm mniej więcej.
w połowie próbki.
Celem tej fazy badań było uzyskanie porównania między
próbkami spawania sterowanego i niesterowanego materiału
wykazującego nagłą zmianę grubości. Badania przeprowadzono w celu zademonstrowania działania systemu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym.
Do wdrożenia regulacji szerokości powierzchni jeziorka
spawalniczego od strony źródła ciepła przy spoinach kontrolowanych użyto proporcjonalno-całkującego (PI) regulatora
prądu spawania. Zadano 6 mm szerokość jeziorka spawalniczego, a prób eksperymentalnych użyto do wykazania, że
przyrost proporcjonalny KPI = 1 i przyrost całkowy KII = 0,01
wytworzyły akceptowalne wyniki. Po spawaniu, dla każdej
wytworzonej spoiny wykonano pomiary powierzchni jeziorka
spawalniczego od strony źródła ciepła i od strony przetopu,
jak pokazano na rys. 12.

a)
Rys. 9. Praktyczne ustawienia obrazowania spoiny: a – spawanie
aluminium TIG prądem zmiennym, b – spawanie stopu Inconel
Fig. 9. Practical weld imaging arrangements, a – ac TIG welding with
aluminium, b – inconel welding

a)

b)

Rys. 10. Pomiary spawania aluminium metodą TIG prądem zmiennym: a – ręcznie zmierzona szerokość górnego jeziorka, b – zautomatyzowany pomiar szerokości górnego jeziorka
Fig. 10. ac TIG on aluminium weld measurements, a – manually measured upper pool width, b – automated upper pool width measurement

b)

c)

Rys. 11. Pomiary spawania stali Inconel 718: a – ręcznie zmierzona
szerokość jeziorka od strony źródła ciepła (lica), b – zautomatyzowane pomiary szerokości jeziorka od strony źródła ciepła, c – zautomatyzowane pomiary z wykluczeniem wysokiego impulsu
Fig. 11. Inconel 718 measurements: a – manually measured upper
pool width, b – automated upper pool width measurement, c – automated measurement with high pulse exclusion
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b)

a)

Rys. 12. Pomiary szerokości jeziorka po spawaniu: a – spawanie niekontrolowane, b – spawanie kontrolowane
Fig. 12. Post weld pool width measurements: a – uncontrolled weld,.
b – controlled weld,

Dla kontrolowanych spoin regulacja szerokości powierzchni jeziorka spawalniczego od strony źródła ciepła
również zmniejszyła stopień wtopienia spoiny. Wyraźnie ilustruje to zwiększona jednorodność na wykresie pomiarów po
spawaniu szerokości powierzchni jeziorka spawalniczego od
strony źródła ciepła i od strony przetopu (górnej i dolnej), pokazanych na rys. 12b, w porównaniu z odpowiednimi pomiarami przy spawaniu niekontrolowanym, co zostało pokazane
na rysunku 12a.

Wnioski
Technika przetwarzania obrazu, oparta na korelacji cechy
domeny przestrzennej, rozwinęła się dzieki dążeniu do niezawodnego przetwarzania wysokiej jakości obrazów z kamery
górnego lica jeziorka spawalniczego. Użycie procedury kalibracji i pary wzorcowych cech krawędzi z obrazów próbnych
umożliwiło zastasowanie nowatorskiego i wydajnego algorytmu
analizy, który może wykonać pomiary szerokości powierzchni
jeziorka spawalniczego od strony źródła ciepła w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie do przetwarzania obrazu jest
całkowicie konfigurowalne, a więc może zostać przystosowane lub można je „nauczyć” radzenia sobie z obrazami różnych
procesów spawania. Wykazano to poprzez prezentację wyników pomiarów dla stopu Inconel i aluminium: potwierdziły one
akceptowalne (co do wyników) działanie techniki pomiaru dla
spawania TIG różnych materiałów.
Dalsze udoskonalenie algorytmu przetwarzania polegało na wprowadzeniu progu średniej intensywności obrazu.
Pozwoliło to odróżnić wysoką część impulsowego łuku spawalniczego (prąd impulsu) od niskiej (prąd bazy). Algorytm
przetwarzający może zostać tak skonfigurowany, aby wykluczyć pomiary wykonane podczas fazy łuku wysokiego bądź
niskiego. Umożliwia to wykonanie bardziej stabilnych pomiarów poprzez efektywne przetwarzanie jedynie określonego
zakresu intensywności obrazu, co sprawia, że technika przetwarzania wykazuje większą tolerancję na duże odchylenia w
intensywności obrazu, które występują często podczas stosowania łuku impulsowego. System sterowania procesem ze
sprzężeniem zwrotnym został wdrożony w formie dwóch równań regulatora proporcjonalno-całkująco-różniczkującego PID,
które umożliwiają regulację szerokości powierzchni jeziorka
spawalniczego od strony źródła ciepła do wartości zadanej,
poprzez dostosowanie prądu i szybkości podawania drutu.
Kontrola procesu polegała na porównaniu kontrolowanych.

i niekontrolowanych spoin na stopie Inconel, które wykonano
przy tych samych parametrach spawania.
Jako krańcowy test systemu sterowania zastosowano
skokową zmianę grubości blachy. W sterowanym spawaniu
do regulacji szerokości lica jeziorka spawalniczego od strony
źródła ciepła zastosowano regulację prądu spawania za pomocą regulatora proporcjonalno-całkującego PI.
Rozwiązanie to pozwala na skuteczną regulację szerokości jeziorka spawalniczego od strony źródła ciepła i ma wpływ
na głębokość wtopienia spoiny dla próbki testowej ze skokową
zmianą grubości w połowie drogi spawania. W wyniku tego
badania jednoznacznie stwierdzono, w jaki sposób systemy
sterowania spawaniem z komputerową analizą obrazu mogą
być użyte do wytworzenia spoin o stałym profilu wówczas, gdy
w trakcie procesu zmienią się warunki odprowadzenia ciepła.
Omówione doświadczenia wykonano z użyciem komputera PC ze standardową, niedrogą kartą telewizyjną
WinTV i oprogramowaniem stworzonym dla układu regulacji za pomocą nowoczesnych języków programowania wizualnego. Dlatego eksperymentalny układ regulacji spawania omówiony w tym opracowaniu uważa się za
prototyp układu o potencjalnym zastosowaniu komercyjnym. W przyszłości należy zbadać możliwość odejścia od
przestarzałej obecnie techniki wideo w formacie Windows.
i wdrożenia interfejsu bardziej nowoczesnego oprogramowania rejestracji obrazu w formacie ActiveX. Powinno to umożliwić
szersze połączenie urządzeń rejestracyjnych z oprogramowaniem przetwarzania obrazu.
Dalsze udoskonalanie metod analizy obrazu i algorytmu
pomiaru może pozwolić na zbadanie potencjalnych strategii
akomodacji odchyleń jakości obrazu i szczegółowych cech
krawędzi, tak aby można było opracować bardziej tolerancyjną technikę pomiaru.
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Laureaci Medalu im. inż. Stanisława Olszewskiego
na Jubileuszu 80-lecia Przeglądu Spawalnictwa
22 października 2008 – Expo Silesia w Sosnowcu
W czasie jubileuszowej 50. Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne Spawalnictwo”, zorganizowanej przez Instytut Spawalnictwa, w ramach Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING,
na uroczystej sesji poświęconej jubileuszowi 80-lecia czasopisma naukowo-technicznego Przegląd Spawalnictwa profesor Andrzej Ambroziak – przewodniczący Kapituły Medalu im. Stanisława Olszewskiego.
i dr inż. Jan Plewniak – przewodniczący Sekcji Spawalniczej SIMP wręczyli medale: prof. Władysławowi
Włosińskiemu, prof. Jerzemu Nowackiemu, inż. Tadeuszowi Waszkiewiczowi, mgr. inż. Robertowi Niwińskiemu oraz mgr. inż. Janowi Wójcikowi.
Na wniosek redaktora naczelnego za nieprzerwaną wieloletnią współpracę i życzliwość dla Przeglądu
Spawalnictwa, zostały przyznane medale firmom: ESAB sp. z o.o., Kemppi sp. z o.o. i Lincoln Electric Bester
S.A. Poniżej prezentujemy atmosferę uroczystości i charakterystyki laureatów.

Wystąpienie prof. Władysława Włosińskiego w związku z otrzymaniem Medalu

Wręczenie Medalu prof. Jerzemu Nowackiemu

Wręczenie Medalu dyrektorowi Janowi Wójcikowi

Dyskusja przewodniczącego Kapituły Medalu – prof. Andrzeja Ambroziaka i prezesa Sekcji Spawalniczej SIMP – dr. inż. Jana Plewniaka

Wręczenie Medalu inż. Tadeuszowi Waszkiewiczowi

Wręczenie Medalu prezesowi Ryszardowi Urbowiczowi z firmy –.
Esab sp. z o.o.
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Wręczenie Medalu firmie Kemppi – w imieniu prezesa Jacka Rutkowskiego odebrał Tomasz Jabłoński

Wręczenie Medalu prezesowi Zbigniewowi Pawłowskiemu z firmy
Lincoln Electric Bester S.A.

Dr h.c. prof. dr hab. inż. Władysław Karol Włosiński

Pan prof. zw. dr hab. inż. Władysław Włosiński jest wybitnym specjalistą z zakresu inżynierii materiałowej i technik
spajania. Studia wyższe magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej ukończył w roku 1962. W roku 1970 obronił przed Radą Wydziału
Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej
pracę doktorską, a w 1977 roku Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej nadała
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych.
Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej uzyskał w roku 1983 tytuł profesora nadzwyczajnego,.
a w roku 1990 tytuł profesora zwyczajnego.
W roku 1994 został członkiem korespondentem Polskiej
Akademii Nauk.
Prof. zw. dr hab. inż. Władysław Włosiński w latach.
1957-1970 był kierownikiem Centralnego Laboratorium Badawczego w Zakładzie Lamp Oscyloskopowych (obecnie
Polkolor), w latach 1971-1982 kierownikiem Zakładu Złączy
Ceramika-Metal i Kierownikiem Pionu Dielektryków w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, a od 1982 r.
aż do dnia dzisiejszego jest zatrudniony w Politechnice Warszawskiej. Pełnił tam funkcje kierownika Zakładu Inżynierii
Spajania w Instytucie Technologii Materiałowych na Wydziale Inżynierii Produkcji, dawniej Mechanicznym Technologicznym (1971-1982), prodziekana ds. nauki na tym Wydziale
(1988-1991), prorektora ds. nauki Politechniki Warszawskiej
(1993-1999), dyrektora Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej (1999-2003).
Obecnie pełni z wyboru funkcję przewodniczącego Wydziału IV - Nauk Technicznych.
Profesor Władysław Włosiński odbył kilka długoterminowych staży zagranicznych: w latach 1966-1967 – 9-miesięcz-

ny staż na Uniwersytecie w Sheffield jako stypendysta ONZ,
w latach 1987-1988 – 4-miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Osace jako profesor wizytujący, w roku 1988
prowadził przez miesiąc wykłady na Uniwersytecie Technicznym w Pekinie, w roku 1989 – miesięczny staż naukowy
w Instytucie Maxa Plancka w Stuttgarcie jako stypendysta
DAAD, w roku 1991 – miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Osace.
Jest z wyboru członkiem: Międzynarodowego Instytutu
Nauki o Spiekaniu, Amerykańskiego Towarzystwa Spawalniczego i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
Zasiadał lub zasiada w licznych radach naukowych, komitetach redakcyjnych i radach programowych czasopism
naukowych. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, jest
członkiem Rady Naukowej Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
w Krakowie, Centrum Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie i Centrum Badawczego Technologii Laserów w Kielcach. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical
Sciences, Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń PAN,
Przegląd Spawalnictwa, International Journal of Plant Engineering and Management, China Surface Engineering
Journal.
Był i jest zapraszany do członkostwa w komitetach naukowych prestiżowych konferencji naukowych: Współczesne Problemy Spajania Materiałów – Bratysława (Słowacja).
1998 r. i 2000 r., Międzynarodowy Kongres Materiałów Ceramicznych w Bolonii – 1997 r., 2001 r. i 2006 r., Międzynarodowa Letnia Szkoła Nauki o Spiekaniu (Jugosławia) – 1989
r., Międzynarodowa Konferencja Spajania Materiałów w Helsinborgu – 2001 r. Był również zapraszany do wygłoszenia
referatów na temat spajania zaawansowanych materiałów na
międzynarodowych konferencjach w Japonii, we Włoszech,
w Niemczech i w Danii. Jest honorowym profesorem dwóch
chińskich Uniwersytetów (Beijing Polytechnic University.
i University for Surface Engineering).
Za nieprzeciętne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne.
i organizacyjne uzyskał liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Został odznaczony Krzyżami: Komandorskim (2004).
i Oficerskim (1997) Orderu Odrodzenia Polski, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej (1994), Krzyżem Oficerskim od
rządu Belgii za zasługi na polu innowacyjności (1999), w roku
2000 otrzymał Nagrodę MEN za książkę The Joining of Advanced Materials wydaną przez WPW w 1999 r. oraz wiele
innych.
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Wkład Pana Profesora Władysława Włosińskiego w rozwój technologii materiałowych i rozwój kadry w obszarze nauki o materiałach i technologii spajania w Polsce jest nieoceniony. Do największych zasług Profesora zarówno na rzecz
Politechniki Warszawskiej, jak i całego środowiska naukowego w obszarze technologii materiałowych w Polsce należy
zaliczyć Jego wkład w rozwój nowoczesnych kierunków badań nad technikami spajania nowych materiałów.
Profesor Władysław Włosiński ukształtował bardzo
wszechstronnie swą sylwetkę naukowca, badacza, pedagoga i organizatora nauki, ukoronowaną ukształtowaniem Jego
szkoły naukowej, organizacją i koordynacją przez Niego ważnych dla kraju i polskiej nauki badań nad zaawansowanymi
materiałami i procesami ich spajania.
Dorobek naukowo-badawczy Profesora Władysława Włosińskiego obejmuje problematykę:
– dyfuzji w procesach spajania ceramiki z metalami,
– termodynamiki reakcji w stanie stałym w procesach spajania ceramiki korundowej z metalami,
– dyfuzji reakcyjnej w procesach spajania ceramiki typu
Al2O3 z miedzią domieszkowaną Ti,
– analizy numerycznej pól rozkładu naprężeń własnych.
i optymalizacji konstrukcji złączy ceramiczno-metalowych
ze względu na rozkład naprężeń własnych,
– struktury warstw pośrednich w spojeniach ceramiki tlenkowej i ceramiki azotkowej z metalami i właściwości wytrzymałościowych złączy,
– naprężeń własnych w spajaniu funkcjonalnymi materiałami gradientowymi (FGM) materiałów różniących się
współczynnikami rozszerzalności cieplnej (np. Cu-Al2O3).
Dorobek publikacyjny Profesora Władysława Włosińskiego obejmuje 8 pozycji, w tym dwie książki wydane przez
PWN, jedną wydaną przez WNT i dwie w druku u tego wydawcy oraz trzy wydane przez WPW:
1. Włosiński W.: Połączenia ceramiczno-metalowe, PWN,
1984 (przetłumaczona na język chiński w 1998 r.),
2. Włosiński W.: Spajanie metali z niemetalami, PWN,
1989,
3. Włosiński W.: Spajanie materiałów, WPW, 1994,
4. Włosiński W.: The Joining of Advanced Materials, WPW,
1999,
5. Włosiński W.: Podstawy technologii spajania materiałów
zaawansowanych, WPW, 1997,
6. Włosiński W.: Spajanie ceramiki, kompozytów, szkła.
i półprzewodników – rozdział w Poradniku Inżyniera Spawalnictwo, WNT, 2003,

Inż. Tadeusz
Waszkiewicz

Inż. Tadeusz Waszkiewicz urodził się 1 stycznia 1954
roku w Pogorzelcu. Początkowo był zatrudniony jako monter
kadłubów okrętowych w Stoczni Północnej .
Kolejne etapy to: spawalnik w Dziale Głównego Spawalnika i kierownik Oddziału Produkcyjnego w Stoczni Pół-
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7. Włosiński W.: Spajanie materiałów zaawansowanych (ceramika, kompozyty i stopy intermetaliczne) – rozdział w
Poradniku Inżyniera Spawlnictwa, WNT, 2005,
8. Włosiński W.: Spajanie stopów na osnowie FMM – rozdział w książce: Stopy na osnowie FMM, WNT, 2005,
oraz
- rozdziały w książkach: Elektroceramika, Wydawnictwo
PWN 1982 Spajanie stopów intermetalicznych, Wydawnictwo WAT 2005,
- ponad 150 publikacji w czasopismach naukowych, w tym
ok. 75 publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, np. Journal of Materials Science,
Science of Sintering, Transactions of JWRI, Advanced
Composites Letters, Archiwum Nauki o Materiałach, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences
oraz publikacje w czasopismach krajowych: Przegląd Spawalnictwa, Inżynieria Materiałowa i Przegląd Mechaniczny,
- 17 patentów, z czego 9 wdrożono do produkcji. Są to:
stop Cr-Fe przeznaczony na formy do prasowania szkła,
obudowy ceramiczno-metalowe do diod mocy i tyrystorów
(kilka rodzajów) oraz przepusty ceramiczno-metalowe.
Dorobek Profesora Władysława Włosińskiego w obszarze dydaktyki oraz promowania i rozwoju młodych kadr naukowych obejmuje:
- wypromowanie 23 doktorów, w tym 3 z Chin i Libii,
- opieka naukowa nad 9 osobami przygotowującymi rozprawy habilitacyjne (sześć obronionych w Politechnice
Warszawskiej, a trzy w Politechnice Wrocławskiej),
- kierowanie i opieka nad kilkoma stażystami naukowymi z
Chin, Libii i Holandii przebywającymi w Zakładzie Inżynierii Spajania przez okres od miesiąca do roku,
- wypromowanie ponad 40 magistrów inżynierów ze specjalnością inżynieria spajania materiałów zaawansowanych,
- opracowanie ponad 40 recenzji rozpraw doktorskich dla
Rad Wydziałów siedmiu politechnik,
- opracowanie 19 opinii o rozprawach habilitacyjnych dla
pięciu politechnik,
- wydanie 10 opinii o kandydatach do tytułu profesora,
- opracowanie oryginalnego wykładu oraz skryptu nt.:
„Spajanie materiałów zaawansowanych” dla magistrów
inżynierów ubiegających się o tytuł euroinżyniera.
Jerzy Nowacki
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

nocnej. Obecnie jest zatrudniony w produkcyjnej firmie
okrętowej CRIST na stanowisku szefa produkcji.
W czasie pracy zawodowej uzupełniał swoją wiedzę,
kończąc Policealne Studium Zawodowe - specjalizacja budowa okrętów i Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej - specjalność : spawalnictwo.
Jest członkiem SIMP od 1981 r. – obecnie członek Zarządu Pomorskiej Sekcji Spawalniczej SIMP.
Wybitny racjonalizator – autor wielu nowatorskich rozwiązań z dziedziny technologii budowy kadłubów okrętowych, między innymi takich jak: bezklamrowy montaż
sekcji, montaż wielkogabarytowych sekcji kadłubowych w
warunkach polowych.
Organizator zebrań Sekcji na terenie swojego Zakładu. W wyniku jego działalności Sekcja była wspierana
finansowo i merytorycznie przez firmę CRIST.

–
–

Prof. dr hab. inż.
Jerzy Nowacki

Kierownik Zakładu Spawalnictwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, wicedyrektor ds. spraw nauki Instytutu Inżynierii Materiałowej.
i dyrektor Autoryzowanego Ośrodka Szkoleniowego ATB.
w tym Uniwersytecie, a także dyrektor Agendy Wydawniczej
SIMP.
Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism naukowych i organizacji naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. jest przewodniczącym Komisji Nauki o Materiałach PAN – Oddział w Poznaniu, wiceprezydentem World
Academy of Materials and Manufacturing Engineering,
członkiem Komitetu Nauki o Materiałach PAN, członkiem
międzynarodowych rad programowych czasopism Advances in Materials Science, International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering,
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing
Engineering, Archives of Materials Science and Engineering, stałym recenzentem czasopisma Journal of Materials Processing Technology, Elsevier, redaktorem naczelnym ogólnopolskiego czasopisma naukowo-technicznego
Przegląd Spawalnictwa oraz konsultantem naukowym w
obszarze nauki o materiałach, inżynierii powierzchni oraz
regeneracji elementów turbin lotniczych w jednym z zakładów przemysłowych w Niemczech. Jest też ekspertem Unii
Europejskiej.
Działalność dytaktyczna:
W latach 1999–2008 zorganizował i uruchomił kształcenie
inżynierów i magistrów inżynierów spawalników na Politechnice Szczecińskiej na studiach I i II stopnia (stacjonarnych.
i niestacjonarnych) oraz studia podyplomowe „Inżynieria spawalnictwa wg programu Europejskiej Federacji Spawalniczej
– EWE/IWE”, organizowane przez Autoryzowany Ośrodek
Szkoleniowy Politechniki Szczecińskiej (autoryzacja Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji
Spawalniczej).
Ważniejsze projekty badawcze, jakie wykonał w latach
1999–2008:
– Dyfuzja wzajemna w układach wieloskładnikowych
(1999–2002), nr 7 T08A 031 17.
– Analiza charakteru pęknięć połączeń spawanych stali dupleks, (2001–2002), 7T08C 030 21.
– Wpływ aplikacji bisfosfonianów w plombie cementowej na
przebieg procesów osteolizy w miejscu kontaktu cementu
z tkanką kostną (2000–2003), nr 4 P05C 05019.
– Spawanie i napawanie nadstopów na osnowie niklu i kobaltu na elementy turbin gazowych lotniczych, Oberflachentechnik Gmbh, Niemcy (2001–2004).
– Obróbka powierzchniowa nadstopów na osnowie niklu.
i kobaltu na elementy turbin gazowych lotniczych, Oberflachentechnik Gmbh, Niemcy (2001–2004).

–

Procesy wydzieleniowe w strefie wpływu ciepła połączeń
spawanych stali dupleks w warunkach złożonego cyklu
cieplnego spawania (2003–2006), nr 4 T08C 026 25.
Wpływ obróbki cieplnej nierdzewnych stali utwardzanych wydzieleniowo na proces ich azotowania gazowego
(2004–2006), 3 T08C 041 27.
Kształtowanie struktury i właściwości warstwy wierzchniej nadstopów, Subsydium Profesorskie Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej, (2005–2007).

Ważniejsze wdrożenia, jakie wykonał w latach 1999–2008:
– Regeneracja radiologicznych aplikatorów Henschke. Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie (1999–2000).
– Badania możliwości zastosowania drutów Supercored.
w wytypowanych procedurach spawalniczych w budowie
okrętów. Hyundai, Welding Company, 2003, Niemcy.
– Opracowanie technologii spawania elementów zbiorników
ładunkowych i rurociągów ze stali nierdzewnych dupleks.
w chemikaliowcach (2000–2002), 7T08C 041 99C/4462.
– Wdrożenie technologii spajania filier granulatora polietylenu z cermetaliczną warstwą tnącą, 10T08 078
2001C/5423 (2001–2003).
– Opracowanie i wdrożenie technologii obróbki powierzchni
elementów silników lotniczych z odlewanych nadstopów
na osnowie niklu (2003–2005), Nr 6 T07 2003 C/06058.
– Optymalizacja technologii spawania stali dupleks w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych.
i kosztów złączy spawanych gwarantujących wymagany okres eksploatacji zbiorników ładunkowych statków–
chemikaliowców serii B588-III budowanych w Stoczni Szczecińskiej NOWA (2004–2005), nr 6 T08 2003
C/06236.
– Wdrożenie technologii zmechanizowanego i zautomatyzowanego spawania złączy teowych ze spoinami czołowymi zbiorników ładunkowych ze stali dupleks w statkach–chemikaliowcach na etapie budowy kadłuba na
pochylni (2004–2005), Nr 6 T08 2004 C/06366.
– Akredytowane Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów Politechniki Szczecińskiej.
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków
krajowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, współfinansowany przez Unię Europejską; projekt w trakcie
realizacji.
Publikacje, jakie wydał w całym okresie swojej działalności:
Około dwustu publikacji krajowych i zagranicznych oraz
9 książek.
Książki, jakie wydał w ostatnich pięciu latach:
– Nowacki J.: Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną, WNT, Warszawa, 2005.
– Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P.: Lutowanie.
w budowie maszyn, WNT, Warszawa, 2007.
– Nowacki J.: Stal dupleks i jej spawalność, WNT, Warszawa, 2009.
Za osiągnięcia naukowo-badawcze, organizacyjne.
i wdrożeniowe oraz działalność dydaktyczno-wychowawczą
został wyróżniony odznaczeniami państwowymi i licznymi nagrodami, m.in. jest laureatem Zachodniopomorskiego
Nobla, Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Stypendium Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej – Subsydium Profesorskie.
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Mgr inż. Jan
Wójcik

Mgr inż. Jan Wójcik jest cenionym w środowisku okrętowym specjalistą w zakresie spawalnictwa. Po ukończeniu
studiów podjął pracę w Stoczni Północnej, w której pracował od stanowiska mistrza, na wydziale kadłubowym do
stanowiska Głównego Spawalnika Stoczni. Współpracował
ściśle z Akademią Marynarki Wojennej i innymi ośrodkami
naukowo–badawczymi. Posiada liczne dyplomy uznania za
osiągnięcia naukowe m.in. przez Wyższą Szkołę Marynarki
Wojennej, za współudział w opracowaniu nowych materiałów do budowy okrętów, nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za współpracę przy budowie Cyklotronu V-200,
nagrody i wyróżnienia za opracowanie i wdrożenie nowych
rozwiązań technicznych w stoczni. Współautor dwóch patentów. Uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w

Mgr inż. Robert
Niwiński

Mgr inż. Robert Niwiński urodził się 16 stycznia
1941 roku w Warszawie. Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym Technologicznym,
specjalność Spawalnictwo. W swojej karierze zawodowej pracował w WZR RAWAR – CNPEP, RADWAR S.A..
(1966 –2006), a od 1992 roku jako Główny specjalista ds.
wdrożeń.
W 1964 roku przystąpił do SNT SIMP pełniąc następujące funkcje:

dziedzinie spawalnictwa i jest rzeczoznawcą SIMP. Jest też
autorem publikacji krajowych i dwóch zagranicznych. Od
1991 r. jest zatrudniony w Polskim Rejestrze Statków. Przez
9 lat kierował pracą Inspektoratu Materiałowo-Technologicznego, a od 2000 r. pełni funkcję Dyrektora Pionu Nadzorów
Przemysłowych.
Od 1 lipca 2001 r. do 30 września 2007 r. był Członkiem
Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A. Doświadczenia
zawodowe zdobyte na budowach w Egipcie i Iraku wykorzystuje w PRS przy organizacji nadzorów nad budową tłoczni
i gazu na rurociągu jamajskim we Włocławku, Ciechanowie,
Szamotułach i Zambrowie.
Cechuje go wysoka umiejętność kierowania zespołami ludzkimi i właściwego kształtowania zasad współżycia
społecznego. Pełniąc funkcję Członka Zarządu podejmuje skuteczne działania dla pozyskiwania, utrzymywania się
i umocnienia PRS w nowych obszarach działalności, takich
jak: nadzory przemysłowe, certyfikacja wyrobów, systemów
zarządzania oraz prace badawcze i rozwojowe. Jest członkiem rady programowej Przeglądu Spawalnictwa oraz członkiem SIMP od 1967 r. Posiada Złotą Honorową Odznakę
SIMP. Przez trzy kadencje członek Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP w Gdańsku.
Posiada dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika.

–
–
–
–

Członek Zarządu SIMP KZ - WZR RAWAR (1970 – 1976),
Prezes KZ SIMP przy WZR RAWAR (1976 –2006),
Członek Zarządu OW SIMP (2002 –2006),
Członek Zarządu Sekcji Spawalniczej OW SIMP (od 1994
i nadal),
– Członek Komisji Rewizyjnej Sekcji Spawalniczej.
W 1986 roku uzyskał złotą honorową odznakę SIMP,.
a w 2006 roku złotą honorową odznakę NOT. Natomiast w
2004 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi .
Delegat OW SIMP na XXIX WZD SIMP w Rydzynie .
Współorganizator dwunastu seminariów naukowo-technicznych organizowanych przez Sekcję Spawalniczą OW SIMP.
Był i w dalszym ciągu jest promotorem wielu inicjatyw,
m.in. odbywających się od 10 lat comiesięcznych odczytów Sekcji Spawalniczej oraz wycieczek technicznych do
84 zakładów przemysłowych, a także organizował grupowe
wyjazdy na targi spawalnicze i zbrojeniowe w całej Polsce.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt przygotowania młodych członków SIMP do objęcia funkcji w zarządach zarówno Sekcji, jak i w Kole Zakładowym RAWAR.

Firmy wyróżnione Medalem im. inż. Stanisława Olszewskiego
ESAB Sp. z o.o. od ponad trzydziestu lat nieprzerwanie
współpracuje z „Przeglądem Spawalnictwa”, prezentując na
jego łamach opracowania i wdrożenia w Polsce zaawansowanych technologii spawania i cięcia metali. W latach 70.
pierwsze kontakty ESAB AB, były nawiązane ze Szwedzkim
Biurem Technicznym, przez ówczesnego redaktora naczelnego ,,Przeglądu Spawalnictwa”. Dotyczyły one systemów
spawania automatycznego z nadążnym sterowaniem łuku
(PS1/78).
Ostatnia publikacja w ,,Przeglądzie Spawalnictwa” zawierała materiały poświęcone 40-lat historii OZAS ESAB,.
w których szczegółowo przedstawiono dorobek firmy i aktualnie produkowane grupy urządzeń (PS nr 5/2008).
Na początku lat 90. firma ESAB stała się inwestorem
strategicznym Huty Baildon, będącej głównym producentem elektrod spawalniczych w Polsce. W wyniku restruk-
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turyzacji Huty Baildon i zainstalowania przez ESAB nowoczesnej linii produkcyjnej rozpoczęto produkcję drutów
proszkowych i nowych gatunków elektrod całkowicie zaspokajającą potrzeby rynku krajowego, a także eksport na
rynki zagraniczne.
We wszystkich rocznikach ,,Przeglądu Spawalnictwa”
1977–2008 publikowano nowości techniczne, ich szczegółowe opisy i dane techniczne. W specjalnej wkładce wydawanej
w cyklu kwartalnym czasopisma ,,Przegląd Spawalnictwa”,
przez kolejne lata zamieszczano artykuły i opracowania naukowo-techniczne, a taże reportaże z zakładów produkcyjnych w Szwecji, które wówczas były cennym źródłem wiedzy
dla środowiska spawalników w Polsce.
Bezpośredni wkład firmy ESAB, jako inwestora branżowego i propagatora, a także dawcy innowacyjnych technologii przyczynił się do rozwoju spawalnictwa w naszym kraju.

Kemppi Sp. z o.o. przez 30 lat współpracuje z Przeglądem Spawalnictwa, przedstawiając swoje osiągnięcia.
Pionierskimi osiągnięciami konstrukcyjno-technologicznymi
Kemppi są opracowanie i wdrożenie:
– rozpoczęcie produkcji pierwszego na świecie inwertorowego wieloprocesowego źródła spawalniczego o nazwie
Hilarc 250.
– wieloprocesowego zestawu spawalniczego Multisystem
bazującego na tyrystorowych źródłach spawalniczych i charakteryzującego się budową modułową. Rozpoczęcie produkcji pierwszego wieloprocesowego urządzenia spawalniczego o
sterowaniu cyfrowym Kemppi Pro.
– oprogramowania Pro Weld Data umożliwiającego monitorowanie, rejestrację i archiwizację procesów spawalniczych
w czasie rzeczywistym za pomocą komputera osobistego
łącznie z wykonywaniem kalkulacji dotyczących energii liniowej, kosztów zużytych materiałów itp. w odniesieniu do 64
urządzeń spawalniczych Kemppi Pro Evolution.
– bezprzewodowego systemu transmisji danych o parametrach spawania oraz ich przetwarzania i raportowania
Kemppi Arc System w celu kontroli wydajności procesów produkcyjnych. Miniaturowy półautomat MinarcMig 180 wyposażony w adaptacyjną regulację parametrów. Firma Kemppi ma
również duże zasługi w zakresie działalności popularyzatorskiej i szkoleniowej.
Firma Kemppi współpracuje systematycznie z czasopismem, dostarczając czytelnikom wielu nowości technicznych
oraz materiałów naukowo-technicznych opracowanych przez
uznanego producenta sprzętu spawlniczego.

Lincoln Electric Bester S.A. (dawniej Bester S.A.) ma
swoja siedzibę w Bielawie, w województwie dolnośląskim, ok.
60 km na południe od Wrocławia. Przedsiębiorstwo zostało
założone w 1946 r. Od 18 stycznia 2002 roku firma Lincoln
Electric Bester S.A. należy do amerykańskiego koncernu Lincoln Electric, który w Polsce ma łącznie cztery fabryki.
Lincoln Electric Bester stanowi zaplecze logistyczne.
i marketingowe dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej,
obejmujące następujące kraje: Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Serbię i Czarnogórę, Bułgarię i Macedonię.
Dostarcza całościowe rozwiązania spawalnicze: pełną gamę materiałów dodatkowych, urządzenia wykonane.
z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki, procedury spawania dla różnych gałęzi przemysłu oraz podstawowe
i zaawansowane szkolenia. Eksportuje na rynki amerykańskie, europejskie i azjatyckie. Zatrudnia około 450 osób.
Wszystkie produkty oferowane przez Lincoln Electric
Bester S.A. są opracowywane przez międzynarodowy zespół
doświadczonych inżynierów, wykorzystujących najbardziej
zaawansowane narzędzia wspomagające. Technologie stosowane w firmie należą obecnie do najnowocześniejszych.
Sterowane numerycznie centra obróbki, automatyczne linie
przygotowania powierzchni i malowania proszkowego, impregnacja próżniowa transformatorów, montaż powierzchniowy elektroniki, potokowe linie montażowe oraz cały szereg przyrządów wspomagających pozwalają na spełnienie
najostrzejszych wymagań jakościowych.
Integralną częścią firmy jest Centrum Szkoleniowe i Centrum Technologiczne WELDTECH, którego celem jest: wspieranie klientów, dystrybutorów oraz przedstawicieli handlowych
w zakresie spawalnictwa, opracowywanie i rozwój technologii
spawania, wykonywanie testów technologicznych materiałów
dodatkowych i urządzeń, prowadzenie pokazów praktycznych
i demonstracji procesów spawania, gromadzenie i analizowanie uwag o eksploatacji urządzeń i materiałów.

ROMAT
– ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY SPAWALNICZE
JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
Technika robotyzacji Cloosa:

• Zapewnia niezależność i stwarza
nowe możliwości produkcyjne.

• Całkowicie spójny system wszystkich

•

elementów stanowiska, pochodzących
od jednego producenta i profesjonalny
serwis.
Pełny komfort pracy, jakość, wydajność,
niezawodność.

Przykład: Cięcie, spawanie i napawanie czerpaków koparki
Zrobotyzowane stanowisko do cięcia tlenowego, spawania
technologią MIG/MAG TANDEM oraz napawania czerpaków
koparki. Do precyzyjnego i automatycznego pomiaru geometrii
detalu oraz płynnej adaptacji trajektorii pracy robota zastosowano laserową kamerę 3D. Robot wyposażony jest również.
w sensor łukowy i dotykowy.
11- osiowy zrobotyzowany system spawalniczy składa się
z robota 6- osiowego zamontowanego na 3- osiowej jezdni.
o przejeździe poziomym do 8 m, z przesuwem pionowym.
robota 2 m i przesuwem poprzecznym 2 m. Robot współpracuje z pozycjonerem 2-osiowym o nośności 7,5 tony i specjalnym
przyrządem do cięcia tlenowego. Stanowisko ma miejscową
wentylację i filtrację dymów spawalniczych.

CLOOS Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5, 58-100 Świdnica
tel.: (074) 851 86 60
fax: (074) 851 86 61
e-mail: firma@cloos.pl
http://www.cloos.pl
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Wieloprocesowe źródła prądu spawania
o zmiennej charakterystyce prądu - CC/CV
Origo™Mig 3001i
Origo™Mig 4001i
Origo™Arc 4001i

Wysokowydajne urządzenia
do spawania metodą:
- MIG/MAG, Puls, Super Pulse™,
- TIG, zajarzenie łuku metodą Live TIG™
- MMA, funkcja Arc Force i Hot Start
- Żłobienie elektropowietrzne

Unikalne funkcje:
- Technologia True Arc Voltage System™
- Super Puls™
- QSet™
- Linie synergiczne
- Rejestracja parametrów spawania
- Płynna regulacja dynamiki łuku
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40 – 952 Katowice
ul. Żelazna 9
NIP 634-00-23-457
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Biuro Handlowe:
40 – 101 Katowice
ul. Chorzowska 108
Tel. +48 32 3511 100
Fax. +48 32 3511 120

Prace doktorskie

Dr inż. Piotr Zając

W dniu 9 grudnia 2008 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej.
i Mechatroniki Politechniki Szczecińskiej odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Piotra Zająca na temat: „Wpływ
szerokoszczelinowego spawania jednostronnego drutem rdzeniowym stali dupleks na właściwości złączy spawanych”.
Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki (Politechnika Szczecińska), a recenzentami prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak (Politechnika Wrocławska) i dr hab. inż. Zbigniew Szefner (Politechnika Szczecińska).
Doktorant analizował czynniki decydujące o właściwościach
strukturalno-eksploatacyjnych doczołowego złącza spawanego, powstałego z połączenia materiałów jednoimiennych stali dupleks:
– parametry metalurgiczne stali konstrukcyjnych typu dupleks,
– parametry metalurgiczne taśm stalowych tworzących szkielet
drutu rdzeniowego,
– parametry charakteryzujące składniki topnika rdzenia drutów
rdzeniowych,
– parametry charakteryzujące geometrię rowka spawalniczego,
– parametry charakteryzujące proces spawania łukowego drutem
proszkowym w osłonie gazu aktywnego.
W wyniku badań stwierdził, że z wymienionego zbioru parametrów najmniej rozpoznany jest zbiór charakteryzujący geometrię złącza. Istotny wydaje się wpływ parametrów rowka spawalniczego na
właściwości złączy spawanych.
Na podstawie analizy literatury i doświadczeń uznał, że spośród parametrów charakteryzujących geometrię złącza, a wpływających na właściwości złączy spawanych, istotne znaczenie może
mieć odstęp progowy. Spawanie w pozycjach przymusowych metodą FCAW konstrukcji przestrzennych, wielkogabarytowych, ze
stali dupleks, wiąże się (przy wielu innych parametrach) z dużą
zmiennością przygotowania krawędzi do spawania. Szczególnie
jest to widoczne w przypadku odcinania zapasów montażowych.
Niejednokrotnie, wskutek sumowania tolerancji poszczególnych zabiegów technologicznych, występują odcinki złączy o parametrach
przekraczających zalecane wartości. W takich przypadkach czołowi
producenci drutów rdzeniowych zalecają, przed wykonaniem złącza, odtworzenie geometrii rowka przez napawanie jednej lub obu
krawędzi blach. Zalecenia te ogólnie wynikają z ograniczonych prób
spawania i zwykle nie ujmują specyfiki konstrukcji o dużych wymiarach. Ze względów wykonawczych, biorąc pod uwagę aspekty
technologiczno-ekonomiczne oraz kryteria jakości, proces naprawczy złączy powinien być istotnie zmniejszony lub całkowicie wyeliminowany. Jednym ze sposobów jest zwiększenie szczeliny między
krawędziami, w taki sposób, aby z jednej strony spełnić oczekiwania
zamawiającego oraz wymagania odpowiednich norm i przepisów,.
a z drugiej uwzględnić możliwości technologiczne danego zakładu
produkcyjnego.
Założeniem głównym pracy było rozszerzenie tolerancji (zwiększenie odstępu progowego) wykonywania połączeń spawanych ze
stali dupleks jednostronnie metodą 136 w pozycji pionowej, bez konieczności stosowania procesu napawania krawędzi. W pracy doktorskiej przedstawiono problematykę spawania szerokoszczelinowego oraz jego wpływu na właściwości mechaniczne i strukturę złączy
ze stali UNS S31803 spawanych jednostronnie drutem rdzeniowym
na podkładkach ceramicznych.
Próby wykonywane w ramach pracy dotyczyły spawania jednostronnego, w pozycji PF, na podkładkach ceramicznych, złączy ze
stali dupleks gatunku UNS S31803, przy zastosowaniu średniej ilości

wprowadzonego ciepła w zakresie powyżej 2,0 KJ/mm oraz drutu
proszkowego gatunku Cromacore DW329AP firmy Elga w osłonie
gazu aktywnego (100% CO2). Na podstawie opracowanego planu
eksperymentu wybrano trzy grubości blach w mm: 9,5; 14,5 i 18,5.
Dla każdej z nich wykonano po trzy złącza spawane, tj. pierwsze.
z odstępem progowym minimalnym 6 mm, drugie z odstępem średnim 8 mm, trzecie z odstępem maksymalnym 10 mm.
Realizacja celu projektu wymagała wykonania wielu zadań badawczych, wg opracowanych procedur obejmujących:
– próby spawania złączy doczołowych w warunkach zróżnicowanej grubości blach i odstępu progowego wg opracowanego planu
eksperymentu;
– analizę poziomu jakości wykonanych złączy na podstawie badań
wizualnych i radiograficznych;
– określenie wielkości umownej granicy plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia oraz udarności złączy spawanych
w zależności od warunków geometrii rowka spawalniczego;
– określenie twardości i mikrotwardości poszczególnych stref złączy spawanych;
– określenie zmęczenia wysokocyklowego dla wybranej grubości
materiału podstawowego w zależności od warunków geometrii
rowka spawalniczego;
– identyfikację i opis powierzchni przełomów próbek poddanych
badaniom mechanicznym;
– określenie odporności na korozję trzema metodami, w tym.
w sztucznie stworzonym środowisku korozyjnym;
– identyfikację i opis mikrostruktury przy zastosowaniu mikroskopii
świetlnej, elektronowej oraz metody EBSD.
Doktorant przeprowadził analizę statystyczną otrzymanych wyników badań i na tej podstawie określił znaczenie poszczególnych badanych parametrów w zależności od wielkości odstępu progowego.
i grubości blach.
Na podstawie prób spawania i szerokiego spektrum przeprowadzonych badań stwierdzono, że spawanie szerokoszczelinowe,
jednostronne, na podkładkach ceramicznych, w pozycji PF metodą FCAW, przy zastosowaniu odstępu progowego w zakresie
od 6÷10 mm, nie wpływa ujemnie na właściwości mechaniczne,
strukturę oraz odporność korozyjną złączy spawanych ze stali dupleks UNS S31803, w porównaniu ze spawaniem przy standardowym odstępie progowym 4÷6 mm, oraz spełnia wymagania
określone odpowiednimi przepisami. Spawanie ze zwiększonym
odstępem progowym i przy zastosowaniu ponadstandardowej wielkości energii liniowej nie powoduje utraty parametrów mechaniczno-.
-strukturalno-eksploatacyjnych złączy. Wykazano, że istnieje możliwość rozszerzenia tolerancji odstępu progowego (w zakresie 6÷10
mm) przy spawaniu jednostronnym połączeń ukosowanych na „V”,.
w pozycji PF, bez konieczności stosowania procesu napawania krawędzi.
W ramach pracy powstało pojęcie: „szerokoszczelinowego spawania jednostronnego stali dupleks”. Po raz pierwszy opisano właściwości mechaniczne i strukturę złączy spawanych przy zastosowaniu tak dużej szczeliny między łączonymi krawędziami. Uzyskano,
unikatową w skali światowej, wiedzę na temat właściwości szerokoszczelinowego spawania jednostronnego stali dupleks.
Wyniki pracy zostały wdrożone podczas wykonywania połączeń
spawanych konstrukcji wielkogabarytowych statków-chemikaliowców
o nośności powyżej 40 000 DWT. Praca została wyróżniona przez
Radę Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Szczecińskiej.
Była to jedna z ostatnich publicznych dyskusji nad rozprawą
doktorską przeprowadzonych w Politechnice Szczecińskiej, która od.
1 stycznia 2009 roku stała się Zachodniopomorskim Uniwersytetem
Technologicznym w Szczecinie.

Jerzy Nowacki
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
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Marta Paczkowska

Borowanie laserowe
i możliwości jego zastosowania
Laser boronizing and its potential application
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono przykłady elementów maszyn, których części narażone są na szczególnie trudne
warunki eksploatacyjne. W przypadku tych części występuje potrzeba stosowania lokalnej obróbki powierzchniowej w celu nadania im odpowiednich właściwości. Przedstawiony został zarys i możliwości obróbki laserowej, w
tym borowania laserowego. Na podstawie badań własnych określono wpływ tej obróbki na strukturę warstwy powierzchniowej elementów z żeliwa sferoidalnego. Wykazano, że obróbka laserowa umożliwia wprowadzanie boru
w warstwy powierzchniowe obrabianego elementu, możliwe jest uzyskanie drobnoziarnistej, jednorodnej struktury
z borkami żelaza, a mikrotwardość warstwy powierzchniowej elementu z badanego materiału po takiej obróbce
wzrasta ok. 5-krotnie.

The paper contains examples of machine components which parts are exposed to intensive exploatation
conditions. Thus, local surface layer modification of those
parts is required in order to achieve appropriate properties. Laser treatment including laser boronizing possibilities are presented. Influence of laser boroniznig on surface layer structure of nodular iron components has been
determined on the basis of presented investigations. It has
been proved laser treatment makes possible boron implementing in surface layers of the treating material and such
a method allows obtaining a fine-crystalline, homogenous
structure with iron borides. Microhardness of surface layer
of investigated sample after such treatment increases approximately five times.

Wstęp

ne są również narzędzia do obróbki plastycznej: walce do
walcowania blach czy matryce do tłoczenia karoserii [12].
We wszystkich wymienionych przypadkach elementów maszyn wymagana jest wysoka twardość i odporność na zużycie warstw powierzchniowych, a czasami nawet zwiększona
odporność na zmęczenie, odporność na korozję, żaroodporność i żarowytrzymałość.
Właściwości te mogą zostać osiągnięte za pomocą odpowiedniej obróbki cieplno-chemicznej. Jedną z metod umożliwiających modyfikację struktury warstwy powierzchniowej
elementów maszyn jest obróbka laserowa. Technologie laserowe oparte są na bardzo szybkich przemianach zachodzących w obrabianym materiale. Efekty wywołane w naświetlanym wiązką laserową materiale zależą przede wszystkim od
wytworzonej na jego powierzchni temperatury, która z kolei
zależy głównie od ilości energii dostarczanej do materiału
podczas naświetlania [13]. Energia ta jest proporcjonalna
do gęstości mocy wiązki laserowej oraz czasu jej działania.
W konsekwencji, sterując tymi dwoma parametrami, można
wywołać różne temperatury w warstwach powierzchniowych
naświetlanego materiału [3]. W zależności od tych parametrów możliwe jest np.:
– spawanie,
– przecinanie, wycinanie,
– znakowanie,
– obróbka cieplna.
Lasery stosuje się do różnych operacji obróbki cieplnej,
takich jak: hartowanie bezprzetopieniowe, szkliwienie, stopowanie, platerowanie, czy też utwardzanie detonacyjne (udarowe) [3]. Obróbki te stosowane są przede wszystkim dla
stali (zarówno węglowych, jak i stopowych). Niemniej jednak

Niektóre części elementów maszyn poddawane są oddziaływaniu różnych niesprzyjających czynników skracających ich trwałość.
W przypadku elementów przeznaczonych dla przemysłu
motoryzacyjnego (zwłaszcza w specjalnie wytężonych silnikach spalinowych [1]) na różnego rodzaju intensywne zużycia, np. adhezyjne lub na utlenianie, narażone są powierzchnie robocze głównie [2÷8]:
– wałów korbowych (szczególnie czopy, których warstwy
powierzchniowe współpracują z łożyskami);
– wałków rozrządu (czopy, koła napędu, a szczególnie
krzywki zazwyczaj stanowiące całość z wałem rozrządu
oraz współpracujące z krzywkami denka popychacza)
[9, 10];
– wałów wykorbionych;
– tulejek;
– tulei cylindrowych (gładzie tulei) [11];
– pierścieni tłokowych;
– tłoków (zwłaszcza rowki na pierścienie);
– kadłubów silników (np. gniazda zaworów w głowicach);
– kół zębatych;
– części hydraulicznych maszyn i in.
Części elementów silników Diesla w statkach, turbiny,
pompy, czy też śruby statków dodatkowo narażone są np.
na erozję kawitacyjną [7]. Intensywnemu zużyciu poddawaDr inż. Marta Paczkowska – Politechnika Poznańska.
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znalazły zastosowanie również dla żeliw oraz innych metali.
i ich stopów, np.: miedzi, aluminium, tytanu [3]. W skład laserowych obróbek cieplnych wchodzą technologie bezprzetopieniowe, przetopieniowe i odparowaniowe [3].
Podczas gdy hartowanie przetopieniowe przez wytworzenie drobnoziarnistej oraz bardziej jednorodnej chemicznie i strukturalnie od materiału obrabianego strefy przetopionej pozwala na zwiększenie twardości i odporności na
zużycie, to stopowanie laserowe, w zależności od zastosowanego pierwiastka lub pierwiastków, pozwala dodatkowo
na zwiększenie odporności na korozję i żaroodporności [3].
Stop, jaki powstaje w strefie przetopionej w wyniku jednoczesnego przetopienia substancji stopującej i cienkiej warstewki materiału podłoża, po wymieszaniu stopionych materiałów i szybkim skrzepnięciu charakteryzuje się innym
składem chemicznym, strukturą i własnościami niż materiał
podłoża i materiał stopujący [13]. Stopowanie laserowe
warstw powierzchniowych ma wiele zalet, w porównaniu ze
stosowanymi tradycyjnie obróbkami cieplno-chemicznymi.
Szybkie schłodzenie stopu oprócz tego, że umożliwia wytworzenie struktury drobnokrystalicznej, pozwala uzyskać
również silnie przesycone roztwory i fazy metastabilne,.
a nawet struktury amorficzne. Umocnienie warstwy przetopionej wynika więc z: rozpuszczenia obcych atomów,
zachodzących przemian fazowych i rozdrobnienia ziarn
[15÷18]. Za pomocą laserowego wzbogacania można uzyskiwać warstwy powierzchniowe o strukturze i właściwościach odpowiadających stopom nierdzewiejącym lub wysokostopowym [1].
Jednym z pierwiastków, które można wykorzystać.
w procesie stopowania laserowego, jest bor. Pierwiastek ten,
tworzący z żelazem stabilne i twarde fazy, stosowany jest
przede wszystkim w obróbce dyfuzyjnej stali i żeliw. Warstwy
uzyskane metodą borowania dyfuzyjnego charakteryzują się
utrzymującą się do 8000C dużą twardością i żaroodpornością
w powietrzu. Warstwy te, pod warunkiem zachowania ich ciągłości, wykazują również odporność na utlenianie w kwasach
nieorganicznych, wodnych roztworach kwasów: solnego,
siarkowego, fosforowego, fluorowodorowego oraz we wrzących kwasach organicznych i nieorganicznych, a także odporność na działanie wody wodociągowej i morskiej. Ponadto, charakteryzują się one odpornością na stopione metale.
i stopy o temperaturze 900÷10000C [19].
Jednakże wadą dyfuzyjnego wprowadzania boru jest
steksturowana, iglasta budowa warstw powierzchniowych.
Dodatkowo warstwy te są zazwyczaj dwufazowe, tzn. zawierają kruchy borek FeB przy powierzchni. Stanowi to przyczynę ograniczonego stosowania tej metody.
Proces dyfuzyjnego borowania jest realizowany w temperaturze powyżej 9000C, a więc po jego zakończeniu (w
celu uzyskania odpowiednich właściwości obrobionego elementu) konieczna jest obróbka cieplna [19]. Poza tym, jest
to proces długotrwały, a ze względu na stosowane media
będące źródłami boru (proszki, pasty) jest niestety mało
ekologiczny [19]. Dodatkowo, stosowanie obróbki dyfuzyjnej w przypadkach, gdzie warstwy modyfikowane nie są
potrzebne na całych elementach maszyn, wymaga zabezpieczenia ich części, co powoduje, że zabieg taki generuje
dodatkowe koszty. Dotyczy to wałków krzywkowych. Resztę
powierzchni poza krzywkami i czopami chroni się przed nasycaniem [11].
Celem prezentowanych badań było określenie wpływu
stopowania borem za pomocą oddziaływania wiązki laserowej na strukturę warstwy powierzchniowej jednego z dość
dostępnych i stosunkowo tanich materiałów, jakim jest żeliwo, które w budowie maszyn należy do najpowszechniej stosowanych materiałów odlewniczych [20].

Metodyka badań
Do badań wybrano żeliwo sferoidalne, ponieważ łączy
ono dobre własności odlewnicze zwykłego żeliwa szarego.
i dobre właściwości wytrzymałościowe [21]. Próbki do badań
wykonano ze sferoidalnego żeliwa ferrytyczno-perlitycznego
EN-GJS 500. Wytop przeznaczony do badań miał następujący skład chemiczny (w %): 3,82 C, 2,53 Si, (CE = 4,587), 0,33
Mn, 0,02 Cr, 0,06 Mg, 0,042 P, 0,013 S i 0,257 Cu, resztę
stanowiło Fe. W badaniach wykorzystano laser molekularny CO2 o pracy ciągłej (firmy Trumph), maksymalnej mocy.
2600 W i modzie TEM01 (rozkład gęstości mocy w przekroju wiązki emitowanej przez ten laser jest symetryczny wokół
osi wiązki o maksimum gęstości oddalonym od osi o ok. 1/4
średnicy wiązki, znajdujący się w laboratorium Technik Laserowych na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej (rys. 1).

Rys. 1. Rozkłady gęstości mocy w przekroju wiązki laserowej; X0
– środek wiązki, X1,2 – krawędzie wiązki [24]
Fig. 1. Distribution of power density across the laser beam crosssection; X0– beam centre; X1,2– beam edges [24]

Parametry obróbki laserowej: moc wiązki P, czas oddziaływania wiązki na materiał t, średnica wiązki d, prędkość
posuwu wiązki względem próbki v zostały ustalone w taki
sposób, aby uzyskać różne szybkości chłodzenia warstwy
powierzchniowej obrabianego elementu w trakcie tej obróbki
Tablica I. Parametry obróbki laserowej
Table I. Laser treatment parameters
v, mm•s-1

t, s

P, W

Ej, J•mm-2

g, W•mm-2

16,00

0,25

2010

40

160

8,00

0,50

1005

40

80

5,33

0,75

670

40

53

4,00

1,00

502

40

40

3,27

1,25

411

40

33

16,00

0,25

1507

30

120

8,00

0,50

754

30

60

5,33

0,75

502

30

40

4,00

1,00

377

30

30

3,27

1,25

308

30

25

16,00

0,25

1005

20

80

8,00

0,50

502

20

40

5,33

0,75

335

20

27

4,00

1,00

251

20

20

3,27

1,25

205

20

16

gdzie: v – prędkość posuwu wiązki laserowej, t – jednostkowy
czas oddziaływania, P – moc wiązki laserowej, Ej – energia jednostkowej wiązki laserowej, g – gęstość mocy wiązki laserowej.
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(tabl. 1). Wartość średnicy wiązki laserowej była stała i wynosiła 4 mm. Zastosowano między innymi 7-krotną różnicę
prędkości posuwu od 3,27 do 16,00 mm•s-1. Dzięki dobranym
kombinacjom parametrów uzyskano obliczeniową szybkość
chłodzenia od ok. 7•102oC•s-1 do blisko 104oC•s-1. Wartości
te oszacowano na podstawie zależności zamieszczonych.
w literaturze [22], uwzględniających między innymi parametry obróbki i właściwości fizyczne obrabianego materiału. Sposoby wyznaczania rozkładu temperatury i szybkości
chłodzenia od powierzchni w głąb próbki oraz szacowania
średnich szybkości chłodzenia w uzyskanej strefie zostały
przedstawione szczegółowo w opracowaniu [23].
Przed borowaniem laserowym na próbki nałożono substancję zawierającą pierwiastek stopujący.
Efekty obróbki laserowej badano za pomocą mikroskopu optycznego Epiquant firmy ZEISS sprzężonego z kamerą
CCD i odopwiednio oprogramowanym komputerem. Próbki
poddano badaniom mikrotwardości przy użyciu mikrotwardościomierza 3212 firmy ZWICK metodą Vickersa. Określenie rozkładów stężenia pierwiastków w warstwie powierzchniowej zostało przeprowadzone za pomocą spektroskopu
elektronów Auger (AES) firmy RIBER. Powyższe badania
wykonano w Laboratorium Warstwy Wierzchniej Instytutu
Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej.
Do badań struktury zastosowano również mikroskop skaningowy Cambridge Stereoscan i dyfraktometry rentgenowskie:
Bruker D8 Advances i HZG4 znajdujące się w Pracowni Krystalografii i Rentgenografii Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Struktura warstwy powierzchniowej po borowaniu laserowym żeliwa sferoidalnego składała się z trzech stref: przetopionej, przejściowej i zahartowanej ze stanu stałego (rys. 2).
Strefę przetopioną uzyskano w 13 zastosowanych wariantach kombinacji parametrów. Strefa przetopiona we wszystkich przypadkach charakteryzowała się wysokim stopniem
rozdrobnienia i ujednorodnienia struktury (w szczególności w
porównaniu z dwoma pozostałymi strefami i materiałem rodzimym). W strefie zaobserwowano nierozpuszczone do końca
kulki grafitu. Natomiast w strefie przejściowej wyróżnić można było elementy przetopione (ledeburyt zahartowany) i nieprzetopione (martenzyt, ferryt, grafit). W strefie przejściowej
i zahartowanej występowały ponadto otoczki ledeburytyczne
i martenzytyczne wokół kulek grafitu, charakterystyczne dla
żeliwa sferoidalnego. Ich występowanie może przyczynić się
do wzmocnienia fazy grafitu w tych strefach.
W zależności od zastosowanych parametrów można uzyskać różne głębokości i szerokości strefy przetopionej (rys. 3).
Na podstawie pomiarów mikrotwardości stref przetopionych
można stwierdzić średnio 5-krotny wzrost mikrotwardości.
w stosunku do materiału obrabianego. Ponadto można spodziewać się wyższej mikrotwardości, gdy zastosuje się większą szybkość chłodzenia podczas obróbki laserowej (rys. 4).
W strefach przetopionych stwierdzono obecność boru
metodą AES. Na rysunku 5 przedstawiono przykładowe
rozkłady pierwiastków w strefie przetopionej od powierzchni dla wariantów, w których uzyskano szybkości chłodzenia:.
1000oC•s-1 (a) i 8000oC•s-1.

Rdzeń                              Powierzchnia obrabiana

Wyniki i analiza badań

strefa
przetopiona
grafit
strefa
przejściowa

otoczka
ledeburytyczna
otoczka
martenzytyczna

strefa
zahartowana

martenzyt
ferryt

materiał
rodzimy		
                 

perlit

Rys. 2. Przekrój poprzeczny przez strefy żeliwa sferoidalnego uzyskany po borowaniu laserowym z parametrami obróbki: P = 2010 W,.
t = 0,25 s; mikroskop optyczny, trawione nitalem
Fig. 2. Cross-section of nodular iron surface layer zones after laser
bronzing, with following treatment parameters: P = 2010 W, t = 0.25 s;
optical microscope, etched with nitride acid
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Rys. 3. Wpływ gęstości mocy wiązki laserowej na wymiary strefy
borowanej (lp – grubość strefy przetopionej, ap – szerokość strefy
przetopionej)
Fig. 3. Influence of laser beam power density on boronized zone
dimensions (lp – melted zone thickness, ap – melted zone width)
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Rys. 4. Zależność mikrotwardości strefy powierzchniowej od obliczeniowej szybkości chłodzenia dla próbek pokrytych borem
Fig. 4. Between surface zone microhardness and calculated cooling
rate for boronized samples

Analiza struktury strefy przetopionej wykazała, że dla próbek, w których zastosowano dłuższy czas oddziaływania i niższą moc wiązki laserowej, można było zaobserwować dużą
różnorodność w kształtach wydzieleń (rys. 6, 7). W przypadku dłuższego czasu nagrzewania uwidoczniły się stosunkowo
duże fazy borków żelaza. Dłuższy czas nagrzewania umożliwił ich wzrost. Tak duże wydzielenia nie były obserwowane przy krótkich czasach nagrzewania. W przypadku strefy
borowanej laserowo, chłodzonej z szybkością ok. 8000oC•s-1,
można zaobserwować m.in. superdrobnokrystaliczną strukturę, której nie odnaleziono po chłodzeniu z prędkością np.

ok. 1000oC•s-1 (rys. 8). Natomiast, bez względu na zastosowaną szybkość chłodzenia w trakcie borowania laserowego,
widoczne, były widoczne wydzielenia w kształcie igieł.
Za pomocą dyfrakcji RTG wykazano we wszystkich badanych przypadkach obecność Fe3 (C lub/i B) i Fe2B. Fazy te
mogły przybrać kształt odpowiednio: igieł (pierwotne kryształy cementytu lub borocementytu wydzielone prosto z cieczy),
oraz wielokątów lub drobnych regularnych wydzieleń borków
żelaza wchodzących najprawdopodobniej w skład eutektyki
borkowej (rys. 6÷8). Pomimo że dyfrakcja RTG wykazała istnienie takich samych faz bez względu na zastosowane parametry obróbki laserowej, to w przypadku zastosowanych
wyższych mocy i krótszych czasów oddziaływania wiązki laserowej na materiał wykonane dyfraktogramy wskazywały na
większe ilości nowo powstałych faz, np.: Fe3 (C lub/i B), Fe2B,
Fey w strefie przetopionej.
Większa ilość nowo powstałych, twardych faz, występująca miejscami superdrobnokrystaliczna struktura oraz prawdopodobnie większe przesycenie roztworów stałych w strefie
przetopionej w przypadku próbek, dla których zastosowano
parametry pozwalające uzyskać wyższe szybkości chłodzenia, mogły spowodować wyższą średnią mikrotwardość strefy przetopionej o ok. 200 HV0,1 (rys. 4).
Czas trwania nagrzewania laserowego wpłynął również
na ilość rozpuszczonych kulek grafitu w strefie przetopionej.
W przypadku stref przetapianych, do których wytworzenia zastosowano dłuższe czasy obróbki, można było obserwować
mniejszą ilość kulek grafitu. Dłuższy czas obróbki laserowej
w tych przypadkach pozwolił na dyfuzję węgla z kulek do ciekłego stopu. Na większą zawartość węgla w osnowie strefy
przetopionej w przypadku dłuższego czasu obróbki wskazują
badania AES (rys. 5).

Rys. 5. Rozkład C, B i Fe w strefie przetopionej w żeliwie sferoidalnym w wartościach peak to peak [mm] dla wariantów obrabianych
laserowo z parametrami: a – P = 411 W, t = 1,25 s; b – P = 2010 W,
t = 0,25 s
Fig. 5. Distribution of C, B, and Fe in melted zone of nodular iron
in peak-to-peak values [mm] in laser-treated samples with following
parameters: a – P = 411 W, t = 1.25 s: b – P = 2010 W, t = 0.25 s
Rys. 7. Fragment struktury strefy przetopionej żeliwa sferoidalnego uzyskanej po borowaniu laserowym z parametrami obróbki:.
P = 411 W, t = 1,25 s; mikroskop optyczny, trawione nitalem
Fig. 7. Part of melted zone structure of nodular iron after laser boronizing with parameters: P = 411 W, t = 1.25 s; optical microscope,
etched with nitride acid

Rys. 6. Struktura strefy przetopionej żeliwa sferoidalnego uzyskana po borowaniu laserowym z parametrami obróbki: P = 411 W,.
t = 1,25 s; mikroskop skaningowy, trawione nitalem
Fig. 6. Part of melted zone structure of nodular iron after laser boronizing with parameters: P = 411 W, t = 1.25 s; scanning microscope,
etched with nitride acid

Rys. 8. Fragment struktury strefy przetopionej żeliwa sferoidalnego uzyskanej po borowaniu laserowym z parametrami obróbki:.
P = 2010 W, t = 0,25 s; mikroskop skaningowy, trawione nitalem
Fig. 8. Part of melted zone structure of nodular iron after laser boronizing with parameters: P = 2010 W, t = 0,25 s; scanning microscope,
etched with nitride acid
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Podsumowanie
Obróbka laserowa umożliwia kształtowanie tylko wybranych części elementów maszyn narażonych na wyjątkowo
trudne warunki pracy. Jest ona szczególnie przydatna wtedy, kiedy lokalna obróbka powierzchniowa jest nie tylko wystarczająca, ale i wymagana. Warto jest również dodać, iż
za pomocą skoncentrowanej wiązki laserowej można intensywnie nagrzewać powierzchnie o dowolnie skomplikowanym kształcie; możliwe jest precyzyjne sterowanie dawką
energii, zachowanie pierwotnych wymiarów elementów obrabianych, łatwa jest również automatyzacja procesu [25].
Poza możliwością tworzenia struktur nadających określone własności warstwom powierzchniowym elementów,
należy również wspomnieć o eliminacji w przypadku obróbki laserowej pewnych negatywnych aspektów, które
wiązane są z konwencjonalną obróbką cieplno-chemiczną,
np. czasochłonnością (kilkanaście godzin) i nieekologicznością (media aktywne).

Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy ich
wyników można stwierdzić, że obróbka laserowa umożliwia wprowadzanie boru w warstwy powierzchniowe obrabianego elementu. Dzięki takiej modyfikacji możliwe jest
uzyskanie drobnoziarnistej struktury o wysokim stopniu jej
ujednorodnienia, zawierającej borki żelaza. Po takiej obróbce nie występuje iglasta budowa warstwy charakterystyczna dla borowania dyfuzyjnego. Ponadto, przeprowadzone badania RTG nie wykazały występowania kruchego borku FeB. Obecność strefy przejściowej powinna zapewnić dobre połączenie strefy naborowanej z materiałem
rodzimym. Dzięki borowaniu laserowemu mikrotwardość
obrabianego elementu z żeliwa sferoidalnego można podwyższyć średnio ok. 5-krotnie. W związku z tym warstwy
wytworzone w ten sposób powinny charakteryzować się
zwiększoną odpornością na zużycie.
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Piotr Kohut

Metody wizyjne w robotyce (część II)
Vision methods in robotics (part II)
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono zastosowanie systemów wizyjnych w robotyce, dokonano ich klasyfikacji, omówiono
budowę oraz zadania systemów wizyjnych, zaprezentowano podstawowe przekształcenia cyfrowego przetwarzania obrazów.

The article presents the application of vision systems
in robotics as well as their classification, structure and functions along with fundamental transformations of digital
image processing.

Akwizycja obrazu

zmieniających się w sposób ciągły zostaje zamieniona na
macierz F(i,j) o M wierszach i N kolumnach, której elementy zawierają skwantowane poziomy jasności, a każdej takiej próbce przypisana jest wartość intensywności ze zbioru.
skwantowanych dyskretnych wartości funkcji intensywności,
reprezentowanych przez skończoną liczbę bitów.

Cyfrowe przetwarzanie obrazów (ang. digital image processing) definiowane jest jako wykonywanie serii operacji na
numerycznej reprezentacji obrazu obiektu w celu uzyskania
pożądanych rezultatów. Obraz cyfrowy modelowany jest
przez spróbkowaną przestrzennie oraz skwantowaną amplitudowo dwuwymiarową funkcję generowaną przez układ
optyczny [9].
Analogowy obraz rzutowany na płaszczyznę światłoczułą
przetwornika optoelektronicznego kamery reprezentowany
jest przez dwuwymiarową funkcję F (x, y), której argumenty x
i y opisują powierzchniowe współrzędne punktu obrazu, zaś
wartość funkcji określona jest przez poziom jasności obrazu.
Obrazy przetwarzane przez komputer charakteryzują dwa
komponenty:
iluminacja i(x,y) – wielkość promieniowania świetlnego źródła, padającego na scenę i(x,y)
odbicie r(x,y)
– ilość światła odbitego przez obiekty sceny
r(x,y)
Funkcja F(x,y) może być opisana jako:
		

f(x,y) = i(x,y)•r(x,y)

gdzie: 0 < i(x,y) < ∞;

(1)

0 < i(x,y) < 1

Zależność powyższa przedstawia, że odbicie r(x,y) dla
wartości 0 oznacza całkowitą absorpcję, zaś dla wartości 1
całkowite odbicie. Innym określeniem informującym o intensywności funkcji F(x,y) jest pojęcie: „stopnia szarości” (ang.
gray level), l, o współrzędnych (x,y):
rminimin = Lmin ≤ l ≤ rmaximax = Lmax

(2)

Przedział [Lmin, Lmax] określa skalę poziomu jasności..
W praktyce Lmin = 0, Lmax = L-1. Wartość l = 0 oznacza czerń,
natomiast l = L-1 biel w skali szarości.
W celu dokonania operacji numerycznych obraz rzeczywisty należy przedstawić w postaci skończonej liczby wartości
funkcji jasności. W związku z tym należy poddać go procesowi dyskretyzacji, składającemu się z procesów próbkowania
i kwantowania. W ten sposób funkcja F(x,y) o argumentach
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[

...
...
F(0,0)
F(0,0)
F(0,M-1)
...
F(1,0)
F(1,1)
...
F(1,M-1)
.
.
F(i, j) ≈
..
...
..
						
F(N-1,0)		
F(N-1,1) ...
F(N-1,M-1)

]

(3)

Każdy element macierzy (3) określany jest jako element
obrazu, pel lub piksel. Wartość funkcji luminancji obrazu
cyfrowego F(i,j) zawiera zbiór liczb całkowitych z przedziału.
[0, 2B -1], gdzie B równe np. 8 jest przyjętą liczbą bitów dla reprezentacji jednego punktu obrazu. Dla typowych systemów
wizyjnych stosowanych w automatyce górną granicą dokładności reprezentacji punktów obrazowych jest 256 poziomów
szarości na jeden punkt (8 bitów/piksel). Najczęściej spotykane rozdzielczości stosowane w systemach czasu rzeczywistego mieszczą się w zakresie od 128x128 do 1024x1024
pikseli w obrazie. Specjalizowane systemy korzystają z jednej ustalonej rozdzielczości, zaś uniwersalne umożliwiają
analizę obrazów o dowolnej rozdzielczości. Typowe rozdzielczości poziomu szarości reprezentowane są od 8 do 16 bitów
na piksel.

Przekształcenia punktowe
Operacje punktowe wykorzystywane są głównie do poprawy kontrastu oraz jakości obrazu. Poprawę kontrastu
obrazu można zrealizować za pomocą funkcji liniowych lub
nieliniowych, które odwzorowują dany zbór wartości poziomów szarości w inny. Funkcje liniowe mogą być zamodelowane równaniem prostej: y = m•x + b, co oznacza że współczynnik jej nachylenia będzie decydował o rozciąganiu bądź
kompresji wartości poziomów szarości. Modyfikacja wartości
poziomów szarości odbywać się może również za pomocą
funkcji nieliniowych. Zastosowanie funkcji pierwiastkowej lub
logarytmicznej ma na celu podwyższenie kontrastu obrazu.
w obszarze małych wartości.
Funkcja logarytmiczna: F’(i,j) = ln–
(F(i,j)+1)
Funkcja pierwiastkowa: F’(i,j) = √F(i,j)   
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W efekcie uzyskuje się rozjaśnienie obrazu z silnym różnicowaniem najjaśniejszych partii. Przekształcenia jednopunktowe (operacje anamorficzne) wykonywane są zwykle
z zastosowaniem tablicy LUT (ang. look-up-table), wykorzystującej z góry przygotowane tablice korekcji. Najprostszymi operacjami są: utworzenie negatywu, rozjaśnienie lub
zaciemniene wybranych punktów obrazu. Przekształcenie
„look-up-table” nie zmienia geometrii obrazu [10]. Jednym.
z przykładów zastosowania tego przekształcenia jest normalizacja obrazu, która jest często wykonywana jako pierwsza
operacja po przetworzeniu obrazu analogowego na postać
cyfrową. Przekodowanie „look-up-table” może być również
zastosowane do wyrównywania histogramu. Histogram określa liczbę pikseli o jasności i występującej na obrazie. Celem
równoważenia histogramu jest poprawa kontrastu obrazu. Dla
obrazu o N punktach zapisanych za pomocą M stopni szarości średnio przypada N/M punktów na każdy poziom szarości.
Dążenie do takiego średniego rozkładu szarości obrazu poprawia jego ostrość. W efekcie obraz staje się bardziej wyrazisty
i czytelny kosztem utraty części informacji o rzadko występujących poziomach szarości. Analiza histogramu stanowi krok
do ilościowych oszacowań dotyczących struktury i zawartości
obrazu. Może być zastosowana do stwierdzenia efektywności
wykorzystania poziomów kwantowania przetwornika analogowo-cyfrowego. Inne, bardzo częste zastosowanie analizy
histogramu to proces segmentacji obrazu, w którym kluczowe znaczenie ma wybór progów – wartości poziomów szarości wykorzystywanych do binaryzacji obrazu, prowadzących.
w efekcie do „wydobycia” poszczególnych obiektów obrazu.
Progowanie (binaryzacja)
Binaryzacja dotyczy jednego z największych problemów
występujących w układach wizyjnych, mianowicie identyfikacji
obiektów sceny. Ta operacja, która wydaje się tak naturalna.
i banalna dla człowieka, jest niezwykle skomplikowana i trudna dla komputera. Z operacją progowania związane jest radykalne zmniejszenie informacji zawartej w obrazie, ponieważ
podczas jej realizacji dokonywana jest zamiana obrazu o wielu
stopniach szarości na obraz, którego piksele mają wyłącznie
wartość 0 lub 1. Za pomocą binaryzacji system realizuje jeden
z końcowych etapów każdej ilościowej analizy obrazu, gdyż
tylko na obrazach binarnych może dokonać podstawowych
pomiarów, analiz oraz modyfikacji kształtów obiektów. Wynikiem przeprowadzenia operacji progowania jest podział obrazu na regiony, co z kolei stanowi etap poprzedzający analizę
obrazu. Wykorzystując odpowiednią segmentację skali szarości obrazu, można uzyskać obraz binarny. W kontekście binaryzacji układów wizyjnych pojęcia segmentacji i progowania
są synonimami. Podczas binaryzacji obrazu kluczową sprawą
jest wybór odpowiedniego progu binaryzacji, T. Najczęściej.
w celu znalezienia właściwej wartości T wykonuje się histogram. Przyjmując dwugarbną krzywą jako dość często spotykany kształt histogramu, wyróżnić można skupiska pikseli
o niskich i wysokich poziomach jasności. W takim przypadku
wartość progu T należy tak ustalić, by przypadała na środek
doliny, tj. między dwoma szczytami. Najczęściej wykorzystuje
się następujące metody binaryzacji: z progiem dolnym, górnym, wielokryterialnym [8]. Progowanie rozpatrywane jako
operacja dokonująca testowania wartości poziomu szarości
funkcji f(x,y) może zostać zaliczona do jednej z trzech kategorii: progowanie globalne, lokalne oraz dynamiczne [11].

Przekształcenia lokalne
Podstawowym celem przekształceń lokalnych jest zastosowanie technik uwydatniania lub retuszowania wartości
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poziomów szarości sąsiadujących pikseli. Istnieje wiele podziałów przekształceń kontekstowych w zależności od wybranej kategorii klasyfikacji. Ogólnie przekształcenia te można podzielić na operacje związane z usuwaniem szumu, czyli
operacje wygładzające, oraz operacje uwydatniające lub
wyostrzające. Te pierwsze mają tendencję do „całkowania”
obrazu, natomiast drugie do jego „różniczkowania”. Pomocną operacją w implementowaniu funkcji realizujących przekształcenia liniowe jest operacja konwolucji. Umożliwia ona
zrealizowanie m.in. filtracji dolnoprzepustowych i górnoprzepustowych na obrazie, wygładzanie i wyostrzanie obrazu, detekcję krawędzi obiektów analizowanego obrazu. Operację
konwolucji zdefiniować można jako operator przekształcenia
obrazu w obraz, przyjmujący jako argumenty dany punkt
obrazu oraz jego otoczenie. W komputerowej analizie obraz
jest funkcją dwuwymiarową i dyskretną [10].
Z uwagi na przyjętą organizację obrazu (kwadratowe
piksele) typowe otoczenia dla operacji kontekstowych (tzw.
maski) mają kształt okna kwadratowego. Rozmiary okien wahają się od 3x3 do 7x7 (rzadziej 9x9) pikseli w zależności od
rozmiaru obrazu i wymaganego rezultatu operacji. Ogólnie
można powiedzieć, że im większy rozmiar okna, tym bardziej
radykalne działanie filtru. W praktyce okno o rozmiarze 3x3
jest zupełnie wystarczające. Zwiększenie rozmiaru maski
daje większy kontekst, jednakże liczba wymaganych mnożeń
i sumowań rośnie z kwadratem rozmiaru maski. Dodatkową
wadą jest zmniejszenie rozmiaru obrazu wynikowego o n-1
linii i tyleż kolumn, gdzie n jest rozmiarem okna konwolucji.
Filtry dolnoprzepustowe
Do usuwania zakłóceń z obrazu wykorzystuje się filtry dolnoprzepustowe. Prostym filtrem dolnoprzepustowym jest filtr
uśredniający. Usuwa drobne zakłócenia z obrazu: usuwane
są pojedyncze czarne punkty na jasnym tle lub jasne plamki
na tle ciemnym, wygładzane są drobne zawirowania krawędzi obiektów, usuwane mogą być efekty falowania jasności itp. Niekorzystnym działaniem filtru jest pewne rozmycie
konturów obiektów i pogorszenie możliwości rozpoznania ich
kształtów. W celu zmniejszenia negatywnych skutków filtracji
uśredniającej stosuje się filtry uśredniające wartości pikseli
w sposób ważony. Dla zachowania przedziału zmienności
poziomu szarości obrazu należy każdorazowo zastosować
współczynniki skalujące, sprowadzające wynik konwolucji
do pierwotnego przedziału zmienności. Zwiększenie zakresu
kontekstu (rozmiaru maski) powoduje znacznie skuteczniejsze działanie filtru kosztem większej „erozji” obrazu.
Filtry górnoprzepustowe
Celem filtrów górnoprzepustowych jest wyostrzanie obrazu, czyli uwypuklenie krawędzi obiektów a także, zaakcentowanie oraz podkreślenie konturów obiektów na obrazie. Filtry
górnoprzepustowe reagują na szybkie zmiany jasności. Dlatego są czułe na takie elementy obrazu jak kontury, krawędzie
czy fakturę. Realizuje się je najczęściej za pomocą metod numerycznych aproksymujących pochodną. Do realizacji filtracji
stosowane są najczęściej operatory (maski) Sobela, Prewitta
i Robertsa. Uzyskane wyniki scala się za pomocą par masek
kierunkowych, z wykorzystaniem operatora sumy, koniunkcji
lub dodawania wektorowego. Dzięki takiemu złożeniu uzyskany wynik jest wrażliwy na kierunek i orientację krawędzi.
Druga pochodna reprezentowana jest za pomocą laplasjanu, który znajduje szerokie zastosowanie w przetwarzaniu obrazów ze względu na to, że zachowuje znak różnicy
intensywności (znak krawędzi). Laplasjan jest symetryczny
względem obrotu oraz jest operatorem liniowym.
Podsumowując, zasadniczą różnicą pomiędzy gradientem a laplasjanem jest to, że gradient realizując pierwszą
pochodną wrażliwy jest tylko na intensywność zmian rozkła-

du jasności w obrazie, w związku z tym służy wyłącznie do
detekcji krawędzi. Laplasjan podaje dodatkową informację.
o położeniu piksela względem krawędzi. Mianowicie, czy piksel leży po jaśniejszej, czy po ciemniejszej stronie krawędzi.
Filtry nieliniowe
Zasada filtracji w przypadku filtrów nieliniowych polega
na zmianie wartości poszczególnych pikseli na wartości wybrane według określonej reguły (spośród otoczenia każdego
rozważanego piksela). Wybrana wartość punktu obrazu po
przekształceniu jest jedną z wartości obecnych już w obrazie,
ponieważ wybrana została z jego sąsiedztwa. W odróżnieniu od filtrów dolnoprzepustowych, uśredniających wartości
rozważanego sąsiedztwa piksela, filtry nieliniowe nie wprowadzają nowych wartości pikseli, co niejednokrotnie jest
przyczyną rozmazywania krawędzi i pogorszenia czytelności
obrazu. Najczęściej spotykanym filtrem nieliniowym jest filtr
wykorzystujący medianę, czyli wartość środkową w uporządkowanym rosnąco ciągu wartości jasności pikseli z rozważanego otoczenia piksela. Jest on szczególnie przydatny do eliminacji szumów. Dwie podstawowe zalety tego filtru można
określić następująco:
– zachowuje ostrość krawędzi, ponieważ do obrazu wynikowego nie wprowadza się nowych wartości;
– jest filtrem „mocnym”, gdyż kilka wartości znacznie odbiegających od wartości pikseli analizowanego obrazu oraz
lokalne szumy nie wpływają na uzyskany obraz wynikowy.
Wadą filtru środkowego jest długi czas obliczeń oraz erozja obrazu dla okien (masek) o dużych rozmiarach. W praktyce nie stosuje się większego otoczenia punktu obrazu niż
5x5 lub 7x7.
Na podobnej zasadzie oparte są dwa inne filtry: minimalny i maksymalny. Wynikiem ich działania są wartości odpowiadające kolejno minimum albo maksimum z lokalnego otoczenia punktu obrazu.
Filtracja morfologiczna (filtry nieliniowe)
Podstawową koncepcją morfologii matematycznej, wywodzącej się z geometrii całkowej i obliczeń prawdopodobieństw geometrycznych jest to, że istnienie struktury
geometrycznej nie jest zjawiskiem całkowicie obiektywnym
[12]. Struktura ta może ujawnić się jedynie w wyniku współoddziaływania obiektu badanego oraz narzędzi badawczych
zwanych elementami strukturującymi (strukturalnymi), które modyfikują kształt obiektu, ujawniając jednocześnie jego
strukturę. W przypadku obrazu binarnego element strukturalny jest pewnym wycinkiem obrazu z wyróżnionym jednym
punktem, określanym jako punkt centralny, czyli jest pewnym
podzbiorem obrazu.
Przekształcenia morfologiczne dzięki odpowiednio kombinowanym zestawom pozwalają na wykonywanie najbardziej złożonych operacji w zakresie analizy kształtu obiektów
i ich wzajemnego położenia. Istotną różnicą między operacjami morfologicznymi a operacjami punktowymi i lokalnymi
jest to, że przekształcenia morfologiczne dokonują zmian
punktów obrazu wówczas, gdy otoczenie punktu zgodne
jest z elementem strukturalnym. Oznacza to, że zmiana
punktów następuje w momencie sprawdzenia wartości wyrażenia logicznego. Natomiast operacje punktowe transformują każdy punkt obrazu w taki sam sposób, bez względu
na jego sąsiedztwo, zaś operacje lokalne uzależniają wynik
od otoczenia danego punktu i przekształcenie wykonywane
jest zawsze, nawet jeżeli wartość obrazu w danym punkcie
nie ulegnie zmianie. Przekształcenia morfologiczne stanowią
obszerną grupę operacji przydatnych podczas przetwarzania.
i analizy obrazu. Podstawowymi operacjami morfologicznymi
są: erozja i dylatacja.

Erozję („pomniejszanie”) można zinterpretować jako filtr
minimalny, który każdemu punktowi przypisuje minimum.
z wartości pikseli w jego otoczeniu. Podstawowe własności
erozji:
– usuwa odizolowane punkty, drobne wyróżnione obszary
oraz wąskie wypustki (półwyspy);
– wygładza brzegi figury, zmniejszając jej powierzchnię;
– w niektórych przypadkach prowadzi do podziału figury na
kilka mniejszych, co znajduje zastosowanie w procesie
podziału sklejonych obiektów przed ich segmentacją;
– wykonuje addytywność przekształcenia, co pozwala na
jego prostą implementację w systemach komputerowych.
Dylatacja („powiększanie”) jest przekształceniem odwrotnym do erozji, jest negatywem erozji negatywu obrazu. Podobnie jak w przypadku erozji, dylatację można zdefiniować
jako filtr maksymalny. Przeciwne do erozji są również własności dylatacji:
– zamykanie małych otworów i wąskich zatok;
– zwiększanie powierzchni figury, co czasami prowadzi do
sklejania sąsiadujących obszarów;
– addytywność przekształcenia oraz możliwość wpływu na
wynik poprzez odpowiedni dobór elementów strukturalnych.
Przekształcenia erozji i dylatacji są bardzo często wykorzystywane do filtracji obrazów. Jeśli natura występujących
szumów (zakłóceń) jest znana, wówczas właściwie dobrany
kształt elementu strukturalnego oraz odpowiednia kolejność
tych przekształceń może być użyta do ich usunięcia. Taka
realizacja filtracji wpływa na kształt obiektów w obrazie. Istotną wadą operacji erozji i dylatacji jest zmiana powierzchni
przekształcanych obszarów (erozja zmniejsza, dylatacja
zwiększa). W celu eliminacji wspomnianej wady wprowadzono nowe przekształcenie będące złożeniem erozji i dylatacji.
Operację erozji, po której następuje dylatacja, nazwano otwarciem: erozja + dylatacja = otwarcie, natomiast odwrotną
kolejność przekształceń, tzn. dylatację, po której następuje
erozja, zdefiniowano jako zamknięcie: dylatacja + erozja =
zamknięcie.
Przekształcenia te pozwalają na wygładzenie brzegów
przy równoczesnym zachowaniu wielkości figury. Otwarcie.
i zamknięcie są niezmienne względem siebie. Oznacza to, że
powtórne wykonanie tego samego przekształcenia nie wprowadza żadnych zmian. Stanowi to istotną różnicę od erozji.
i dylatacji, które są addytywne. W przypadku obrazów binarnych przekształcenia otwarcia i zamknięcia wykazują następujące właściwości:
– otwarcie usuwa drobne obiekty i drobne szczegóły (półwyspy, wypustki), nie zmieniając wielkości zasadniczej
części figury, może też rozłączyć niektóre obiekty z przewężeniami;
– zamknięcie wypełnia wąskie wcięcia i zatoki oraz drobne
otwory wewnątrz figury, nie zmieniając wielkości zasadniczej części figury, może też połączyć niektóre obiekty
leżące blisko siebie;
– obydwie operacje nie zmieniają kształtów ani wymiarów
dużych obiektów o wyrównanym gładkim brzegu.
Przekształcenia otwarcia i zamknięcia mogą być również
wykorzystane do wyszukiwania lokalnych minimów oraz
ekstremów. Lokalne maksima wyszukuje się, odejmując
od wyniku otwarcia obraz źródłowy i następnie binaryzując obraz z dolnym progiem otrzymanej różnicy. Podobnie
postępuje się podczas wyszukiwania lokalnych minimów,.
z tym że pierwszą operacją jest zamknięcie. Efektywność
tych operacji jest uzależniona od wielkości otwarcia, zamknięcia oraz ustalonego progu binaryzacji. Rezultat tych
operacji podobny jest do operatorów wykrywających krawę-
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dzie (np. laplasjana).
Operacje morfologiczne stanowią obszerną grupę przekształceń, a zmiana kształtu elementów strukturalnych obdarza je wielkimi możliwościami w zakresie przetwarzania i analizy obrazu. Celem zaprezentowania ich możliwości omówiono
dwie operacje morfologiczne: ścienianie i szkieletyzację.
Figura uzyskana po przekształceniu ścieniania mieści się
we wnętrzu figury wyjściowej. Istotne znaczenie ma obracanie elementu strukturalnego o 900 pomiędzy kolejnymi obiegami tej operacji. Pocienianie linii jest często stosowane po
etapie segmentacji obrazu. Szkielet figury definiowany jest
jako zbiór wszystkich jej punktów jednakowo odległych od
co najmniej dwóch różnych punktów leżących na jej brzegu.
Szkielet figury informuje o jej topologicznych własnościach.
Szkieletyzacja jest przekształceniem polegającym na wyodrębnieniu szkieletów figur w analizowanym obrazie. Pozwala
na określenie orientacji długich cząstek oraz ich klasyfikację
na podstawie kształtu. Przekształcenia morfologiczne obejmują szereg różnych operacji wykorzystywanych do przetwarzania i analizy obrazów. Szerokie możliwości zastosowań.
w tej dziedzinie, z uwagi na nieliniowość i interpretację struktury geometrycznej analizowanych obiektów, potwierdzają
ich użyteczność. Filtry morfologiczne umożliwiają skuteczne
usuwanie szumów z obrazu, jak również mogą być użyte do
wykrywania krawędzi, ekstrakcji cech oraz kompresji obrazu. Operacje morfologiczne zostały omówione w pracach [8],
[12], [13], [14]. Z uwagi na swoje zalety oraz krótszy czas
przetwarzania w porównaniu z innymi przekształceniami lokalnymi operacje morfologiczne są powszechnie stosowane
w systemach wizyjnych czasu rzeczywistego.
Przedstawione powyżej metody wstępnego przetwarzania wykonywane są w celu polepszenie jakości obrazu, wydobycia obiektu z tła za pomocą technik binaryzacji, detekcji
krawędzi, ustalenia poziomów szarości pikseli należących do
interesującego nas obiektu na podstawie histogramu itp. Generalnie ich zadaniem jest eliminacja zakłóceń oraz zaakcentowanie i uwydatnienie elementów obrazu istotnych z punktu
widzenia analizy obrazu.

Analiza obrazu
Analiza obrazu może być zdefiniowana jako jedna.
z dziedzin widzenia komputerowego zorientowana w kierunku interpretacji treści danych obrazowych [15]. Istota analizy
obrazu polega na znalezieniu takiego opisu obrazu, który w
skróconej formie informuje o wszystkich istotnych cechach
obiektów stanowiących jego treść. Proces ten obejmuje [4]:
– segmentację – wydzielenie obiektów obrazu z tła,
– ekstrakcję cech – pole powierzchni, środek ciężkości itp.,
– określenie lokalizacji obiektu.
Należy nadmienić, że etapowi analizy obrazu towarzyszy
drastyczne zmniejszenie informacji wizyjnych, ponieważ w jej
wyniku, zamiast obrazu cyfrowego o często milionowych ilościach bajtów, otrzymuje się kilkadziesiąt lub kilkaset bajtów
reprezentujących wartości uzyskanych parametrów niosących informacje o przetwarzanych obiektach obrazu. Oznacza to, że rezultatem analizy obrazu nie jest obraz cyfrowy,
jak po etapie wstępnego przetwarzania obrazu, lecz jego
symboliczny i ilościowy opis w postaci cech wyróżnionych
obiektów. Wybór cech jest subiektywną decyzją podejmowaną przez projektanta systemu wizyjnego, zależną od zadań,
jakie ten system powinien realizować.
Techniki segmentacji obrazu
Segmentacja jest czynnością łączącą etap wstępnego
przetwarzania obrazu z algorytmami analizy obrazu. Istotą

34

Przegląd spawalnictwa 1/2009

procesu segmentacji jest wydobycie poszczególnych obiektów obrazu wchodzących w jego skład. Polega to na podziale
obrazu na jednorodne niezachodzące na siebie obszary (regiony) odpowiadające poszczególnym widocznym obiektom.
Formalnie segmentację można zdefiniować [16] jako metodę
podziału obrazu f(x,y) na regiony R1, ..., Rk, takie że każdy.
z nich może być rozpatrywany jako obiekt. Region definiowany jest jako podzbiór obrazu.
Wyróżnić można dwa podstawowe cele segmentacji [17].
Pierwszym jest dekompozycja obrazu na części celem dalszej analizy. W tym przypadku środowisko może być wystarczająco dobrze kontrolowane, tak aby proces segmentacji
pewnie ekstrahował tylko te części obrazu, które są konieczne do dalszej analizy. Drugi cel procesu segmentacji polega
na wykonywaniu zmian reprezentacji obrazu. Piksele obrazu
muszą zostać zorganizowane w jednostki wyższego poziomu, które są albo bardziej znaczące, albo bardziej wydajne
do dalszej analizy, albo też muszą spełniać obydwa wymagania jednocześnie. Generalnie, segmentacja może być realizowana jako proces przypisywania pikseli do obiektów, albo jako
wyszukiwanie krawędzi między obiektami (lub między obiektami i tłem). Biorąc pod uwagę pierwszą kategorię, wyróżnia się
dwie techniki segmentacji zorientowanej regionowo [4], [18],:
– segmentacja przez rozrost obszaru (ang. region growing),
– segmentacja przez podział i scalanie obszaru (ang. region splitting&merging).
W aplikacjach widzenia maszynowego czynnością poprzedzającą proces segmentacji jest filtracja obrazu oraz
analiza histogramowa, dokonywana w celu binaryzacji obrazu. Analiza histogramowa określa przedziały wartości funkcji
intensywności – progi, według których wykonywana będzie
klasyfikacja każdego elementu obrazu i w zależności od metody segmentacji tworzone będą obszary (regiony) odpowiadające obiektom analizowanego obrazu.
Segmentacja przez rozrost obszaru polega na grupowaniu
pikseli w oparciu o test jednorodności jego sąsiedztwa. Sąsiadujące piksele są grupowane, jeśli ich wartości mieszczą
się w przyjętym zakresie. Proces rozpoczyna się od wybrania
wyróżnionego elementu obrazu i określeniu, czy sąsiadujące
piksele należą do tego samego obszaru; jeśli tak, to są one
agregowane (rozrost jest kontynuowany) do momentu, kiedy
już więcej pikseli nie może być dołączonych do obszaru.
Drugą wyróżnioną techniką segmentacji jest segmentacja
przez podział obszaru. W przypadku tej techniki obraz kolejno dzielony jest na coraz mniejsze obszary, w których piksele
mają odpowiednią własność. Obraz dzielony jest na mniejsze obszary tak długo, dopóki wszystkie piksele w każdym.
z utworzonych obszarów nie spełnią przyjętego predykatu. Po
zakończeniu procesu podziału obrazu, stykające się obszary spełniające wymagania przyjętego kryterium są scalane.
w coraz większe nowe regiony. Proces scalania połączonych
obszarów kontynuowany jest do momentu, kiedy już dalsze
łączenie staje się niemożliwe. Metoda polegająca wpierw na
podziale obrazu na mniejsze obszary, a następnie na łączeniu obszarów stykających się, nazywana jest segmentacją
przez podział i scalanie.
Odmiennym rodzajem segmentacji jest segmentacja metodą wykrywania krawędzi. Poprzednie sposoby realizacji segmentacji bazowały na podziale obrazu na zbiory punktów wewnętrznych i zewnętrznych. W tej metodzie w celu wyszukania
krawędzi między obszarami wyznacza się amplitudę operatora
gradientu. Następnie na gradiencie wykonywana jest operacja
progowania. Celem kolejnego etapu jest dokonanie połączeń
między pikselami, które zostały zakwalifikowane jako krawędzie obszarów. Połączone piksele muszą formułować krzywą
zamkniętą. Często spotykaną metodą jest rozpatrywanie róż-

nic między dwoma grupami elementów. Metody segmentacji
oparte na technikach wykrywania krawędzi są bardzo czułe na
zakłócenia i mają tendencję do ich uwydatniania. Niewątpliwą
zaletą segmentacji zorientowanej regionowo jest zapewnienie ciągłości krawędzi w porównaniu z detektorami krawędzi,
które nie dają takich gwarancji. Uzyskanie zamkniętych granic
obszarów wykorzystywane jest przez procesy dokonujące rozpoznawania obrazów (wizja wysokiego poziomu).
Wydobycie cech
Wydobycie cech jest następnym etapem po procesie segmentacji obrazu. W tej fazie dokonywany jest pomiar obiektów tworzących treść obrazu. Pomiar jest wartością pewnej
ilościowej własności obiektu. Generalnie cecha obrazu może
być zdefiniowana jako dowolna mierzalna zależność zachodząca w obrazie [19].
W wyniku procesu wydobycia cech obrazu uzyskuje się
zbiór cech opisujący określone własności obiektu. Ta drastyczna redukcja ilości informacji obrazowej (w porównaniu.
z obrazem źródłowym) reprezentuje niezbędne dane konieczne do etapu rozpoznawania obiektów (wizja wysokiego
poziomu). Pozwala również na wyodrębnienie dwóch kategorii obiektów: obiektów znanych lub nieznanych. W tej fazie
tworzona jest n-wymiarowa przestrzeń, w której umieszczone są wszystkie możliwe wektory cech. Zadaniem fazy klasyfikacji jest podjęcie decyzji, do której grupy należy każdy.
z wyróżnionych obiektów. Każdy obiekt przypisany jest do
jednej z kilku wcześniej zdefiniowanych klas reprezentujących wszystkie możliwe typy obiektów. Powszechnie stosowane techniki rozpoznawania obrazów oparte są na wykorzystaniu sieci neuronowych, metod rozmytych oraz metod
odległościowych. Wnioskowanie może również zostać wykonane już na podstawie uzyskanych cech [20].
Pomiar obiektów stanowiących treść obrazu może się odbywać za pośrednictwem metod momentowych oraz współczynników kształtu. Współczynniki kształtu generalnie informują o rozmiarze obiektu, są mało wrażliwe na powiększenie,
dużą wrażliwość wykazują na orientację obiektów. Natomiast
momenty geometryczne są niewrażliwe na zmiany kształtów, zawierają dane dotyczące położenia i orientacji obiektów wyróżnionych w procesie segmentacji [4], [19], [21], [22].
Uzyskane dane mogą być wykorzystane do układów sterowania lub jako dane decyzyjne dla układów rozpoznających i
samouczących się. Powszechnie stosowane jest połączenie
tych metod, pomimo opinii, że wykorzystanie metod momentowych, charakteryzujących się szybkimi algorytmami obliczeń, daje lepsze rezultaty w porównaniu ze współczynnikami
kształtu.
Współczynniki cieszą się powszechną popularnością
wśród konstruktorów systemów wizyjnych. Niewątpliwą ich
zaletą jest fakt, że mogą być wykorzystane do identyfikacji
obiektów [4], co pozwala na ominięcie złożonych algorytmów
rozpoznawania obrazów. Opis wszystkich współczynników
oraz metody ich wyznaczania i zastosowań przedstawiono.
w pracach [4], [23], [24].
Omówione techniki przetwarzania obrazów oraz ich analizy są charakterystyczne dla dwuwymiarowych systemów
wizyjnych. Natomiast trójwymiarowe bezdotykowe metody
optyczne operujące na danych wizyjnych mogą zostać podzielone na dwie kategorie systemów: aktywne oraz pasywne. Pierwsze w celu pomiaru głębi wykorzystują dodatkowe
urządzenia (np. lasery, projektory LCD) do generowania odpowiednio uformowanego światła (np. w postaci regularnej
kraty), drugie zaś dokonują pomiaru głębi na podstawie dostarczonych sekwencji obrazów z jednej lub więcej kamer.
Techniki pasywne do realizacji pomiaru kształtu przedmiotu
wymagają jedynie światła już istniejącego w badanej scenie.

Zaletą metod aktywnych jest ich bardzo duża dokładność,
wadą zaś bardzo duży koszt. Oprócz tego metody te są zupełnie nieczułe na zróżnicowania tekstury w scenie. Wiele
systemów stanowi kombinację pasywnych urządzeń obrazujących (jedna lub więcej kamer) oraz aktywnych urządzeń
(lasery/projektory LCD) skalibrowanych wzajemnie.

Wybrane przykłady zastosowań
systemów wizyjnych w robotyce
Połączenie technik wizyjnych z robotem to zaopatrzenie
go w złożony mechanizm sensora umożliwiającego inteligentną odpowiedź maszyny na zdarzenia występujące w otaczającym go środowisku. Wykorzystanie systemów wizyjnych
oraz innych sensorów wywołane jest przez ciągłą potrzebę
zwiększenia elastyczności oraz zakresu aplikacji robotyki.
Chociaż czujniki odległości, dotykowe, siły odgrywają znaczącą rolę w udoskonalaniu osiągów robotów przemysłowych, to
jednak techniki wizyjne uznawane są ciągle za jego najbardziej wydajne i wyróżniające się największym potencjałem
sensory. Widzenie robotów to proces wydobycia, identyfikacji
i interpretacji informacji pozyskanych z obrazów trójwymiarowej sceny. Dwu- oraz trójwymiarowy system wizyjny robota
należy do standardowych bezdotykowych systemów pomiarowych do lokalizacji obiektów i ich identyfikacji. Dostarcza
rzeczywistych informacji o położeniu i orientacji oraz zmianach położenia dowolnych części. Podstawową korzyścią
systemów wizyjnych robotów jest ich zdolność „inteligentnej”
lokalizacji i rozpoznawania części w przestrzeni trójwymiarowej za pomocą jednej lub większej liczby kamer. Kamery
mogą być stacjonarne, np. zamontowane na stałe nad stanowiskiem roboczym, lub mobilne, jako ruchome systemy
śledzące lub umieszczone na ramieniu robota. W związku
z tym kluczowym elementem staje się kalibracja systemu
wizyjnego z robotem. Dlatego wyróżnia się dwa rodzaje systemów wizyjnych: dedykowanych dla danego typu robota
oraz ogólnego przeznaczenia. W przypadku tych ostatnich
inteligentna kamera wyznacza położenie części, a następnie
podaje instrukcje do ramienia robota, który pobiera zlokalizowany obiekt. Natomiast w systemach dedykowanych sterownik robota dokonuje kalibracji systemu wizyjnego oraz robota
w jednym wspólnym układzie współrzędnych. Co oznacza,
że lokalizacja części jest określona również w tej samej przestrzeni co programowanie robota. Jest to najlepszy sposób
kalibracji systemu wizyjnego i robota.
Najczęstsze obszary zastosowań systemów wizyjnych.
w działach związanych z przemysłem dotyczą: 69% Inspekcja, weryfikacja produktów; 68% Produkcja (procesy dyskretne); 62% Produkcja (procesy ciągłe); 61% Pomiary geometryczne; 57% Systemy pakujące; 52% Rozpoznawanie
znaków; 49% Zliczanie produktów; 40% Robotyka; 38% Kontrola ruchu; 33% Diagnostyka, testowanie, utrzymanie ruchu;
22% Sprzęt drukujący, procesy sieciowe Web; 20% Sterowanie maszyn, sprzęt CNC; 20% Kontrola, dozór i akwizycja
danych; 12% Ciągłe przetwarzanie produktów; 12% Sprzęt
do przenoszenia produktów lub elementów (windy, dźwigi,
wyciągarki); 3% Inne (Źródło: Badania Control Engineering
oraz Reed Corporate Research i ankieta APA).
Z przedstawionego zestawienia wynika, że systemy wizyjne w przemyśle najczęściej znajdują zastosowanie w weryfikacji i kontroli jakości wykonania produktów. Jak też przy
pomiarach cech obiektów: określaniu wymiarów, położenia
i orientacji, uporządkowania części, dozorze itp., zliczaniu
produktów i rozpoznawaniu znaków. Znaczne zastosowanie
znajdują w paletyzacji i pakowaniu, w robotyce oraz syste-
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mach sterowania i kontroli ruchu. Użycie systemów wizyjnych
umożliwia wykrycie wad produktów już w początkowym etapie
ich wytwarzania, a identyfikacja przyczyn pozwala na bieżąco eliminować wyroby wadliwe. Prowadzi to do ograniczenia
strat i zwrotu nakładów poniesionych na wdrożenie systemu.
W tradycyjnej dziedzinie przemysłu zrobotyzowanego
dominują aplikacje z tzw. grup trzy D (ang.: dull, dirty, dangerous: nudny, brudny, niebezpieczny) oraz 3 H (ang.: hot,
heavy, hazardous; gorący, ciężki, ryzykowny) wpływające na
wzrost wydajności i jakości, a redukujące koszty przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu ergonomii i bezpieczeństwa
pracowników. Z dostępnych dla robotyki czujników, systemy
wizyjne oferują największy zasób informacji w celu automatyzacji wyżej wymienionych procesów. Aplikacje, w których
systemy wizyjne i roboty mogą pomyślnie współpracować,
obejmują: przenoszenie materiałów, spawanie, operacje
obróbki skrawaniem, czynności lakiernicze, automatyczny
montaż części, kontrolę jakości i identyfikację części. Systemy wizyjne w robotyce są stosowane począwszy od przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, hutniczego, aż po przemysł
spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny czy włókienniczy.
W zależności od wymagań aplikacji w robotyce typowe
użycie systemów wizyjnych [4, 5, 17, 21] ma na celu lokalizację analizowanych obiektów w przestrzeni dwu- lub trójwymiarowej. Wyposażony w „inteligencję” robot podejmuje
obiekt i przenosi go na inne stanowiska robocze maszyn lub
urządzeń. Obiekty mogą być umieszczane w przestrzeni roboczej losowo lub dokładnie pozycjonowane, umieszczane
na stosach, w rurach, otworach, skrzyniach, na paletach,
przenośnikach itp. Zrobotyzowane stanowiska wyposażone
w systemy wizyjne wykorzystują informacje o dwu- lub trójwymiarowej lokalizacji obiektów do dalszego przetwarzania.
Typowe zastosowania dwu- lub trójwymiarowych systemów wizyjnych robotów to: załadunek/rozładunek pras,
maszyn przetwórczych, stojaków, skrzyń, palet, kontenerów; montaż szyb, dachów, nadwozi, kokpitów; tankowanie
pojazdów stacjonarnych oraz w ruchu; montaż kół pojazdów
stacjonarnych oraz w ruchu; sortowanie elementów losowo
rozłożonych na podajniku taśmowym; pomiary cech obiektów
dwu- i trójwymiarowych oraz ich identyfikacja i klasyfikacja;
rozpoznawanie wzorców; kontrola ułożenia elementów na
płytce drukowanej (przed procesem lutowania) oraz kontrola
gotowego zespołu; trójwymiarowa rekonstrukcja analizowanych obiektów; monitorowanie kolizji; sterowanie robotów
frezujących, szlifujących, malujących, spawających, tnących
laserowo itp.; sterowanie systemami nadruku i etykietowania;
pozycjonowanie w systemach transportowych; sterowanie
urządzeniami pakującymi; sterowanie w aplikacjach spawania, klejenia, uszczelniania; sterowanie robotami nitującymi;
sterowanie dźwigami transportowymi; sterowanie procesami
kucia, tłoczenia; nawigacja i sterowanie maszynami i robotami rolniczymi itp. Złożone zadania towarzyszące robotom
mobilnym mogą być osiągnięte z dużym stopniem autonomii,
niezawodności wykonywanych operacji oraz interakcji z operatorem przy pomocy systemów wizyjnych. Umożliwiają one
dynamiczną eksplorację środowiska, nawigację, budowanie
mapy oraz wizyjne sterowanie różnymi układami śledzącymi.
Donajbardziej popularnych aplikacji w zrobotyzowanym przemyśle krajowym spośród wymienionych należą paletyzacja,
czynności manipulacyjne oraz spawanie.
Jedną z najwcześniejszych specyficznych aplikacji trójwymiarowych systemów wizyjnych było spawanie. Do określenia zakresu danych w osi Z (głębi) wykorzystano światło
strukturalne. W przypadku spawania zastosowanie systemów
wizyjnych podyktowane było wymaganiami bezpieczeństwa
przemysłu lotniczego. Obecnie systemy wizyjne dedykowane spawaniu są podstawą do pełnej automatyzacji stanowisk
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spawalniczych poprzez ich integrację ze zrobotyzowanymi
oraz w pełni elastycznymi systemami automatyki. Takie systemy nie wymagają ciągłego nadzoru oraz regulacji systemów sterowania, ponieważ dostosowane są do wysokich
wymagań jakości oraz wydajności produkcji.
Spawalnicze systemy wizyjne ogólnie bazują na gromadzeniu danych pozyskanych ze światła strukturalnego lub.
z lasera (czujnika odległości). W aktywnych metodach z użyciem oświetlenia strukturalnego do rzutowania pod znanym
kątem odpowiednio uformowanego światła np. w postaci pojedynczej lub wielu linii, kraty lub okręgów stosuje się diody
laserowe. Zasada triangulacji umożliwia określenie odległości
wzdłuż osi Z. W przypadku laserowych czujników odległości,
wiązka lasera przemiatając w czasie kolejne warstwy ściegów spoiny określa ich lokalizację w przestrzeni trójwymiarowej względem głowicy lasera. W obu przypadkach systemy
eliminują wszystkie długości fal skojarzone z procesem spawania za pomocą odpowiednio nastawianych filtrów. Po filtracji optycznej do analizy dostarczane jest światło o długości
fali odpowiadającej użytemu laserowi. Również zastosowany
obiektyw kamery o odpowiednio dobranej ogniskowej oraz
polu widzenia zawęża analizę do typu oraz rozmiaru spoiny.
Kooperacja systemów wizyjnych z robotami spawalniczymi zapewnia kompensację błędów pozycjonowania robota
podczas wykonywania czynności manipulacyjnych, mocowania części, narzędzi oraz przedmiotów obrabianych. Spawalnicze systemy wizyjne potrafią lokalizować spoinę, eliminując
niepewności pozycjonowania punktu startowego z dokładnością nawet poniżej 25 mikronów. Umożliwiają monitorowanie wybranych punktów wzdłuż szwu spoiny, jej szerokości
oraz głębokości w celu sterowania parametrami spawania.
Systemy wizyjne śledzące proces spawania w czasie rzeczywistym dostarczają informacji o położeniu kolejnych warstw
spoiny. W tym celu synchronicznie przemieszczają kamerę.
z palnikiem spawalniczym wzdłuż złącza spawanego. Umożliwia to nie tylko śledzenie złącza, ale również zapewnia,
że złącze jest właściwie wypełnione żądaną ilością przejść
palnika. Poprzez monitorowanie szerokości oraz głębokości
spoiny systemy te w czasie rzeczywistym dostarczają sygnały sprzężenia zwrotnego w celu kompensacji zmiennych
parametrów spawania, czy odchyłek wymiarowych wynikłych
z termicznych dystorsji towarzyszących procesowi spawania.
Prędkość spawania oraz predykcja odległości w trakcie śledzenia wykorzystywane są do wyznaczania pionowych oraz
poziomych odchyłek w celu utrzymania palnika wzdłuż ściegu. Niektóre z tych systemów pozwalają również na monitorowanie profilu ściegu spoiny oraz na wykrywanie defektów.
Ogólnie prędkość spawania z wykorzystaniem tych systemów
waha się w zakresie 3÷4 m/min, ale niektóre z nich umożliwiają uzyskanie prędkości spawania nawet do 25 m/min. Typowe dokładności pozycjonowania wynoszą 0,1 mm.
Wiele komercyjnych spawalniczych systemów wizyjnych
dedykowanych jest dostępnym robotom ABB, Adept, Comau,
Fanuc, KUKA, Motoman, Nachi itp. Z uwagi na różnorodność
spawalniczych systemów wizyjnych ich stosowanie dopasowane jest do specyficznych aplikacji. Np. niektóre są dopasowane do spawania materiałów cienkich, inne grubych,
niektóre do spawania rur grubościennych, a inne do przewodów rurowych. Niektóre lepsze są dla pewnych technologii
spawania, typu: MIG, TIG, SAW, plazma, laser itp. Rodzaj
technik przetwarzania i analizy obrazów ekstrakcji cech realizowanych przez system wizyjny może zależeć od typu.
i cechy złącza (jak krawędź arkusza blachy, szczelina, niedopasowanie, położenie pionowe lub poziome, orientacja itp.).
Stąd przed wyborem systemu wizyjnego zasadniczą rzeczą
jest zrozumienie wymagań aplikacji. Systemy do kontroli jakości złącza spawanego w trakcie jego tworzenia dokonują

weryfikacji geometrycznego profilu ściegu oraz identyfikują
pewne wady na podstawie kryteriów: niedopasowania/przestawienia szczeliny, szerokości ściegu, szerokości rowka,
wypukłości/wklęsłości, nachylenia spoiny, podtopienia, przegrzania, wklęśnięcie grani, wycieków itp.
Dla przykładu podano niektóre prace badawcze poświęcone automatyzacji procesu spawania z użyciem systemów
wizyjnych. W pracy [25] zaprezentowano inspekcyjny system wizyjny do automatycznego procesu spawania z wykorzystaniem lasera. Artykuł przedstawia metodę weryfikacji
szerokości ściegu oraz błędu spawania powierzchni w procesie automatycznego spawania opartą na technice aktywnej
triangulacji. Do eliminacji szumów z obrazu użyto filtru medianowego oraz binaryzacji dwuprogowej. Aplikacja systemu
wizyjnego w sterowaniu dynamiką zmian kształtu jeziorka
spawalniczego omówiona została w pracach [26], [27], zaś
w [28] sformułowano model sterowania z wizyjnym sprzężeniem w przód robotem z głowicą spawalniczą poprzez pozyskanie obrazu jeziorka spawalniczego w celu detekcji odstępu rowka między częściami spawanymi. Wykorzystanie
sygnału wizyjnego w pętli sprzężenia zwrotnego do pomiaru
szerokości jeziorka spawalniczego w czasie rzeczywistym.
z zastosowaniem korelacji obrazów zademonstrowano.
w pracy [29]. W efekcie osiągnięto poprawę jednorodności
i powtarzalności spoiny. Wprowadzenie metod umożliwiających poprawę zdolności adaptacyjnych oraz zwiększenie
odporności układów sterowania wizyjnego procesem spawania łukowego za pomocą robota Yaskawa UP6 omówiono.
w pracy [30]. Autorzy skupili się na dwóch zagadnieniach: algorytmach przetwarzania obrazów oraz metodach sterowania
wizyjnego. W celu usunięcia zakłóceń spowodowanych rozbryzgiwaniem łuku, silnych odbić, szumów z obrazów spoiny,
z udziałem światła strukturalnego zaproponowano techniki
wyznaczania tła oraz adaptacyjną binaryzację wielokryterial-

Podsumowanie
Wykorzystanie systemów wizyjnych oraz innych sensorów wynika z ciągłej potrzeby zwiększenia elastyczności oraz zakresu aplikacji robotyki. Istotnym argumentem
stosowania systemów wizyjnych robotów są rosnące wymagania odbiorców, szczególnie dotyczące jakości i powtarzalności produkcji. Systemy wizyjne zintegrowane z
robotami doskonale uzupełniają proces technologiczny i
rozszerzają jego możliwości.
Spawalnicze systemy wizyjne są technologią sprawdzoną w trudnym środowisku. Korzyści płynące z ich zastosowania mogą być następujące: zwiększa się jakość.
i spójność spoiny oraz wydajność, zmniejszają się koszty
produkcji oraz niekorzystny wpływ na środowisko, redukuje się ilość wyrobów wybrakowanych i przeróbczych.
Innym aspektem jest konieczność walki z niedoborem
wykwalifikowanych spawaczy prowadzonej przez niektóre spółki. Systemy eliminują typowe błędy interpretacji.
i niekonsekwencji obsługi. Maleje ryzyko przyjęcia spoiny
o niskiej jakości lub konieczności wykonywania poprawek,
co prowadzi do spadku kosztów produkcji. Zrobotyzowane
systemy śledzące i nadzorujące proces spawania redukują ilość zbyt grubych spoin, generują mniej odpadów materiałów spawalniczych. Zmniejsza to koszty pracy związane
np. z późniejszym procesem szlifowania spoiny.
Innym profitem wynikającym z zastosowania systemów wizyjnych jest zarówno obserwacja trendów, jak.
i wdrażanie programów poprawy analizowanego procesu.

ną. Do ekstrakcji cech szwu spoiny zastosowano transformację Hotelinga, filtrację z udziałem logiki rozmytej, a do detekcji linii transformację Houhga. Do układu sterowania robotem
spawającym wprowadzono hybrydowy układ sterowania.
z wizyjnym sprężeniem zwrotnym. Zaproponowane algorytmy
przetwarzania obrazów umożliwiły ekstrakcję szwu spoiny,
natomiast hybrydowy układ sterowania wizyjnego zapewnił,
w czasie rzeczywistym, śledzenie procesu spawania nawet.
w przypadku pewnych błędów kalibracji kamery i lasera.
W artykule [31] zaprezentowano wykorzystanie technik
wizyjnych do poprawy jakości obrazu, usunięcia szumów i zakłóceń oraz śledzenia ściegu spoiny z użyciem filtrów dolnooraz górnoprzepustowych, filtru medianowego, gradientowych
detektorów krawędzi, omówiono rolę segmentacji obrazów
oraz algorytmów logiki rozmytej w rozpoznawaniu szwu spoiny. Inne prace odnoszące się do technik rozpoznawania oraz
śledzenia ściegu i łączenia spoin lub rozpoznawania spoiny.
z zastosowaniem technik wizyjnych współpracujących m.in.
ze zrobotyzowanymi stanowiskami przedstawiono w pracach
[31÷34]. W pracy [35] opisano opracowany zrobotyzowany system do rozpoznawania i śledzenia spoin z wykorzystaniem
algorytmów analizy obrazów. Główny element systemu stanowił aktywny układ wizyjny, składający się z dwóch kamer oraz
oświetlacza laserowego. System za pomocą algorytmu identyfikacji śledził dowolne, trójwymiarowe spoiny w przestrzeni,.
z wysoką precyzją, zachowując stałą prędkość, odległość oraz
orientację względem powierzchni spoiny.
Teorię psychologii poznawczej do automatyzacji procesu
spawania z możliwością użycia technik wizyjnych wspomagających rozpoznawanie prezentują prace [36, 37]. Natomiast do ręcznego treningu spawania, wizualizacji i analizy
zachowania spawacza oraz monitorowania jakości spoiny.
w pracach [38, 39] proponowane jest użycie wielu systemów
wizyjnych wyposażonych w dodatkowe sensory.

Zaletą jest również opcja monitoringu i automatycznej archiwizacji obrazów procesu spawania wraz z odpowiadającym mu zestawem parametrów. Niewątpliwą korzyścią
z połączenia technik wizyjnych z robotami jest zwiększenie wydajności produkcji i jakości wyrobów, a tym samym
uzyskanie większych profitów finansowych. W przypadku robotów spawalniczych wzrost ten jest do pięciu razy
większy w porównaniu z metodami półautomatycznymi lub
ręcznymi. Czas zwrotu inwestycji w zrobotyzowany system
może nastąpić nawet w przeciągu jednego lub dwóch lat po
wdrożeniu (dotacje Unii Europejskiej z funduszy na wsparcie inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw).
Obecne architektury systemów wizyjnych dzięki nowoczesnym generacjom urządzeń wchodzących w ich skład
charakteryzują się dużym stopniem integracji oraz dużymi
mocami obliczeniowymi. Ma to decydujący wpływ na ich
elastyczność oraz jakość działania. Cechuje je łatwość
użycia, obsługi oraz szybkość działania, możliwości samouczenia się oraz niezawodność oprogramowania.
W połączeniu z szybkimi interfejsami ze sterownikiem
robota umożliwiają wykonywanie bardzo zaawansowanych
zadań i pozwalają na rozszerzenie możliwości produkcyjnych. Odpowiadają na nowoczesne wyzwania zrobotyzowanych systemów przemysłowych. Kompaktowe kamery.
i oświetlenie zintegrowane z robotem lub jego narzędziem
roboczym wyróżniają się odpornością na drgania i duże
przyspieszenia. Wykorzystywane w robotyce narzędzia.
i uchwyty mocujące są przystosowane do bardzo szybkiej
wymiany. Wiele zakładów stosuje wielostanowiskowe stoły
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obrotowe, na których mogą być mocowane różnorodne elementy. Komponenty mocujące narzędzie w kiści są zaprojektowane tak, aby pozwalały na szybką ich zamianę przez
operatora lub robota. Systemy wizyjne stosowane w prawie
wszystkich sektorach przemysłu stają się głównym czynni-

kiem ekonomicznym automatyzacji przemysłu. Ilość możliwości aplikacji z ich użyciem rośnie wykładniczo. Świadczy
o tym wielkość ich sprzedaży, która wzrosła w ostatnich
latach o ponad 30%, a koszty wdrożenia systemu spadły
nawet o 25% w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
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Rozwój techniki komputerowego
przetwarzania obrazów w AGH
Development of computer vision techniques
at AGH University of Science and Technology
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono historię rozwoju badań związanych.
z komputerowym przetwarzaniem, analizą i rozpoznawaniem obrazów. Opisano, jak w latach 70. XX w. pracownicy
AGH własnoręcznie budowali zarówno przetworniki wprowadzające pierwsze obrazy do komputerów, jak i procesory przetwarzające te obrazy. Wzmiankowano o pierwszych
systemach wieloprocesorowych do przetwarzania obrazów, które zbudowano na AGH w latach 80. korzystając
z układów scalonych małej i średniej skali integracji oraz
z systemów realizowanych głównie z wykorzystaniem zaawansowanych technik oprogramowania przy niewielkim
wkładzie sprzętowego przetwarzania obrazów.
W artykule omówiono także poszukiwania zastosowań
tych systemów w połączeniu z technikami opartymi na sieciach neuronowych na początku lat 90. Obecnie wszystkie te dokonania i związane z nimi, przywołane w artykule
publikacje, mają wyłącznie historyczne znaczenie, ponieważ współczesne systemy oparte są głównie na rozwiązaniach czasu rzeczywistego opartych na technologii FPGA.
Czasem warto jednak odwołać się do historii, żeby lepiej
rozumieć dzień dzisiejszy określonej dziedziny oraz trafniej przewidywać kierunki jej rozwoju.

In the paper is presented the brief history of research
conducted at AGH University of Science and Technology
in the area of image processing, analysis and recognition.
The history is connected with changes of the technology
used for problem solving. First systems are build from the
separate integrated circuits of low and medium scale of integration, after this we develop some systems build on the
base of VLSI elements, and now the new systems are constructed on the base of FPGA technology. Nevertheless all
the time scientific group from AGH was conducted research
in technological applications of vision systems. At 70th and
80th years of XX century it was pioneer works devoted to
building of second in Poland and one of the first in Europe
systems for computer processing of the images.
Now the problems mentioned can be find as fully
solved, but the new challenging goals occur and new research is conducted toward to most and most ambitions
technological applications of computer vision systems.
In the paper was described way from the very beginning
computer vision systems produced in AGH laboratories,
next the development of such system is described and actual state of art is presented.

Wstęp

nogramie. To, że dzisiaj z taką swobodą korzystamy z technik cyfrowego przetwarzania i rozpoznawania obrazów – jest
wynikiem wieloletniego procesu rozwijania i doskonalenia
tych technik, a w tym historycznym procesie pracownicy AGH
mieli swój udział. W artykule tym chciałbym przypomnieć niektóre osiągnięcia, jakie w tym zakresie udało się uzyskać,
pokazując, jak długą i trudną drogą dążyliśmy do naszego
obecnego poziomu kompetencji, związanego z metodami
określanymi często angielskim terminem computer vision.
Publikując prace dotyczące komputerowego przetwarzania obrazów, odwołujemy się do najnowszych osiągnięć,
jakie udało się w tym zakresie uzyskać, jednak w tym artykule, na zasadzie wyjątku od reguły, celowe będzie sięgnięcie do przeszłości (patrz na przykład [2÷4]). Spróbuję więc
przedstawić, jak wyglądały początki rozwoju problematyki
komputerowego przetwarzania obrazów w AGH w „pionierskim” okresie rozwoju tej techniki, gdy naprawdę mało kto
wiedział, o co właściwie chodzi w przetwarzaniu obrazów,.
a wiele autorytetów wypowiadało bardzo stanowcze opinie,
że do takich celów komputerów się nie powinno stosować, bo
nie takie jest ich przeznaczenie.
Akademia Górniczo-Hutnicza jest uczelnią techniczną,
dlatego rozwijając metody przetwarzania obrazów w tej uczelni zawsze stawiano na pierwszym planie potrzeby przemysłu,

Problematyka cyfrowego przetwarzania obrazów stała się
techniką bardzo popularną i powszechnie wykorzystywaną.
Wystarczy wspomnieć tylko o wszechobecnych cyfrowych
aparatach fotograficznych oraz o cyfrowych kamerach wideo, które tak dalece zostały udoskonalone technicznie oraz
dopracowane pod względem ekonomicznego wytwarzania,
że są nawet rutynowo wbudowywane jako swoisty bonus do
telefonów komórkowych. Cyfrowe obrazy towarzyszą nam
także stale przy różnych formach komunikacji multimedialnej oraz stanowią coraz większą część zawartości różnych
zasobów informacyjnych – na przykład Internetu, więc dla
dzisiejszego użytkownika komputerów operowanie obrazem
jest czymś oczywistym i naturalnym (por. [1]).
Warto jednak uświadomić sobie, że nie zawsze tak było!
Technika cyfrowa została stworzona pierwotnie po to, by operować na liczbach, a nie na obrazach, zaś komputer – także
zgodnie ze swoją nazwą – jest narzędziem do prowadzenia
obliczeń, a nie do określania deformacji wątroby na ultrasoProf. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza.
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a zwłaszcza tych jego dziedzin, które związane są z górnictwem i hutnictwem. Warto wspomnieć, że pierwszy system
wizyjny zbudowany w AGH służył do sterowania procesem
wzbogacania surowców mineralnych, a konkretnie technologią flotacji rud miedzi, cynku i ołowiu w oparciu o obraz piany
flotacyjnej obserwowany przez przemysłową kamerę i przetwarzany przez komputer przystosowany do pracy w warunkach przemysłowych. Dalsze prace zmierzały do zaopatrzenia w wizyjne sprzężenie zwrotne robotów przemysłowych
wykonujących proste prace inspekcyjne, montażowe (w tym
także spawalnicze) oraz związane z sortowaniem obiektów.

Problem wprowadzania
obrazu do komputera
Z punktu widzenia dzisiejszego użytkownika wszechobecnych i bardzo sprawnych urządzeń, pozwalających szybko
i wygodnie pozyskiwać cyfrowe obrazy i wprowadzać je do
komputerów, trudno sobie wyobrazić, jak wielki był to kiedyś
problem. Gdy zaczynano w AGH badania nad technikami
automatycznego przetwarzania i analizy obrazów, podstawowym sposobem wprowadzania informacji do komputera były
taśmy oraz karty dziurkowane (rys. 1).
Trzeba było najpierw opracować, a potem własnoręcznie
zbudować i przetestować urządzenia elektroniczne. Pierwsze
(jak się wydaje) prace poświęcone rozważanej problematyce
powstały w połowie lat 70. ub.w. i zaowocowały całym szeregiem publikacji, które ukazały się w 1978 r. [5÷8]. Głównym
źródłem kłopotów był w tym czasie przetwornik pozwalający
wprowadzić do powolnych ówczesnych komputerów obrazy
dostarczane z dużą szybkością przez typowe (analogowe)
kamery telewizyjne. Zbudowanie takiego przetwornika przy
zastosowaniu układów elektronicznych dostępnych w latach
70. było bardzo trudne, strumień informacji cyfrowej, który był
produkowany przez taki przetwornik, był za duży i za szybki
jak na możliwości ówczesnych komputerów. Konieczne więc
było stosowanie pamięci buforowych przechwytujących cyfrowy obraz – oczywiście pamięci także własnoręcznie budowanych z układów elektronicznych o bardzo małej skali
integracji (rys. 2).
Mając jednak nakreślony cel, jakim była automatyzacja
procesu wzbogacania surowców w górnictwie oraz mając
(dzięki współpracy z KGHM) praktycznie nieograniczone
środki finansowe, z tytułu priorytetowego finansowania w po-

Rys. 1. Dawne metody wprowadzania informacji do komputerów nie
sprzyjały technice przetwarzania obrazów
Fig. 1. Former methods of computer data entry did not support image
processing technologies
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Rys. 2. Skonstruowany w AGH pierwszy cyfrowy system wizyjny
CESARO
Fig. 2. The first CESARO digital imaging system designed by AGH
[University of Mining and Metallurgy]

łowie lat 70. prac badawczych dotyczących górnictwa, zbudowaliśmy system komputerowego przetwarzania obrazów,
nazwany CESARO (Cyfrowy Eksperymentalny System Analizy i Rozpoznawania Obrazów).
Był to wtedy drugi w Polsce i jeden z pierwszych w Europie systemów tego typu. CESARO był wielokrotnie opisywany w literaturze [9÷10] oraz stał się od razu bazą do prowadzenia szeregu różnych badań w dziedzinie komputerowej
analizy obrazów [11÷12].
Warto podkreślić, że w pracach związanych z budową.
i oprogramowaniem pierwszych polskich systemów wizyjnych
nie brakowało różnych trudności i kłopotów, o których współcześnie pracujący badacze computer vision nie mają pojęcia,
że mogły kiedykolwiek występować. Obraz nie tylko trudno
było wprowadzić do komputera, ale także bardzo trudno było
go obejrzeć, gdy już tkwił w pamięci maszyny – na przykład po
wykonaniu jakiejś operacji wchodzącej w skład jego przetwarzania oraz analizy. Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, ale używane w tamtych czasach monitory i drukarki nie miały możliwości wyświetlania czy drukowania obrazów, gdyż były to
urządzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu alfanumeryczne.
Z wyświetleniem obrazu można sobie było poradzić.
w taki sposób, że do komputera dołączano (poprzez przetwornik cyfrowo-analogowy) typowy monitor studyjny (używany w studio telewizyjnym do podglądania emitowanego
programu). Stosowne oprogramowanie komputera skanowało jego pamięć, w której zawarty był interesujący nas obraz
(na przykład będący wynikiem procesu przetwarzania) i wysyłało sygnały sterujące pracą przetwornika wyświetlającego obraz na ekranie. Było z tym oczywiście sporo kłopotów.
w szczegółach (na przykład problem synchronizacji komputera z monitorem), ale dawało się to rozwiązać.
Prawdziwy problem pojawiał się w momencie, gdy trzeba
było uzyskać trwałą kopię przetwarzanego albo analizowanego cyfrowego obrazu. W odróżnieniu od monitora, którego
elektroniczna konstrukcja była w miarę przyjazna dla wszel-

Rys. 3. Sposób przedstawiania obrazu cyfrowego z wykorzystaniem
drukarki alfanumerycznej
Fig. 3. Method of digital image presentation using an alphanumeric
printer

kich przeróbek, drukarki zawierały całą masę nieodzownych
elementów mechanicznych, których wykonanie albo przeróbka w warunkach AGH były bardzo utrudnione. Mechanika
precyzyjna (a raczej jej brak…) jest zresztą do dzisiaj czynnikiem limitującym możliwości uczelni w wielu ciekawych obszarach badawczych – na przykład mikrorobotów.
Wracając do problemu drukowania obrazów – okazało
się, że jedyną szansą uzyskania „obrazopodobnego” zapisu
na papierze jest technika nabijania na siebie znaków drukarskich w taki sposób, żeby łączny stopień zaczernienia papieru osiągnął pożądaną wartość. Na rysunku 3 pokazano
przykładowy wydruk obrazu uzyskany tą metodą. Nie została
żadna próbka alfanumerycznie generowanych obrazów naukowych, natomiast udało się znaleźć przedstawiony przykład takiego wydruku innego (znanego) obrazu.

Badania związane
z przetwarzaniem obrazów
Ze względu na swoją unikatowość pod względem obszaru zastosowań (używano go m.in. do optymalizacji flotacji
rud miedzi) CESARO był podstawą opracowań technologicznych, które były dosyć szeroko komentowane w środowisku
specjalistów związanych z przeróbką surowców mineralnych
[10, 13, 14]. Po kilku latach doświadczeń z eksploatacją (stale rozbudowywanego) systemu CESARO, a także z projektowaniem nowych algorytmów przetwarzania obrazów oraz.
z programowaniem ich w sposób zapewniający dużą szybkość przetwarzania mimo ogromnego rozmiaru zbioru danych, jaki w systemie informatycznym reprezentuje każdy
obraz – udało się w 1982 r. przedstawić pierwsze w Polsce
obszerne opracowanie metodologiczne, opisujące możliwości i ograniczenia technik obrazowych, będących wtedy
wciąż jeszcze mało znaną nowością [15].
Popularna wersja tego opracowania, opublikowana.
w czasopiśmie Informatyka [16] była przez kilka następnych
lat źródłem inspiracji do wielu prób budowy systemów wizyjnych w różnych ośrodkach naukowych na terenie całej Polski
(potwierdzają to cytowania wskazanego artykułu w pracach
innych badaczy).
Zaletą systemu CESARO był wysoki poziom zaawansowania technicznego (oczywiście w stosunku do stanu nauki
i techniki w czasach, w których powstał i był rozwijany). Był
on w całości budowany z łatwo dostępnych i relatywnie tanich

elementów krajowych. Dzisiejszym badaczom kryterium takie
wydaje się zapewne dziwaczne i bezsensowne, bo do budowy określonego stanowiska badawczego staramy się dobierać
elementy według ich jakości („tylko najlepsze są wystarczająco dobre”), a nie według kryterium kraju produkcji. Rynek
stał się rynkiem globalnym. W latach 80. było jednak inaczej.
Elementy i podzespoły pochodzące z importu były trudno osiągalne (czasem całkowicie nieosiągalne), a całkowicie „sufitowe” relacje kursów walut powodowały, że nawet najtańsze elementy pochodzące z Zachodu były znacznie droższe od takich
samych wyprodukowanych w ramach Bloku Wschodniego.
Dlatego prezentując system CESARO na różnych konferencjach, eksponowano jego konstrukcję opartą na podzespołach
krajowych, bo to wtedy miało istotne znaczenie, zwłaszcza że
porównanie możliwości funkcjonalnych i sprawności działania
naszego systemu ze znanymi z literatury systemami innych
badaczy dawało raczej zachęcające wyniki [17÷18].
Zbudowawszy system CESARO, nie poprzestaliśmy na
samym tylko jego uruchomieniu i zastosowaniu do różnych
zagadnień praktycznych. Poszukiwaliśmy także metod pozwalających na zwiększenie szybkości przetwarzania obrazów metodą wykorzystania faktu, że w spakowanej postaci
obraz był rozmieszczony w pamięci komputera w taki sposób, że w jednej komórce pamięci mieściło się kilka pikseli
[19]. W tamtych czasach struktura bajtowa nie była jedyną
stosowaną, jak to ma miejsce dzisiaj, i używano także pojęcia komórki pamięci jako jednostki przetwarzanej w jednym
cyklu pracy procesora. Ta nieco egzotyczna z dzisiejszego
punktu widzenia technika przyspieszania obliczeń okazywała
się niekiedy nadspodziewanie skuteczna, co pozwalało na
wzrost wydajności przetwarzania bez konieczności sięgania
do architektur wieloprocesorowych. Kolejne korzyści w zakresie oprogramowania naszego systemu wizyjnego udało
się osiągnąć, wprowadzając nową i oryginalną architekturę
oprogramowania wykorzystującą hierarchiczne zależności
między operacjami wykonywanymi na obrazie przy różnym
poziomie szczegółowości jego opisu [20]. Te pomysły mogą
budzić zainteresowanie jedynie jako ciekawostki, kiedyś jednak była to realna i ważna droga uzyskiwania zwiększonej
wydajności procesu przetwarzania przy bardzo powolnych
dostępnych wtedy komputerach.
Zbudowany system wizyjny zachęcał do prowadzenia
badań nad różnymi obszarami jego zastosowań. Ponieważ
prace prowadzone były głównie w Katedrze Automatyki AGH
– obszarem pierwszych zastosowań stały się oczywiście zastosowania w automatyce [21] (na przykład w procesie ciągnienia szkła okiennego w hucie [22]), potem przyszła pora
na próby zastosowań w robotyce [23÷25]. Potem sięgnęliśmy
do zastosowań telekomunikacyjnych [26] oraz medycznych
[27], które na długo stały się głównym wątkiem rozwijanych
w AGH prac.

Systemy
wieloprocesorowe CESARO2
Coraz poważniejsze zadania, powierzane systemom
przetwarzania obrazów, spowodowały, że mający już 10 lat
system CESARO, mimo jego modyfikacji i stałego doskonalenia, przestał spełniać wymagania. W związku z tym pod koniec lat 80. przystąpiono w Katedrze Automatyki AGH do budowy systemu CESARO2, którego cechą wyróżniającą była
wieloprocesorowość [28, 29]. Nowy system w dużej mierze
oparty był na przesłankach biocybernetycznych i wykorzystywał rozwijaną w AGH od wielu wcześniejszych lat teorię.
i praktykę systemów neuropodobnych [30]. Dzięki popularyzacji idei budowy wieloprocesorowego systemu wizyjnego dla
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potrzeb robotyki [31] udało się zdobyć potrzebne środki i wieloprocesorowy system wizyjny CESARO2 został zbudowany
(rys. 4). System ten był wykorzystywany eksperymentalnie
jako wizyjne sprzężenie zwrotne dla robota przemysłowego
typu IRb6 (ASEA-PIAP), co stało się podstawą do napisania
książki „Systemy wizyjne robotów przemysłowych” [32], będącej pierwszą polską ogólnie dostępną monografią, w której
przedstawiono zasady komputerowej analizy, przetwarzania
i rozpoznawania obrazów wraz z ich praktyczną realizacją.
w postaci specjalizowanych układów elektronicznych. Wydana rok wcześniej książka „Rozpoznawanie obrazów” koncentrowała się bowiem na podejściach teoretycznych i algorytmicznych [33]. Bogate możliwości prowadzenia z użyciem
systemu CESARO2 badań różnych metod przetwarzania.
i rozpoznawania obrazów skierowały na początku lat 90. uwagę badaczy z AGH na możliwości, jakie w tym zakresie dawała technika sieci neuronowych, które właśnie w tym czasie
zaczęły zyskiwać rosnącą popularność. Powstała wtedy praca [34] stanowiła pierwszy polski przegląd możliwości, jakie.
w tym zakresie dają się wskazać, zaś kolejna praca [35]
proponowała konkretną metodologię wiązania techniki
komputerowej analizy i przetwarzania obrazów z metodami.
i technikami sieci neuronowych. Rozwijanie tej idei i tej drogi postępowania doprowadziło do powstania w całej Polsce
przynajmniej kilkunastu bardzo ciekawych prac doktorskich,
bowiem połączenie techniki przetwarzania obrazów i sieci
neuronowych okazało się wyjątkowo użytecznym narzędziem
w niespodziewanie szerokim zakresie różnych zagadnień.
i problemów wynikających z potrzeb praktyki [36, 37]. Przykładem dosyć nieoczekiwanego zastosowania połączonych
technik obrazowych i neuronowych może być praca [38], pokazująca możliwości tych technik w zagadnieniach technologii
żywności. W związku z tą szeroko potwierdzoną użytecznością praktyczną narzędzie będące połączeniem technik obrazowych i sieci neuronowych było także przedmiotem dosyć
rozległych badań podstawowych prowadzonych w AGH od.
1992 r., a ukoronowanych między innymi publikacją [39].

Rys. 4. Wieloprocesorowy system wizyjny CESARO2
Fig. 4. CESARO2 multiple processor
imaging system

Z wykorzystaniem systemu CESARO2 wykonywano
różne prace, między innymi podjęto jedne z pierwszych.
w Polsce badania możliwości wykorzystania komputerowego rozpoznawania obrazów do odczytywania tekstów drukowanych i pisanych ręcznie. Wyniki tych prac były podstawą
zarówno prac naukowych, jak i serii opracowań popularnych
[40, 41], przedstawiających możliwości tej (mało znanej wówczas) techniki szerokiej społeczności polskich informatyków.
Badania te później zaowocowały między innymi praktycznym
rozwiązaniem wykorzystującym technikę optycznego czytania dokumentów do szybkiego wprowadzania do komputerowego systemu rekrutacyjnego ręcznie wypełnianych ankiet
kandydatów na studia w AGH oraz ciekawymi wynikami naukowymi [42].

A potem ruszyła lawina…
Opis pionierskich prac badawczych i konstrukcyjnych,
dotyczących komputerowego przetwarzania obrazów, prowadzonych w AGH od lat 70. XX wieku, wypada zakończyć
na granicy połowy lat 90. Nie dlatego, żeby później dalszych
prac w tej dziedzinie w AGH nie prowadzono. Przeciwnie, w
latach 90. oraz na początku XXI stulecia w AGH powstało
wiele bardzo ciekawych prac, poświęconych problematyce
przetwarzania i rozpoznawania obrazów. Rozpoczęto bardzo
zaawansowane badania dotyczące rozpoznawania i rozumienia obrazów medycznych (prof. Marek Ogiela). Podjęto
ciekawy temat wideo-detektorów ruchu drogowego, wykorzystywanych przy systemach automatycznego monitoringu i sterowania ruchem drogowym (prof. Andrzej Adamski,
dr Zbigniew Mikrut). Prowadzone są prace zmierzające do
realizacji coraz większej liczby zadań przypisanych do wizji
komputerowej za pomocą specjalizowanych procesorów wykonanych w technologii FPGA (dr Marek Gorgoń). Podjęto
i rozwiązano szereg ciekawych zadań związanych z wykorzystaniem techniki przetwarzania obrazów do różnych problemów automatyki przemysłowej (dr Zbigniew Bubliński i dr
Piotr Pawlik). Pewien przegląd tych późniejszych prac można
znaleźć w publikacjach, a także w podręczniku, który powstał
na ich podstawie [43÷47].
Jednak mimo intensywnego rozwoju problematyki komputerowego przetwarzania, analizy, rozpoznawania i rozumienia obrazów w AGH – dziedzina ta przestała być unikatowym wyróżnikiem.
O przyszłość dyscypliny komputerowej analizy, przetwarzania i rozpoznawania obrazów martwić się nie musimy, bo
trudzą się nad nią najlepsze umysły i najsilniejsze ośrodki
badawcze w całej Polsce. W związku z tym od czasu do czasu, nie za często, ale na przykład z okazji jubileuszu, warto
wspomnieć także o przeszłości tej dziedziny – i to właśnie
było celem tego artykułu.
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