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1. Wstęp
1.1. Znaczenie bezinwazyjnych metod detekcji uszkodzeń
Urządzenia jakimi są przenośniki taśmowe stanowią istotną część systemów
transportowych zarówno w kopalniach podziemnych jak i odkrywkowych. Zważywszy na
specyficzne warunki panujące w kopalniach [5] takie jak duże amplitudy temperatur czy
zapylenie [17] oraz na charakter ich pracy wszelkie elementy przenośnika muszą odznaczać
się dużą wytrzymałością. Mimo ogromnych nakładów finansowych ponoszonych na tą
dziedzinę, wszelkie podzespoły przenośnika są wysoce narażone na awarie [5]. Należy jednak
pamiętać, iż w rzeczywistości pojedyncze uszkodzenia zdarzają się bardzo rzadko,
a zniszczenie nawet takich elementów jak przekładnie w niedługim czasie może nasilić
zużycie lub spowodować uszkodzenie innych części przenośnika [17]. Choćby najkrótszy
niezaplanowany przestój w pracy wiąże w takim przypadku się ze stratami, nie mówiąc już
o kosztach zakupu nowych elementów [5].
Bezinwazyjne, inaczej bezkontaktowe metody wykrywania uszkodzeń takie jak termografia
nie tylko umożliwiają wykrywanie uszkodzeń niewidocznych gołym okiem, ale także
pozwalają na monitorowanie obciążonych przenośników w trakcie ich pracy [9] czyli
przeprowadzanie diagnostyki eksploatacyjnej. Wczesna wiedza o uszkodzeniu któregoś
z elementów przenośnika daje możliwość kontrolowania niepokojących zmian, bądź też
wymiany zepsutych części zanim dojdzie do awarii [17]. Głównie dlatego termografia stała
się w ostatnich latach najwartościowszą metodą wykonywania przeglądów technicznych stanu
urządzeń [20] a same kamery termowizyjne stały się lekkie i ergonomiczne. Wdrożenie
w zakładach górniczych powyższych sposobów diagnostyki pozwala uniknąć zarówno
awaryjnych przerw w pracy przenośnika jak i tych wynikających z potrzeby sprawdzenia jego
stanu. Dzięki temu możliwe jest ekonomiczne planowanie napraw, które minimalizuje koszt
przestojów i w wielu przypadkach również wyklucza konieczność inwestowania w zakup
nowych części.
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1.2. Czym jest diagnostyka termograficzna

Diagnostyka stanu technicznego maszyn polega na ocenie stanu obiektu na podstawie
charakterystycznych sygnałów. Istotą tej dziedziny jest wykrycie anomalii w strukturze
urządzenia w oparciu o symptomy przypisane konkretnym jego elementom. Niestety, im
bardziej rozbudowany jest badany obiekt, tym trudniejszym zadaniem staje się wyodrębnienie
pojedynczych uszkodzonych części. Diagnostyka termograficzna polega na detekcji
uszkodzeń bazując na sygnałach termicznych, a konkretniej wyszukuje miejsca emitujące
niepokojąco duże ilości energii, świadczące o zmianach w badanym obiekcie [17]. Ludzkie
oko jest przystosowane jedynie do odbierania promieniowania (światła) widzialnego, które
jest tylko małą częścią widma elektromagnetycznego. Z jednej strony niewidzialne dla nas
pozostaje światło ultrafioletowe, z drugiej zaś podczerwone. Promieniowanie podczerwone
jest w głównej mierze ciepłem emitowanym nawet przez ciała postrzegane jako zimne. Mimo
iż nie potrafimy go dostrzec, to jednak nerwy w naszej skórze doskonale odczuwają
temperaturę oraz jej zmiany [20]. Termografia pozwala na pomiar temperatury żądanego
obiegu drogą pośrednią, to znaczy w oparciu o emitowane przez nie promieniowanie
podczerwone [19]. Ciała posiadające temperaturę większą niż zero bezwzględne wysyłają
promieniowanie elektromagnetyczne, nazywane również podczerwonym czy cieplnym [13].
Obszar widma elektromagnetycznego składa się z pasm, których na promieniowanie działają
te same prawa. Przy pomiarach termograficznych wykorzystuje się pasmo podczerwieni
o długości fal od 0,75 µm do 100 µm. Z kolei samą podczerwień można podzielić na cztery
podzakresy:
- bliską podczerwień o długości fal od 0,75 do 3 µm,
- średnią podczerwień od 3 do 6 µm,
- daleką podczerwień o długości fal od 6 do 15 µm,
- bardzo daleką podczerwień o długości fal od 15 do 100 µm.
Przy wykonywaniu pomiarów termograficznych należy pamiętać, że promieniowanie
docierające do kamery pochodzi nie tylko z badanego obiektu, ale jest to również
promieniowanie przez nie odbite, emitowane przez inne ciała, a nawet przez atmosferę.
W celu zminimalizowania wpływu wymienionych elementów, oraz innych czynników
zewnętrznych przed przystąpieniem do pomiarów należy wprowadzić do kamery specjalne
parametry takie jak emisyjność obiektu, temperatura odbita czy temperatura i wilgotność
otoczenia [13].
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1.3. Opis i parametry aparatury pomiarowej

1.3.1. Kamera termowizyjna FLIR T640

Kamera termowizyjna odbiera promieniowanie podczerwone emitowane przez obiekt
przez elementy optyczne detektora, ten z kolei przekazuje je do elektroniki czujnika, która
przetwarza je na obraz [20]. Kamera przekształca promieniowanie w sygnał elektryczny,
następnie w obraz [21], który jest widoczny na ekranie LCD i umożliwia odczyt temperatury
dowolnego fragmentu zdjęcia.
W dalszej części pracy zostaną przeanalizowane zdjęcia wykonane kamerą termowizyjną
FLIR T640 o rozdzielczości detektora podczerwieni 640x480. Detektor kamery ma więc
307 200 pikseli i obraz uzyskany z pomiaru taką kamerą odpowiada jednoczesnej pracy
307 200 pirometrów, które umożliwiają pomiar temperatury tylko w jednym punkcie.
Jest to ponad dwukrotnie większa dokładność niż uzyskuje się z kamery o rozdzielczości
320x420, a co za tym idzie, kamera termowizyjna FLIR T640 oferuje wyższą precyzję
pomiaru rozkładu temperatur [20]. Dysponuje również polem widzenia 45˚x34˚ [14], mimo iż
ludzkie oko widzi granicach aż 140-200˚, to jednak współczesne kamery maksymalnie mają
zakres 50˚ [21], więc również pod tym względem wypada korzystnie. Ponadto seria kamer
FLIR „T” jest przystosowana do pracy w środowisku przemysłowym i umożliwia pomiar
temperatury od -40 ˚C aż do 2 000˚C [20].

Rysunek 1. Kamera termowizyjna serii T600 z oznaczonymi ważniejszymi elementami [20]
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Powyższy rysunek przedstawia kamerę termowizyjną serii T600 w dwóch rzutach.
Jest ona łudząco podobna do tradycyjnej kamery zarówno pod względem wyglądu jak
i gabarytowo. Poręczność i stosunkowo niewielki ciężar zwiększają komfort pracy jak
również umożliwiają nawet długotrwałe wykonywanie pomiarów. Dużym atutem jest również
możliwość stałej kontroli i ustawiania pomiarów oraz tworzenia raportów na bieżąco
w trakcie pracy kamery [20].

1.3.2. Oprogramowanie FLIR Reporter
W

części

doświadczalnej

do

analizy

serii

termogramów

wykorzystano

oprogramowanie FLIR Reporter, które jest kompatybilne z programem Microsoft Word.
Program ten umożliwia pracę na zdjęciach wykonanych kamerą termowizyjną, tym również
modelem FLIR T640 opisanym w poprzednim punkcie. Za jego pośrednictwem możliwy jest
odczyt temperatury każdego piksela ze zdjęcia lub nałożenie siatki i analiza poszczególnych
podobszarów. Ponadto program ten umożliwia zaznaczanie dowolnych kształtów,
automatyczne wyszukiwanie punktów o najwyższej i najniższej temperaturze, a także analizę
porównawczą wybranego elementu dla całej serii zdjęć. FLIR Reporter w oparciu
o temperatury odczytane z termogramów pozwala generować wykresy, pokazujące jak
w czasie pomiarów zmieniały się temperatury maksymalne, minimalne, bądź średnia, oraz
wyznaczać trendy. Współpraca z Microsoft Word umożliwia tworzenie złożonych,
przejrzystych raportów, porównywanie zdjęć badanych obiektów z ich odpowiednikami
w podczerwieni oraz dodawanie tabel zawierających żądane zestawienia pomiarów.

2. Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest omówienie termograficznych metod detekcji uszkodzeń
elementów przenośnika taśmowego takich jak taśma, zestawy krążnikowe, bębny oraz układ
napędowy. Oprócz tego zostaną omówione najważniejsze czynniki utrudniające prawidłowe
wykonanie pomiarów kamerą termowizyjną. Powyższe elementy powstaną w oparciu
o obszerną analizę literaturową pozycji traktujących o termografii. W części doświadczalnej
natomiast zostanie wykonana obróbka i analiza serii termogramów wybranych elementów
konstrukcyjnych przenośnika. Ostatnim etapem pracy będzie porównanie uzyskanych
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wyników oraz zebranie korzyści płynących ze stosowania bezinwazyjnych metod
diagnostycznych.

3. Analiza metod termograficznych
3.1. Charakterystyka poszczególnych technik termograficznych
Pomiary termograficzne w zależności od ich celu i sposobu przeprowadzania dzieli się
na pasywne oraz aktywne. Techniki pasywne znajdują zastosowanie przy jakościowej analizie
rozkładu temperatur i może służyć na przykład do oceny ociepleń budynków (wskazuje
miejsca, w których przez nieszczelności tracone jest ciepło). Pomiary te opierają się jedynie
na tworzeniu obrazu temperatur danego obiektu, bez konieczności doprowadzania energii
spoza układu; z tego względu nie może być ona wykorzystywana przy wykrywaniu
uszkodzeń. Drugą metodą wykonywania pomiarów termograficznych są techniki aktywne.
W tym przypadku bo badanego układu doprowadza się energię na przykład przez ogrzanie
obiektu lampami halogenowymi lub wywołanie w nim drgań. Poniżej na rysunku 1 został
przedstawiony dokładny podział aktywnych technik termograficznych [13].
Termografia

Pasywna

Aktywna

Wymuszenie
mechaniczne
(wewnętrzne)

Wymuszenie optyczne
(zewnętrzne)

Termografia
synchroniczna (typy
lock-in) OLT

Termografia
synchroniczna (typu
lock-in) ULT

Termografia impulsowa
PT

Inne:
-nagrzewanie skokowe
- modulacja
częstotliwości

Inne:
- prądy wirowe
- inne źródła wymuszenia

Rysunek 2. Podział technik termograficznych [13]
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Termografia impulsowa
UBT

Termografia aktywna z wymuszeniem optycznym polega na pomiarze temperatury
danego obiektu w oparciu o fale termiczne. Przy termografii synchronicznej bądź impulsowej
fala cieplna może być wytworzona przy pomocy lampy halogenowej bądź lasera lub fala
sinusoidalna z pistoletu cieplnego czy impulsy termiczne [13]. Możliwe jest ponadto
schłodzenie powierzchni badanego obiektu strumieniem zimnego powietrza lub ciekłym
azotem, wówczas jest on schładzany do temperatury otoczenia, a w trakcie stygnięcia na jego
powierzchni powstaje rozkład temperatur, który następnie podlega analizie [16].
W pozostałych przypadkach, gdy fala dotrze do badanego obiektu, a więc układ otrzyma
energię zewnętrzną, kamerą termowizyjną rejestruje się serię termogramów i wykonuje się
analizę termoemisyjności poszczególnych fragmentów, a nawet pikseli obrazu [13].
Stosując metody z wymuszeniem mechanicznym, jako element wymuszający wykorzystuje
się przetworniki ultradźwiękowe o dużej mocy. Do badanego obiektu dociera energia jako
fala sprężysta, które przepływając przez niego ulega rozproszeniu w miejscach uszkodzeń, co
z kolei jest w odpowiedni sposób rejestrowane na termogramie [13].

3.2. Omówienie diagnozowanych elementów przenośnika taśmowego
Przenośniki taśmowe stanowią niezastąpiony środek transportu ciągłego zarówno
w kopalniach odkrywkowych jak i podziemnych ale również w szeregu zakładów
przemysłowych, magazynach czy na placach budowy [12]. Transport przenośnikami jest
podstawowym sposobem odstawy miękkich i sypkich kopalin oraz skał płonnych, lecz
również takich materiałów jak rudy czy skały urobionych materiałami wybuchowymi [10].
W zależności od konstrukcji przenośnika materiał może być transportowany na jednej taśmie,
między dwiema bądź też w środku zamkniętej taśmy; w każdym przypadku taśma tworzy
cięgno bez końca. Najczęściej taśma jest napędzana przez bębny, które za pomocą sprężenia
ciernego przekazują na nią napęd [12].
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Rysunek 3. Schemat przenośnika taśmowego [1]

Konstrukcję przenośników taśmowych można podzielić na szereg zespołów
głównych, pomocniczych oraz podzespołów. Rysunek 3. Przedstawia zespoły główne
przenośnika, czyli taśmę, zestawy krążnikowe, stację czołową (napędową) oraz stację
zwrotną; a także zespoły pomocnicze takie jak urządzenia załadowcze i rozładowcze [10].
Transport przenośnikowy odznacza się szeregiem zalet, takich jak duża wydajność,
możliwość pokonywania przeszkód na trasie (dróg, rzek) czy możliwość automatycznego
sterowania całym systemem. Jednakże transport tego typu odznacza się niską elastycznością
w przypadku układów szeregowych a także małą wytrzymałością taśm, co wpływa na
częstsze występowanie awarii [10]. Aby ich uniknąć wskazane jest kontrolowanie stanu
przenośników taśmowych, dlatego w kolejnych podrozdziałach zostaną omówione metody
diagnostyki poszczególnych jego elementów.

3.2.1. Taśma

Taśma przenośnikowa pełni dwie elementarne funkcje w trakcie transportu,
mianowicie podtrzymuje urobek oraz przenosi siłę napędową. Jest ona najdroższym
elementem przenośnika, stanowi od 40 do nawet 50% kosztów budowy całego przenośnika
[3]. Ze względu na specyfikę pracy przenośnika i warunki, w jakich ona się odbywa, taśma
powinna odznaczać się specjalnymi cechami. Obciążenie, które powstaje w wyniku spadania
urobku na powierzchnię taśmy, czy podczas przenoszenia siły przekazanej przez bęben
napędowy sprawiają, że taśma musi mieć dużą wytrzymałość wzdłużną oraz poprzeczną. Aby
możliwe było stosowanie bębnów o jak najmniejszych średnicach, taśma powinna być
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również na tyle elastyczna, żeby móc układać się w nieckę. Ponadto musi ona wykazywać
odporność na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i panujące warunki klimatyczne [10]
w przypadku kopalń odkrywkowych, oraz na warunki atmosfery kopalń podziemnych.

Rysunek 4. Taśmy elastyczne (a, b. - tkaninowe wieloprzekładkowe, c.- taśma dwuprzekładkowa,
d.- taśma z linkami stalowymi) [10]

Taśma składa się z okładki nośnej i okładki bieżnej, z obrzeża i z rdzenia, których jest
chroniony przez wymienione wcześniej elementy i zależności od zapotrzebowania może być
tekstylny lub zbudowany z linek stalowych [3]. Taśmy z linkami stalowymi charakteryzują
się większa wytrzymałością, lecz są bardziej narażone na awarie w wyniku rozerwania
poprzecznego do osi taśmy niż taśmy tkaninowe. Na żywotność taśm mają wpływ warunki
eksploatacyjne, konstrukcja samej taśmy i przenośnika a także ich konserwacja i naprawy
[10]. Niestety taśmy mają stosunkowo słabą trwałość i są podatne na uszkodzenia
w przypadku występowania nadgabarytowch brył o ostrych krawędziach [12].
Najczęściej uszkodzenia taśmy to zerwanie złączy, przecięcia poprzeczne i wzdłużne (te
drugie występują gdy do leja zasypowego trafi ostry, twardy przedmiot oraz zdarcie bieżnika
lub obrzeża [10].
Badając metodami termograficznymi stan zużycia taśm przenośnikowych analizie
poddaje się zarówno okładki jak i występujące rdzeniu taśmy linki stalowe. Zmiana tanu
któregoś z powyższych elementów może powodować występowanie wewnętrznego tarcia
bądź dodatkowych oporów, to z kolei wpływa na modyfikację emitowanej przez taśmę
energii.
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Rysunek 5. Uszkodzona powierzchnia taśmy w postaci tradycyjnych zdjęć oraz termogramów [7]

Zdjęcia wykonane kamerą termowizyjną na pierwszy rzut oka mogą być trudne do
zinterpretowania

dlatego

w

celu

ich

dokładnej

analizy

poddaje

się

obróbce

w skonstruowanych do tego programach. Wyżej przedstawione termogramy skrajnie z lewej
i prawej strony pokazują równomierny rozkład temperatur a więc obszary nie wskazują na
obecność uszkodzeń. Natomiast w okolicach x=200 oraz x=400 występuje wzrost
temperatury spowodowany przez krawędzie miejsc ze zdjętą okładką. W centralnej części obu
zdjęć zachodzi gwałtowna zmiana temperatury świadcząca o uszkodzeniu. W przypadku
fragmentu oznaczonego numerem 2 doszło do zerwania jednej linki stalowej, z kolei we
fragmencie 5 zostało uszkodzonych aż pięć linek Obrazy te mogą również zostać
przetworzone na postać numeryczną, dzięki czemu można rozłożyć je na wektory i dokładnie
analizować jak zmieniały się poszczególne elementy [7].

3.2.2. Krążniki
Zestawy krążnikowe należą do zespołów, które podtrzymują taśmę na trasie pomiędzy
bębnami. Zestawy te składają się z zespołu krążników i elementów łączących oraz
podtrzymujących; w zależności od tego, jak krążniki są podparte w zestawie wyróżnia się
zestawy krążnikowe sztywne oraz elastyczne. W zestawach krążnikowych sztywnych
krążniki opierają się na tzw. kozłach, czyli sztywnej konstrukcji i z reguły są one
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wykorzystywane w cięgnie górnym. W zestawach krążnikowych elastycznych mogą
występować krążniki o sztywnej osi, połączono między sobą przegubowo lub krążniki o osi
elastycznej obrotowej, bądź nieobrotowej. Zależnie od pełnionej funkcji wyróżnia się krążniki
nośne, dolne oraz nadawowe.

Zadaniem tych pierwszych jest podtrzymywanie taśmy

obciążonej transportowanym materiałem. Krążniki dolne z kolei podtrzymują taśmę
wracającą, bez nosiwa, która jest zlokalizowana w cięgnie dolnym. Natomiast krążniki
nadawowe podtrzymują i amortyzują taśmę na obszarze, w którym urobek trafia na
przenośnik [10].

Rysunek 6. Schemat krążnika z połączeniem sztywnym [1]

Krążniki są stosowane w transporcie przenośnikami na ogromną skalę i stanowią jego
ważny element, gdyż na kilometr taśmy przypada średnio 3 500 krążników zestawów górnych
(trójkrążnikowych) oraz dolnych (dwukrążnikowych). Dlatego też dużą wagę przykłada się
do jak największej ich trwałości i niezawodności. Czas eksploatacji krążników wacha się od
niecałego roku w zestawach nadawowych przegubowe trójkrążnikowych do prawie pięciu lat
w przypadku nośnych przegubowych trójkrążnikowych. Ponadto około 60% zdjętych już
krążników poddaje regeneracji [10], wczesne wykrycie zmian w stanie technicznym
umożliwia ich naprawę i dalsze użytkowanie, bez konieczności wymiany na nowe.
Diagnostyka krążników opiera się badaniu łożysk tocznych, wywarzenia i ich
ewentualnego bicia. Stan krążników określa się przez pomiar rozkładu temperatury w pobliżu
łożysk tocznych, mierząc przyrost temperatury powyżej temperatury otoczenia. Gdy
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temperatura pracy krążnika przekracza 5°C powyżej temperatury otoczenia, oznacza to, że
krążnik jest wadliwy i powinien być wymieniony w przeciągu trzech tygodni (koszty naprawy
wynoszą około 50% kosztu zakupu nowego krążnika), jeżeli temperatura krążnika przekroczy
o 15°C temperaturę otoczenia, nie da się go już naprawić [3].

Przyrost temperatury [˚C]
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Wykres 1. Wzrost temperatury pracy krążników opisujący zmianę ich stanu [3]

Za kryterium oceny termalnej stanu krążników przyjmuje się następującą zależność:
[

]

(1)

Gdzie:
Tdop - temperatura dopuszczalna, 0C,
Tot - temperatura otoczenia, 0C.
Wzór na średni przyrost temperatury wyznaczono doświadczalnie, poprzez zmierzenie oporu
obracania 15 krążnikach o wymiarach 133400mm podtrzymujących taśmę o szerokości
1000 mm i podczas trwającej cztery godziny próby docierania mierzono zmianę temperatury
węzłów łożyskowych. W oparciu o uzyskane wyniki wyznaczono wzór na średni przyrost
temperatury w stosunku do temperatury otoczenia [11].

Średni przyrost temperatury w stosunku do temperatury otoczenia:
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T 

(TL  TO )  (TP  TO )
[ C ]
2

(2)

Gdzie:
TO - temperatura otoczenia, C,
TP - temperatura pokrywy uszczelnienia lewego węzła łożyskowego, C,
TL - temperatura pokrywy uszczelnienia prawego węzła łożyskowego, C.

3.2.3. Bębny
W konstrukcji przenośnika taśmowego wyróżnia się bębny napędowe, odchylające,
czy bębny napinające stanowiące element mechanizmu napinana, który powoduje w taśmie
odpowiednie napięcie do ruchu przenośnika. Jeden lub kilka (ale nie więcej niż cztery) bębny
napędowe stanowią podstawowy typ napędu przenośników [7] i są napędzane przez układ
napędowy opisany w kolejnym podrozdziale [3]. Bębny przekazują energię do taśmy
pochodzącą ze sprzężenia ciernego powstałego w wyniku tarcia taśmy o okładzinę
bębna [12].

Rysunek 7. Schematy kolejno bębna napędowego oraz kierującego (przenośnik LEGMET) [3]

Przenośniki taśmowe są wyposażone w liczne elementy wirujące, do takich również
zalicza się bębny, które często są umieszczone w znacznych odległościach od siebie.
Zastosowanie przy ich diagnostyce mobilnych kamer termowizyjnych jest nie tylko wygodne,
lecz również bezpieczne, gdyż nie wymaga montowania czujników czy zatrzymywania całego
układu. Poniżej zamieszczono widok ze stanowiska pomiarowego oraz te same elementy
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widoczne w podczerwieni. Na termogramie znaczono łożyska bębna odchylającego (AR01
i AR02) oraz zwrotnego (AR03 i AR04) [14].

Rysunek 8. Stanowisko pomiarów termograficznych oraz widok z kamery termowizyjnej [14]

W przypadku sprawdzania stanu zużycia bębnów możliwe jest wykonanie serii pomiarów
w innych terminach, co pozwala na wstępną weryfikację uzyskanych wyników. Każda seria
zakłada określoną liczbę zdjęć wykonanych w zadanych odstępach czasu (na przykład 30
sekund, 1 minuta). Wykonane termogramy rejestrują zmianę temperatur w czasie dla
wszystkich punktów, które obejmuje zdjęcie, dlatego w celu uzyskania informacji o żądanych
elementach można podzielić cały obraz na podobszary. Na zdjęciu zamieszczonym powyżej
wyodrębnionymi elementami są łożyska; już na pierwszy rzut oka widać, ze łożyska bębna
odchylającego mają wyższą temperaturę niż te należące do bębna zwrotnego. Aby uzyskać
pełen obraz stanu technicznego badanych elementów sporządza się wykresy przedstawiające
wzrost temperatury w czasie. W sytuacji, gdy przyrost temperatury jest znacząco różny dla
łożysk należących do jednego bębna, może to wskazywać na zły stan techniczny, a nawet
konieczność wymiany uszkodzonego elementu [14].

3.2.4. Układ napędowy przenośnika
Układ napędowy przenośnika taśmowego składa się głównie z silnika elektrycznego,
napędzającego przekładnię zębatą za pośrednictwem sprzęgła elastycznego bądź też
hydrokinetycznego. Przekładnia redukuje prędkość obrotową zwiększając przy tym moment
obrotowy, który dalej jest przenoszony na bęben napędowy. Diagnozowanymi elementami
układu napędowego są łożyska toczne znajdujące się w silniku oraz przekładni zębatej,
kondycja zazębienia przekładni, wyważenie sprzęgła, położenie przekładni w stosunku do
silnika oraz lokalizacja przekładni wobec bębna napędowego [3].
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Rysunek 9. Schemat układu napędowego przenośnika taśmowego [3]

Uszkodzenia wykryte w trakcje pracy przekładni mogą dotyczyć łożysk, zazębienia
bądź też wału szybkoobrotowego. W przypadku diagnostyki łożysk ich nieprawidłowa praca
jest związana z nieprawidłowym smarowaniem, co prawdopodobnie doprowadzi do awarii.
Do uszkodzenia zazębienia może dość na skutek wadliwego ich wykonania, uszkodzenia
łożysk bądź też przez występowanie zjawiska karbu, które może doprowadzić do zniszczenia
całej przekładni. Ostatnim badanym elementem jest wał szybkoobrotowy, którego
nieprawidłowa praca objawia się przez jego skrzywienie lub bicie [16].
Diagnostyka układów napędowych, jako iż są to konstrukcje o dużym stopniu
skomplikowania, wymaga monitorowania każdego z elementów oraz uwzględnieniu wpływu,
jaki na siebie wzajemnie wywierają [15]. Podobnie jak w przypadku bębnów, również i tu
montowanie czujników mogło by być niebezpieczne, lub kłopotliwe ze względu na
utrudniony dostęp do niektórych elementów [14], dlatego również przy diagnostyce układów
napędowych zastosowanie kamer termowizyjnych okazuje się być najkorzystniejsze.
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Rysunek 10. Termogram przedstawiający układ napędowy przenośnika taśmowego [4]

Powyżej przedstawiono układ napędowy przenośnika w formie termogramu. Jak widać jego
poszczególne elementy odznaczają się różną temperaturą w zależności od wykonywanej
pracy, a ocena stanu technicznego całego układu, jak już wcześniej wspomniano, wymaga
analizy każdego z elementów. W dalszej części zostanie zaprezentowana krótka interpretacja
zdjęć trójstopniowej przekładni zębatej oraz silnika, których diagnostyka odbywa się
w sposób analogiczny, jak w przypadku bębnów (3.2.3.).

Rysunek 11. Termogram przekładni z zaznaczonymi kołami zębatymi [4]

Powyższy termogram przedstawia trójstopniową przekładnię zębatą z wyszczególnionymi
kołami zębatymi. Na każdym z kół oznaczono najwyższą (czerwony znacznik) oraz najniższą
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(niebieski znacznik) punktową temperaturę. W przypadku przedstawionym na rysunku 12
ciężko dokonać jednoznacznej interpretacji zaznaczonych temperatur, gdyż wskaźniki
znajdują się bardzo blisko, lub bezpośrednio na granicy obszaru. Wykonanie serii
termogramów danego obiektu pozwala zlokalizować najgorętsze obszary i na nich skupić się
w dalszej interpretacji wyników, a nie jedynie na pojedynczych punktach.
Jak widać pierwszy zaznaczony element jest znacznie chłodniejszy niż pozostałe dwa, jest to
spowodowane tym, że nie ma on bezpośredniego kontaktu z obudową. Taka analiza pozwala
skupić się na fragmentach najbardziej eksploatowanych, a więc narażonych w pierwszej
kolejności na awarie. Seria zdjęć wykonanych z jednego stanowiska daje możliwość badania
zmian temperatury w czasie zarówno całej przekładni, jak i wybranych jej elementów. Dzięki
temu uzyskujemy charakterystykę temperatur umożliwiającą wyznaczenie obiektów, które
szybciej niż inne osiągają niepokojąco wysokie temperatury. Pozwala to również na
wyeliminowanie termogramów przedstawiających chwilowe anomalie, nie mające związku
z rzeczywistym stanem technicznym obiektu.
Kolejnym omawianym elementem są silniki. Występują one w układach napędowych
pojedynczo, dlatego dobrze jest zestawić pomiary wykonane dla danego silnika w różnych
terminach, bądź porównywać silniki pracujące w możliwie zbliżonych warunkach.
Termogramy przedstawione na rysunku 14 umożliwiają porównanie dwóch różnych silników.

Rysunek 12. Termogramy przedstawiające dwa silniki pracujące w zbliżonych warunkach [4]

Temperatura otoczenia w przypadku powyższych zdjęć różni się jedynie o 1˚C, a kamera
termowizyjna była ustawiona w odległości 3 m od badanego obiektu. Jedynie wilgotność
powietrza znacznie odmienna, gdyż różni się aż o 20%. Maksymalna temperatura obu
silników zlokalizowana jest w ich centralnej części i oscyluje w granicach 45 ˚C. Taki wynik
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pomiarów sugeruje, że praca silników jest prawidłowa. Gdyby jednak okazało się, że jeden
z nich w trakcie pracy osiąga znacznie wyższą temperaturę, bądź w sytuacji, gdy pomiary
wykonane w późniejszym terminie wskazywałyby większą temperaturę maksymalną niż
poprzednio, świadczyło by to o jego złym stanie technicznym.

Rysunek 13. Termogram przedstawiający silnik od frontu [4]

Ocena rzeczywistego stanu silnika może być utrudniona przez jego obudowę. Zdjęcie
przedstawione powyżej zostało wykonane od frontowej strony i wnętrze silnika jest jedynie
częściowo przysłonięte przez siatkę. Część obudowy znajdująca się na obrzeżach zdjęcia jak
i sama siatka osiągają temperaturę stosunkowo niską, gdyż jedynie nieco ponad 30˚C. Jest to
zapewne w głównej merze spowodowane działaniem wentylatora, oraz odległością od
centralnej części silnika. W jego środku znajduje się wał, którego maksymalna temperatura
osiąga blisko 50˚C i bez wątpienia oddziałuje na pozostałe elementy silnika. Zdjęcia
wykonane z tej pozycji pozwalają na dokładniejsze i szybsze wykrycie niepokojących zmian
stanu technicznego badanego obiektu.

3.3. Analiza wpływu czynników zewnętrznych na finalne wyniki pomiarów
Mimo iż termograficzne metody detekcji stanu urządzeń mechanicznych zyskują na
popularności, to jednak w dalszym ciągu użytkownicy kamer termowizyjnych borykają się
z szeregiem utrudnień podczas wykonywania pomiarów. Istotną kwestią jest już wcześniej
wspomniany problem jednoznacznej identyfikacji źródła promieniowania podczerwonego
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[19]. Wszystkie ciała rzeczywiste o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego, czyli 0K
emitują promieniowanie cieplne, czyli istnieje możliwość zmierzenia ich temperatury
metodami termograficznymi [13], jednakże często pojawiają się trudności w powiązaniu tej
energii z temperaturą konkretnego obiektu. Dzieje się tak, gdyż wysyłana przez ciało energia
jest funkcją emisyjności tego obiektu, określającej nasilenie jego promieniowania w stosunku
do promieniowania emitowanego przez ciało doskonale czarne (czyli takie, które pochłania
całą padającą nań energię) w przypadku gdy oba ciała mają identyczną temperaturę.
Kolejnym czynnikiem tej specyficzne zachowanie się fal podczerwonych; w zależności od
medium z jakiego wykonane jest ciało przyjmuje ono różne emisyjności i tak na przykład
powierzchnia zmatowiona prze oksydowanie wpływa na zwiększenie tej wartości. Ponadto
metale osiągają wyższą emisyjność gdy je podgrzejemy, natomiast niemetale zachowują się
odwrotnie- należy obniżyć ich temperaturę. Zazwyczaj emisyjność obiektów waha się od 0,1
do 0,95, przy czym dla ciała doskonale czarnego wynosi 1, natomiast dla powierzchni
wypolerowanych osiąga wartości poniżej 0,1. Obiekty oprócz tego, że emitują własne
promieniowanie, to również odbijają te emitowane przez ciała w ich otoczeniu a nawet przez
atmosferę, gdy mają powierzchnię zbliżoną do lustra (na przykład szyby czy tafla wody)
jedyne promieniowanie jakie jesteśmy w stanie zmierzyć to promieniowanie odbite. Ponadto
ciała o różnej budowie posiadają różną zdolność do przepuszczanie promieniowania przez
własną strukturę. Jak widać wymienione powyżej czynniki niemalże uniemożliwiają
dokładny pomiar temperatury żądanego obiektu, dlatego w celu eliminacji tych zakłóceń
przed przystąpieniem do pomiarów należy wprowadzić do kamery odpowiednie parametry
obiektu, a mianowicie: odbitą temperaturę pozorną, emisyjność, odległość w jakiej znajduje
się kamera od obiektu oraz warunki jakie panują w otoczeniu (wilgotność względna
i temperatura otoczenia) [19].
Pierwszym krokiem jest określenie temperatury pozornej, jest to istotny parametr
szczególnie w przypadku ciał o niskiej emisyjności, gdy występuje duża różnica pomiędzy
temperaturą obiektu, a tą przez niego odbitą. Sposoby w jakie można określić temperaturę
pozorną dzieli się na metody bezpośrednie i pośrednie [19].
Jedna z metod bezpośrednich polega na zlokalizowaniu dodatkowych źródeł emisji
promieniowania i określeniu, pod jakim kątem pada ono na powierzchnię, kąt ten jest równy
kątowi odbicia. W drugiej metodzie należy zasłonić wszelkie źródła wysyłające energię (jest
to możliwe jedynie w przypadku źródeł punktowych) a następnie zmierzyć natężenie ich
promieniowania przez ustawienie w kamerze parametru emisyjności na 1,0 oraz przyjąć Dobj
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równe 0. Po tych ustawieniach należy wykonać pomiar dodatkowych źródeł promieniowania
najpierw gdy są one odsłonięte, a później po ich zakryciu [19].
Metody pośrednie do ich przeprowadzenia wymagają zastosowania tzw. odbłyśników.
W pierwszym przypadku za lustro może posłużyć usztywniony fragment aluminiowej folii
który należy skierować folią do kamery i postawić przed badanym obiektem. Inną
możliwością jest wprowadzenie do kamery wartość emisyjności równą 1 i przeprowadzenie
pomiaru temperatury pozornej samej folii [19].
Gdy znana jest już temperatura pozorna odbita, można przystąpić do określania
emisyjności ciała. Na badany obiekt należy nakleić taśmę izolacyjną koloru czarnego, bądź
też pomalować ją farbą, której współczynnik emisyjności jest wysoki (około 0,97). Następnie
trzeba w zależności od potrzeby podgrzać lub ochłodzić ciało tak, by jego temperatura była
o 20K większa niż temperatura otoczenia. Gdy to nastąpi należy uruchomić kamerę, ustawić
odpowiednią ostrość obrazu, jasność i kontrast oraz wprowadzić do kamery wartość
emisyjności na poziomie farby lub taśmy (w zależności od tego, który środek
zastosowaliśmy). Kolejnym krokiem jest (na przykład) punktowy pomiar temperatury taśmy,
po czym przenosimy tę wartość na inny punkt obiektu poza obrębem taśmy i modyfikujemy
emisyjność do momentu, gdy uzyskamy taką wartość temperatury, jak przy poprzednim
pomiarze. W ten sposób zmierzoną wartość emisyjności należy przyjąć za ostateczną [19].
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Rysunek 14. Czynniki wpływające na postać sygnału diagnostycznego [6]

Oprócz czynników zewnętrznych uwarunkowanych przez otoczenie, które wpływają na
końcowy wynik pomiarów istotne znaczenie mają również parametry samego obiektu. Aby
zobiektywizować ocenę stanu poszczególnych elementów należy uwzględnić wpływ
czynników konstrukcyjnych takich jak geometria obiektu, czy czynniki technologiczne
i eksploatacyjne (zużycie obiektu) oraz zmiana stanu wynikająca z eksploatacji. Należy
również pamiętać o wpływie, jaki wywierają na siebie poszczególne elementy przenośnika
oraz zależności występujące między nimi [15].
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4. Część doświadczalna

4.1. Cel badań
Badania mają na celu ocenę stanu technicznego wybranych przekładni trzech
przenośników: L-215, L-220 oraz L-207. Bazą do przeprowadzenia analizy jest serii zdjęć
termograficznych wykonanych kamerą termowizyjną FLIR T640. Obróbka termogramów
oraz dalsze prace nad nimi zostaną wykonane w programie FLIR Reporter.

4.2. Metodyka
Przed wykonaniem zdjęć należało wprowadzić do kamery termowizyjnej takie
parametry jak: emisyjność, odbita temperatura pozorna, odległość kamery od obiektu
i warunki panujące w otoczeniu. Ma to na celu zminimalizowanie ewentualnych zakłóceń
pomiarów [19]. W przypadku wszystkich badanych obiektów ich emisyjność wynosiła 0,97,
natomiast temperatura odbita była równa 20˚C. Temperatura powietrza na poszczególnych
stanowiskach pomiarowych oscylowała w granicach 29-36 ˚C, natomiast wilgotność
powietrza była parametrem najbardziej zróżnicowanym i zostanie uwzględniona (tak jak
temperatura otoczenia) odrębnie dla każdej przekładni. Kamera była zamontowana na
statywie w odległości 3 m od badanego obiektu w przypadku wszystkich pomiarów.
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Rysunek 15. Przykładowy schemat systemu ciągłej diagnostyki termowizyjnej [14]

Powyższy rysunek w przybliżeniu obrazuje schemat, według którego zostały
wykonane pomiary termograficzne oraz ich analiza. Pierwszym krokiem, jak zostało wyżej
opisane, było określenie parametrów otoczenia i samego obiektu oraz wprowadzenie ich do
kamery. Następnie została wykonana seria zdjęć (w zależności od obiektu od kilkunastu, do
kilkuset) w odstępach co 30 s (wykorzystano w tym celu kamerę termowizyjną FLIR T640
(1.3.1.)). Opcjonalne jest również wykonanie zdjęcia cyfrowego przedstawiającego
rzeczywisty wygląd obiektu. Po wykonaniu zdjęć trafiły wraz z określonymi parametrami do
komputera, gdzie za pomocą specjalnego oprogramowania FLIR Reporter (1.3.2.) zostały na
ich podstawie sporządzone charakterystyki temperatur poszczególnych przekładni w formie
wykresów. Ostatnim etapem było dokonanie oceny stanu technicznego badanych elementów
poprzez analizę porównawczą badanych obiektów. Podobnie jak na rysunku 17, tak i w tym
przypadku zdiagnozowanie złego stanu któregoś z elementów warunkuje jego sprawdzenie po
którym podejmuje się decyzję o naprawie, bądź ewentualnej jego wymianie.
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4.4. Obróbka zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną
Tabela 1. Parametry otoczenia i badanych obiektów
Przenośnik

L-207

L-215

L-220

Przekładnia
1

Przekładnia
2

Przekładnia
3

Przekładnia
4

Liczba
stopni
przekładni

3

4

3

3

3

3

Emisyjność

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

Temperatura
odbita
Temperatura
powietrza
Wilgotność
względna

20˚C

20˚C

20˚C

20˚C

20

20

31,5˚C

36˚C

30˚C

30˚C

30˚C

30˚C

69%

70%

65%

65%

65%

65%

Data

12.09.2013

17.09.2013

23.09.2013

23.09.2013

23.09.2013

23.09.2013

Liczba zdjęć

48

118

153

190

2

2

Uwagi

bez
obciążenia,
start

z
obciążeniem,
praca

z
obciążeniem
, praca

z
obciążeniem
, praca

z
obciążeniem
, praca

z
obciążeniem,
praca

Parametr

Rysunek 16. Zdjęcie cyfrowe jednej z diagnozowanych przekładni należącej do przenośnika L-215 [4]
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Poniżej

zamieszczono

termogramy

wszystkich

diagnozowanych

przekładni

z zaznaczonymi diagnozowanymi elementami. Przekładnia przenośnika L-215 oraz trzecia
i czwarta przekładnia przenośnika L-207 rejestrowano w czasie, gdy elementy te osiągnęły
swoje maksymalne temperatury. Natomiast przekłądnię przenośnika L-220 oraz pierwszą
i drugą przekładnię przenośnika L-207 mierzono również w trakcie ich rozruchu, dlatego
zestawienia przedstawione na rysunkach 17-19 najwyraźniej ukazują amplitudy temperatur.

AR03
AR04

AR02

AR01
AR03

AR02

AR01

AR04

AR05

AR05

Rysunek 17. Przekładnia przenośnika L-220

AR01

AR02 AR03

AR01

AR02

AR03
AR04

AR04

AR05

AR05

Rysunek 18. Pierwsza przekładnia przenośnika L-207
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AR01

AR02

AR01

AR03

AR02

AR04

AR04

AR05

AR05

Rysunek 19. Druga przekładnia przenośnika L-207

AR01
AR03

AR02

AR04

AR05

Rysunek 20. Trzecia przekładnia przenośnika L-207

AR03

AR03

AR02

AR01

AR04

AR05

Rysunek 21. Czwarta przekładnia przenośnika L-207

27

Obszar AR01 zaznaczony na powyższych termogramach odznacza się najniższą temperaturą
w porównaniu do całej przekładni; jest to spowodowane faktem, że pierwsze koła zębate
każdej z nich nie styka się z obudową. Dlatego też ocena rzeczywistego stanu tych elementów
jest utrudniona. Pozostałe koła zębate mają bezpośredni kontakt z obudową, stąd znacznie
wyższe temperatury tych elementów widoczne na powyższych termogramach. Zarówno
obszar AR04 (dla przekładni dwustopniowej AR03) jaki najbardziej zewnętrzne koła (AR02
dla przekładni dwustopniowej i AR03 dla trzystopniowej) stanowią one najcieplejsze obszary
całej przekładni.

5. Wyniki badań
Poniżej

przedstawiono

charakterystyki

temperatur

całych

przekładni

oraz

poszczególnych jej elementów. Kolorem czerwonym na wykresach oznaczono maksymalną
temperaturę w danym obszarze, natomiast niebieskim minimalną.

Wykres 2. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR01 pierwszej przekładni przenośnika L-207

Wykres 3. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR02 pierwszej przekładni przenośnika L-207
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Wykres 4. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR03 pierwszej przekładni przenośnika L-207

Wykres 5. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR04 pierwszej przekładni przenośnika L-207

Wykres 6. Zmiana temperatury w czasie dla całej pierwszej przekładni przenośnika L-207
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Wykres 7. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR01 drugiej przekładni przenośnika L-207

Wykres 8. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR02 drugiej przekładni przenośnika L-207

Wykres 9. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR03 drugiej przekładni przenośnika L-207

Wykres 10. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR04 drugiej przekładni przenośnika L-207
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Wykres 11. Zmiana temperatury w czasie dla całej drugiej przekładni przenośnika L-207

Na wykresach stworzonych dla drugiej przekładni przenośnika L-207 wystąpiły przerwy
spowodowane minimalną zmianą ustawienia kamery, w czasie której przenośnik dalej
pracował. Nie wpłynęło to jednak na całość wykresów oraz ich wznoszący charakter.
Termogramy trzeciej i czwartej przekładni przenośnika L-207 zostały wykonane w okresie,
gdy praca układu się ustabilizowała a temperatury poszczególnych elementów osiągnęły
maksymalne wartości i nie ulegały już istotnym zmianom. Temperatury te przedstawiono
w formie niżej przedstawionych tabel.
Tabela 2. Temperatury poszczególnych elementów trzeciej przekładni przenośnika L-207

Temperatura

Temperatura

Amplituda

minimalna [˚C]

maksymalna [˚C]

temperatur [˚C]

AR01

34,9

45,7

10,8

AR02

45,4

50,9

5,5

AR03

48,8

52,7

3,8

AR04

36,8

57,2

20,4

Cała przekładnia

33,9

57,2

23,3

Obszar

Tabela 3. Temperatury poszczególnych elementów trzeciej przekładni przenośnika L-207

Temperatura

Temperatura

Amplituda

minimalna [˚C]

maksymalna [˚C]

temperatur [˚C]

AR01

35,2

47,7

12,5

AR02

45,1

50,8

5,7

AR03

47,2

51,8

4,7

AR04

39,0

54,8

15,8

Cała przekładnia

33,8

54,7

20,9

Obszar
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Wykres 12. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR01 przekładni przenośnika L-215

Wykres 13. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR02 przekładni przenośnika L-215

Wykres 14. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR03 przekładni przenośnika L-215
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Wykres 15. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR04 przekładni przenośnika L-215

Wykres 16. Zmiana temperatury w czasie dla całej przekładni przenośnika L-215

Wykres 17. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR01 przekładni przenośnika L-220
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Wykres 18. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR02 przekładni przenośnika L-220

Wykres 19. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR03 przekładni przenośnika L-220

Wykres 20. Zmiana temperatury w czasie dla obszaru AR04 przekładni przenośnika L-220

Wykres 21. Zmiana temperatury w czasie dla całej przekładni przenośnika L-220
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Niewielki spadek temperatury maksymalnej oraz wzrost temperatury minimalnej na wykresy
odnoszących się do przenośnika L-220 w przedziale czasowym od około 8:48 do 8:53 jest
spowodowany chwilowym przestojem pracy przenośnika. Podobna sytuacja miała miejsce po
godzinie 9:41 i najprawdopodobniej również wynika z przerwy w zasilaniu. Natomiast luka
występująca na wykresie jest spowodowana tym, że w czasie od 9:00 do 9:09 podłączono do
przekładni dodatkowe czujniki. Były one widoczne na termogramach i miały wpływ na
odczyt temperatur przez program, dlatego nie uwzględniono ich w powyższych
charakterystykach.

6. Analiza uzyskanych wyników
Charakterystyki oraz tabele zamieszczone w punkcie 5 pozwalają na ocenę stanu
technicznego poszczególnych elementów badanych przekładni. Trzy z nich (przekładnia
należąca do przenośnika L-220 oraz przekładnia pierwsza i druga przenośnika L-207)
osiągnęły ustabilizowany stan pracy dopiero w końcowej fazie pomiarów i tylko tę część
wykresów

można

porównywać

z

pozostałymi

charakterystykami.

We

wszystkich

analizowanych przypadkach najwyższe temperatury odnotowano dla elementów AR03 (dla
przekładni dwustopniowej AR02) oraz AR04 i miały one bezpośredni wpływ na temperatury
maksymalne całych przekładni. Najniższe temperatury zanotowano dla przekładni
przenośnika L-215 wykonującego pracę bez obciążenia i nie przekroczyły one 49˚C. Nieco
wyższymi temperaturami maksymalnymi oscylującymi w granicach 54-58˚C odznaczają się
przekładnie trzecia i czwarta przenośnika L-207. Z kolei najwyższe temperatury po
ustabilizowaniu pracy odnotowano dla przekładni przenośnika L-220 oraz pierwszej i drugiej
przenośnika L-207. Pierwsza przekładnia przenośnika L-207 osiągnęła w najwyższym
punkcie charakterystyki 59˚C, natomiast kolejne dwie przekładnie miały temperatury około
63˚C. Jako że wszystkich pomiarów dokonano w zbliżonych warunkach atmosfery
kopalniane, możliwe byłoby przeprowadzenie analizy porównawczej przekładni, jednak
dopiero po uwzględnieniu zasilających je prądów.
Przekładnia przenośnika L-215 we wszystkich badanych obszarach osiągnęła temperatury
maksymalne w granicach 42-49˚C co wskazuje na jej stosunkowo niewielkie obciążenie.
W przypadku przenośnika L-207 przeanalizowano aż cztery przekładnie i ich wzajemne
porównanie również pozwoli uzyskać miarodajne wyniki. Z charakterystyk zamieszczonych
w punkcie 5 wynika, że 2 pierwsze przekładnie przenośnika L-207 osiągają wyższe
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temperatury niż pozostałe, co świadczy o wyższej eksploatacji jednej z osi. Dla pierwszej
z nich temperatura dwóch pierwszych kół przekładni nie przekracza 50˚C, ale już
w przypadku obszarów AR03 i AR04 rośnie i maksymalnie wynosi 59˚C. Natomiast druga
przekładnia osiąga temperatury ponad 54 ˚C już dla drugiego koła przekładni,
a w najgorętszym obszarze AR04 temperatura maksymalna wynosi aż 63,2˚C co wskazuje na
znacznie intensywniejszą eksploatację tej przekładni. Porównując powyższe wyniki
z temperaturami przekładni trzeciej oraz czwartej, dla których temperatury maksymalne
wynoszą kolejno 57,2˚C i 54,7˚C ewidentnie widać, że pierwsza oś układu napędowego
przenośnika L-207 jest bardziej eksploatowana. Spośród badanych przekładni najwyższymi
temperaturami poszczególnych obszarów odznacza się przekładnia należąca do przenośnika
L-220. W jej przypadku już dla drugiego koła przekładni została przekroczona krytyczna
wartość 60˚C, natomiast maksymalna temperatura całego obiektu jest bliska 63˚C co
podobnie jak w przypadku drugiej przekładni przenośnika L-207 świadczy o jej większym
obciążeniu; tutaj jednak dotyczy wszystkich jej elementów.
Pomiary wykonane w ramach badań nie pozwalają na wykrycie istotnych zmian
w stanie technicznym przekładni. Umożliwiły one jednak stworzenie charakterystyk
badanych obiektów wraz z wyszczególnieniem temperatur w trakcie ich ustabilizowanej
pracy co stanowić będzie punkt odniesienia gdy pomiary zostaną powtórzone przykładowo za
pół roku. Wówczas możliwe będzie wykrycie istotnych zmian stanu poprzez obliczenie różnic
temperatur każdego obszaru dla dwóch pomiarów. Jeżeli wyznaczone wartości będą wysokie,
wówczas świadczyć to będzie o awaryjnym stanie przenośnika, a w przeciwnym razie o jego
prawidłowej pracy.

7. Perspektywa dalszych badań
Diagnostyka przeprowadzona w punkcie 5 oraz 6 bazuje na ocenie stanu
wybranych elementów w oparciu o maksymalne i minimalne wartości temperatur w danym
obszarze. Interpretacja wykonana w ten sposób jedynie sygnalizuje w jakim miejscu dany
element osiąga stan krytyczny, jednakże nie pozwala na dokładną analizę całego obszaru.
Ponadto w niniejszej pracy wyszczególniono dla każdej przekładni jedynie pięć elementów.
Poniższe zdjęcia przedstawiają przykładowy podział na dziesięć podobszarów, z tym że dla
przekładni dwustopniowej nie wyznaczono obszaru AR03. Takie nazewnictwo umożliwia
wzajemne porównywanie przekładni różnych typów.
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Rysunek 22. Przekładnia zębata TJK-3400

Rysunek 23. Przekładnia zębata KA-138

Przekładnia podzielona w sposób przedstawiony na rysunkach 22 i 23 umożliwia
równoczesne badanie 10 wybranych elementów. Natomiast w celu uzyskania pełnej analizy
żądanych podobszarów można dokonać segmentacji przekładni na fragmenty o wielkości na
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przykład 30x30 px, (tak jak to zostało przedstawione na poniższym rysunku) w siatce 10x18,
co daje 180 oczek. Utworzona w ten sposób siatka pozwala wykryć nie jeden, a aż
kilkadziesiąt ognisk ciepła w obszarze elementu.

Rysunek 24. Przekładnia

zębata TJK-3400 z naniesioną siatką 10x18 (MxN)

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędu należy w dalszej analizie uwzględnić średnie
wartości temperatur poszczególnych oczek, nie zaś jak zostało to zrobione w projekcie (dla
każdego podobszaru wybrano maksymalną i minimalną temperaturę). Diagnostyka wykonana
w oparciu o tak rozbudowaną siatkę pomiarową daje możliwość obserwacji zmian w obrębie
całego elementu i dostrzegania anomalii w kilku miejscach jednocześnie. Automatycznie
determinuje to wykrywanie większej liczby zmian stanu technicznego każdego z elementów
na podstawie tych samych termogramów, które analizowano w niniejszej pracy.
Pomiary temperatur dla tak obrobionych termogramów wykonanych w początkowej fazie
pracy i momencie, gdy przenośnik się ustabilizował pozwala na stworzenie przestrzennych
wykresów rozkładu temperatur. Poniżej zamieszczono dodatkowe wykresy stworzone dla
przenośnika L-222.
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Wykres 22. Rozkład temperatur dla przekładni przenośnika L-222 w początkowej fazie pracy
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Wykres 23. Rozkład temperatur dla przekładni przenośnika L-222 w późniejszej fazie pracy

Powyższe wykresy stworzono w oparciu o dane uzyskane w trakcie jednego pomiaru. Gdyby
badania zostały powtórzone w późniejszym terminie, mogłyby powstać wykresy przestrzenne
przedstawiające różnicę temperatur dla każdego oczka dowolnie gęstej sieci.
Zaproponowane rozwiązanie jest podstawą do dalszych badań i stanowi materiał na odrębną
pracę traktującą o termograficznej diagnostyce układów napędowych.
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8. Podsumowanie

8.1. Zebranie korzyści płynących ze stosowania metod termograficznych
Pomiary wykonywane kamerą termowizyjną umożliwiają diagnozowanie maszyn
w czasie pracy, ze stanowiska znajdującego się w bezpiecznej odległości. Termografia
pozwala na bezinwazyjne wykonywanie pomiarów bez konieczności przerywania pracy
przenośnika. Zdjęcia wykonywane kamerą termowizyjną są od razu widoczne na
wyświetlaczu i przedstawiają pełen rozkład temperatur badanego obiektu oraz umożliwiają jej
odczyt dla dowolnego punktu. Taka aparatura daje możliwość szybkiej lokalizacji i analizy
zmian stanu technicznego obiektu i pozwala podjąć kroki zapobiegające przyszłym awariom.
Mimo licznych zalet stosowania kamer termowizyjnych w pracy opisano również problemy,
z jakimi borykają się ich użytkownicy. Skupiono się głównie na trudności w bezpośrednim
powiązaniu promieniowania podczerwonego docierającego do kamery z badanym obiektem
oraz szeregiem czynników zewnętrznych wpływających niekorzystnie na końcowy wynik
pomiarów. Opisano również w jaki sposób wyznaczyć odpowiednie parametry, które
wprowadza się do kamery w celu kompensacji owych czynników.
Zważywszy na intensywny rozwój w dziedzinie termograficznych metod detekcji uszkodzeń
można się spodziewać, że w kolejnych latach dostępny będzie jeszcze dokładniejszy
i doskonalszy sprzęt.

8.2. Interpretacja wyników
W części doświadczalnej niniejszej pracy dokonano analizy stanu sześciu przekładni,
w tym czterech należących do układu napędowego jednego przenośnika taśmowego. Już same
zdjęcia termograficzne bez użycia żadnego oprogramowania pokazują, które obszary
odznaczają się najwyższą temperaturą, a więc są najbardziej obciążone. Jednakże dla
dokładniejszej analizy na podstawie serii termogramów wykonanych dla badanych obiektów
sporządzono charakterystyki temperaturowe ich poszczególnych elementów. Powyższe
charakterystyki mają formę wykresów i w oparciu

o nie stwierdzono, że trzy spośród

diagnozowanych przekładni są znacznie bardziej obciążone niż pozostałe. Jednak na tym
etapie analiza porównawcza nie pozwala jednoznacznie ocenić stanu technicznego przekładni.
W tym celu należy ponownie wykonać pomiary w innym terminie i porównać uzyskane
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wyniki. Jeżeli charakterystyka temperatur przekładni nie ulegnie znacznym zmianom, będzie
to świadczyło o tym, że wysokie temperatury ich poszczególnych elementów są
zdeterminowane wykonywaną pracą, a nie zbliżającą się awarią. W przeciwnym wypadku
wskazana będzie dokładniejsza diagnoza i naprawa, bądź ewentualnie wymiana któregoś
z elementów.
Na podstawie przeprowadzonych badań wysnuto propozycję dalszej analizy stanu
technicznego układów napędowych. W rozdziale 7 pokrótce opisano możliwość
dokładniejszej diagnostyki przekładni w oparciu o te same termogramy, jednakże podzielone
na większą ilość elementów, na które z kolei nałożona zostanie siatka dzieląca każdy z nich
na dodatkowe kilkadziesiąt oczek. Taki rozwiązanie stanowiłoby optymalny podział
przekładni i umożliwiłoby ich kompleksową diagnostykę.
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