
11 / 201658 

Nieniszczące badania wnętrza 
materiałów, powierzchni oraz 
wykrywanie ich wad ukrytych w 
procesach przemysłowych 
W procesie produkcji materiałów drewnopochodnych - płyt wiórowych, stolarskich, sklejek wszelkiego typu, kompozytów oraz 
elementów meblowych - zarówno stan powierzchni, jak i ich wnętrze oraz siła sklejenia i równomierność lakierowania stanowią o 
jakości produktu. Wykorzystanie nieniszczących technik termowizyjnych, wibracyjnych, radiologicznych i innych ON-LINE, to nowa 
jakość technologiczna branży drzewnej.  
Mieczysław Lewicki

Nowoczesne technologie  

Znane metody badawcze wielko-
ści fizycznych umożliwiają pomiar 
większości cech materiałów i pro-
duktów z różną klasą dokładności. 
Dla przemysłu drzewnego nie są ko-
nieczne najwyższe klasy dokładno-
ści wymiarów, gramatury, wilgot-
ności itp. Ważna jest powtarzalność, 
pewność i jednoznaczność interpre-
tacji wyników. Dokładność rzędu +/- 
1 proc. wartości mierzonej może być 
uznana jako bardzo dobra. 
Pomiary przemysłowe wymagają 
również gabarytów miernika przy-
stosowanych do szerokości materia-

łu badanego. W zależności od funkcji 
jakiej mają służyć wyróżniamy: 
Pomiary skanujące, trawersujące i 
punktowe.
Pomiary gramatury i grubości w cza-
sie rzeczywistym. 
Pomiary wielowarstwowe przy zasto-
sowaniu różnych rodzajów detektorów. 
Automatyczna kalibracja i wykry-
wanie brzegów materiału.
Odłączenie źródła promieniowania, na-
grzewania itp. w przypadku zaniku za-
silania lub zadziałania systemu STOP. 
Automatyczna archiwizacja, zapis i 
wizualizacja danych pomiarowych 

za pomocą komputera. 
Sygnalizacja przekroczenia toleran-
cji technologicznych. 
Bezstykowy, ciągły pomiar przy po-
mocy ruchomego elementu skanu-
jącego jedno- lub wielogłowicowego.

Badania radiologiczne 
Mierniki grubości i gramatury w wy-
konaniu laboratoryjnym i przemysło-
wym (ON-LINE) działają w sposób bez-
stykowy i nie niszczą badanej próbki. 
Do pomiaru wykorzystuje się zjawi-
sko częściowego pochłaniania promie-
niowania przez badany element. Wiąz-
ka fal pada na detektor przetwarzający 
zmiany na sygnał elektryczny. Zmiana 
grubości, gramatury mierzonego ma-
teriału powoduje zmianę prądu detek-
tora, który wysyłany jest do sterowni-
ka mikroprocesorowego. Dostarczone 
informacje w czasie rzeczywistym po-
zwalają sterować procesem produkcyj-
nym, często w warunkach ekstremal-
nych, np. w wysokiej temperaturze, 
przy wysokiej wilgotności lub w du-
żym zapyleniu. Mierniki te zapewnia-
ją realizację pomiaru bezstykowo w 
czasie rzeczywistym. Ze względu na 
głębokie wnikanie promieniowania w 
głąb materiału dostarczają informacji 
z próbki o dużej objętości, przez co za-
pewniają dobre uśrednianie mierzo-
nych wielkości, zapewniając wysoką 
dokładność pomiaru. Znajdują one co-
raz szersze zastosowanie w pomiarach 
grubości i gramatury folii, wyrobów 
z papieru, tworzyw sztucznych, weł-
ny mineralnej i szklanej, wykładzin 
podłogowych, gum, płyt wiórowych, 
blach, sklejek oraz warstw wielokom-
pozytowych.

Wykorzystanie technik 
termowizyjnych
Główne obszary zastosowania:
- wykrywanie pęknięć w materia-

Badanie powierzchni desek terahertz.                                                                                                                                                        Fot. Archiwum autora
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Detektor fal Lambda.                                                                                            Fot. Archiwum autora

łach metalicznych i ceramicznych,
- wykrywanie pęknięć, rozwarstwień 
i innych uszkodzeń mechanicznych w 
materiałach kompozytowych,
- testowanie jakości połączeń śrubowych, 
nitowanych, spawanych i klejonych.

Zalety:
- pomiar nieniszczący,
- krótki czas wykonania pomiaru - 
rzędu kilku do kilkunastu sekund,
- detekcja, lokalizacja i określenie 
rozmiaru uszkodzenia,

Badanie powierzchni drewna systemem triangulacyjnym.         Fot. Archiwum autora

Ekran pomiarów - wyświetlanie badanych parametrów online.    
                                                                                                                                                 Fot. Archiwum autora
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- łatwa interpretacja wyniku pomiaru.
Nieniszczące badania z wykorzysta-
niem termografii można podzielić na 
dwie główne grupy:
1. Techniki pasywne - polegające 
na pomiarze rozkładu temperatu-
ry na powierzchni badanych obiek-
tów. Pomiary pasywne używane są 
tam, gdzie wymaga się jedynie jako-
ściowej oceny nieprawidłowości w 
rozkładzie temperatur. Przykładem 
mogą być pomiary mające na celu 
identyfikację miejsc i ich rozkładu 
temperatur.
2. Techniki aktywne - zakładają, że 
do mierzonego układu doprowadzo-
na będzie energia z zewnętrznego 
źródła. Energia ta może być doprowa-
dzona na różne sposoby - na przykład 
przez ogrzanie struktury lampami 
halogenowymi, wiązką laserową lub 
wzbudzenie struktury materiału do 
drgań przetwornikiem piezoelek-
trycznym czy magnetostrykcyjnym. 
W zależności od stosowanego wymu-
szenia techniki aktywne można po-
dzielić na następujące grupy:
2a. Termografia synchroniczna z wy-
muszeniem optycznym.
2b. Termografia impulsowa z wymu-
szeniem optycznym.
2c. Wibrotermografia synchroniczna.
2d. Wibrotermografia impulsowa.
Diagnostyka uszkodzeń za pomocą wi-
brotermografii to przede wszystkim:
- nieniszczący i bezkontaktowy po-
miar (poza punktem wymuszenia),
- jednorazowe badanie dużego obszaru,
- krótki czas wykonania pomiaru 
(rzędu kilku do kilkunastu sekund),
- detekcja, lokalizacja i określenie 
rozmiaru uszkodzenia,
- uszkodzenia widać bezpośrednio na 
obrazie badanego obiektu, co znacz-
nie ułatwia interpretację wyników.
Wibrotermografia (20 kHz o mocy 1 
kW; 35 kHz o mocy 500 W) to szyb-
ka i precyzyjna metoda diagnostycz-
na z detekcją pęknięć i rozwarstwień 
oraz kontrolą stanu połączeń. Jest na-
stępcą klasycznych metod NDT, ta-
kich jak: ultradźwiękowy C-Scan czy 
radiografia oraz jako uzupełnienie 
tych metod. W metodzie wibroter-

mografii lokalny wzrost temperatu-
ry jest wynikiem zamiany na ciepło 
energii fal sprężystych wprowadzo-
nych do badanego materiału. Zamia-
na ta następuje głównie w miejscach 
występowania uszkodzeń struktury, 
takich jak: pęknięcia, rozwarstwie-
nia czy poluzowania. Metoda pomia-
rowa ma zastosowanie szczególnie 
w badaniu elementów kompozyto-
wych, tj. poszycia statków powietrz-
nych, elementów konstrukcyjnych, 
zbiorników, rur i elementów pane-
lowych. Rozkład temperatury na po-
wierzchni obiektu rejestrowany jest 
przez wysokiej klasy kamerę termo-
wizyjną, a uzyskane termogramy, po 
obróbce w oprogramowaniu Thermo-
-Analysis, stanowią informację dia-
gnostyczną. Dzięki prezentacji mapy 
temperatur bezpośrednio na obrazie 
badanego obiektu możliwe są: łatwa 
lokalizacja uszkodzenia oraz określe-
nie jego wielkości. System pozwa-
la na nieniszczącą kontrolę stanu 
technicznego konstrukcji, płyt i ele-
mentów. Metoda wibrotermografii 
sprawdza się m.in. w obszarach:
- wykrywanie pęknięć w materia-
łach kompozytowych,
- wykrywanie rozwarstwień w ma-
teriałach kompozytowych,
- testowanie spoin,
- testowanie np. połączeń klejonych.

Ultradźwiękowe metody bada-
nia parametrów materiałów li-
gnocelulozowych i detekcji wad
Obecność celulozy wewnątrz struk-
tury drewna umożliwia piezoelek-
tryczne oddziaływania i możliwość 
badania ultradźwiękowego. Usta-
wienie kryształów celulozy we-
wnątrz struktury drewna jest na ty-
le złożone, że drewno jest uważane 
za system z kryształami o dowolnym 
sposobie orientacji i określane jest ja-
ko kompozyt biologiczny.
Urządzenia ultradźwiękowe z prze-
twornikami 60 kHz w układzie 
„nadajnik nad„ i „odbiornik pod” 
badanym materiałem oraz przetwor-
nikami, separatorami ultradźwię-
ków są wyposażone w dynamiczną 
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Obraz niejednorodności materiału oraz interakcji fal na defektach w wielowarstwowych elementach kompozytowych.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                            Fot. Archiwum autora

Izotopowy pomiar grubości i gęstości wstęgi.                                                          
                                                                                                                                                                    Fot. Archiwum autora

Radiologiczne i termowizyjne obrazy próbek sklejki z wadami niewidocznymi nie-
uzbrojonym okiem.                                                                                                     Fot. Archiwum autora

bazę porównawczą badanego typu 
materiału. Otrzymane przetwarza-
nie wyników umożliwia realizację 
mapy stref wad. Na podstawie ma-
trycy zmierzonych sygnałów jeste-
śmy w stanie wyrazić graficznie roz-
kład defektów w strukturze drewna 
i kompozytów drewnopochodnych. 
Dotychczas uzyskiwana dokładność 
pomiarów standardową metodą ul-
tradźwiękową nie była zadowalają-
ca. Dawała zbyt duży rozrzut np. w 
wykrywaniu wad ON-LINE. W po-
równaniu z drewnem litym kom-
pozyty drewnopochodne cechuje 
mniejszy stopień anizotropii, co np. 
dla sklejki jest efektem zagęszcza-
nia fornirów oraz interakcji z kle-
jem (klej wnika w strukturę drewna 
przez pory i przestrzenie międzymi-
celarne utrzymując warstwy skom-
presowanego drewna po polimery-
zacji żywicy klejowej). Dlatego też 
wyniki badania materiałów drew-
nopochodnych są niejednokrotnie 
bardziej dokładne niż wyniki bada-
nia drewna nieprzetworzonego.

Rozwiązania wykorzystujące 
systemy ultradźwiękowe
Narzędzie do symulacji rozchodze-
nia się fal sprężystych w płytach i 
konstrukcjach, dzięki analizie wi-
bracji, pozwala na szybkie i precy-
zyjne zweryfikowanie czy składowe 
sygnału wyjściowego są charakte-
rystyczne dla uznanej za cechę po-
zytywną lub czy są oznaką pogor-
szenia się stanu bazowego. Sygnał 
składa się z trzech sinusoid: jeden o 
określonej częstotliwości i amplitu-
dzie, drugi o innej oraz trzeci o wyż-
szej częstotliwości i amplitudzie. Te 

sinusoidy są składowymi zsumowa-
nego sygnału wyjściowego. Fale po-
wierzchniowe Lambda, rozchodzące 
się w ośrodku ograniczonym dwoma 
równoległymi powierzchniami, któ-
rych odległość jest porównywalna z 
długością fali i nie przekracza kilku 
długości fali, pozwalają na wykry-
wanie rozwarstwień w materiałach 
kompozytowych czy wykrywanie 
uszkodzeń.
Biorąc pod uwagę mnogość me-

tod pomiarowych można dla każdej 
wielkości stworzyć urządzenie po-
miarowe ON-LINE dostosowane do 
danej linii produkcyjnej. Jest tylko 
kwestią zainteresowanego czy uzna 
on za stosowne wydanie określonej 
kwoty na rozwiązanie specyficzne-
go w jego warunkach tematu.

Zainteresowanych tematyką oraz urzą-
dzeniami do pomiarów proszę o kon-
takt z autorem: biuro@starting.com.pl

Schemat pomiaru równomierności naniesienia kleju..                     Fot. Archiwum autora

Zespół pomiarowo-naprawczy sklejki.                                                          Fot. Archiwum autora
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